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Stenosvitier 

• Pulmonalstenos 

• Aortastenos 

• Coarctatio aorte 
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SWEDCON årsrapport 2013 
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Likheter 

• Förträngning i utflödet från höger eller vänster 
kammare 

• Olika nivåer: subvalvulärt, valvulärt och 
supravalvulärt 

• Glidande skala från kritisk, tät, duktusberoende och 
livshotande tillstånd till mild sjukdom som kan gå 
genom livet utan symtom eller behov av intervention 
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…och skillnader 

• Val av behandlingsmetod 

• Prognos efter intervention 
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Embryologi 
Struktur Tid Hjärtfel 

Kärlsystemet börjar synas V 3 

”Hjärtat ”slår V 3-4 

Looping, ”sidval” Dag 23-28 Korrigerad transposition, situs inversus, 

isomerismer, criss-cross-heart 

Aortabågarna bildas och omorganiseras Dag 27-35 Avbruten aortabåge, coarctatio 

Muskulära kammarseptum  Dag 27-37 Muskulär VSD 

Förmaksseptum Dag 27-37 ASD 

Septering av utflödet Dag 35-42 Truncus communis, Transposition, Fallot 

Atrio-ventrikular klaffar Dag 42-72 Ebsteins anomali 

Semilunarklaffar Dag 44-72 Stenoser, atresier 

Membranösa (övre) delen av kammarseptum Dag 49-53 Perimembranös VSD 
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Semilunar klaffar 

 

Bildas av endodermceller och neuralrör 

Tillväxt och utveckling i samspel med flöde 
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Pulmonalstenos 

Valvulär 
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Pulmonalstenos 

• 10% 

• 90% valvulära 

• Strävt systoliskt blåsljud 

• Duktusberoende med 
cyanos 

• Symtomfri 

• Behandlingsindikation 
gradient 40-50mmHg 

• Ofta i kombination med 
andra hjärtfel 
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Hemodynamik 

• Högt tryck i kammaren 

• Hypertrofi, minskad 
eftergivlighet 

• Högt tryck i förmaket 

• Tricuspidalisinsufficiens 

• Höger->vänster shunt 
förmaksnivå-> cyanos 
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Diagnostik pulmonalstenos 

• Ultraljudsbilder 

• Ekokardiografi 
– 2D beskrivning 

– Doppler mäter hastighet, 
beräkna max-och 
medelgradient 

– Färgdoppler-turbulens, 
insufficiens 
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Diagnostik pulmonalstenos 

• Ultraljudsbilder 

• Ekokardiografi 
– 2D beskrivning 

– Doppler mäter hastighet, 
beräkna max-och 
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• Hjärtkateterisering 
– Invasiv gradientmätning 

– Behandling 

• Hjärt-lungröntgen 
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Behandling valvulär PS 

• Ballongdilatation förstahandsmetod 

• Kirurgi om gravt dysplastisk klaff, underutvecklad klaffring, 
kombination med andra hjärtfel 
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Pulmonalstenos långtidsuppföljning 
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Långtidsuppföljning insufficiens efter ballongdilatation 

Al Balushi AY  et al Ann Pediatr Cardiol. 2013 Jul-Dec; 6(2): 141–144 

Ålder vid beh 2dgr-18år 

2004-2009  
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Subvalvulär pulmonalstenos 

• Infundibulär 
pulmonalstenos 

• Ovanligt som isolerat 
hjärtfel 

• Dynamisk komponent 

• Lindra med betablockad 

• Kirurgisk behandling 

– resektion muskel 

– utflödespatch eller 
transanulär patch 
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Supravalvulär pulmonalstenos 

• Huvudstammen 

– Williams syndrom 

– Postop TGA 

– Beh: Kir 

• Grenstenos 

– Rubella, ToF, Postop BT-
shunt 

– Angio, MR, lungscint 

– Beh: Stentdilatation 
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Aortastenos 

 

Valvulär 
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Aortastenos • 7% 

• 75% valvulära 

• Kombinerat aortavitium 
=stenos+insufficiens 

• Kombination av vänstersidig 
obstruktion 

• Dilatation av a asc 

• Strävt systoliskt blåsljud 
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Symtom aortastenos 

• Kritisk neonatal stenos 

– Sviktande, tryckbelastad vänsterkammare eller 
duktusberoende systemcirkulation 

– Inget blåsljud, svaga pulsar 

– VK kan också vara dilaterad med dålig funktion 

– Tidig åtgärd! 

– Nya åtgärder senare i livet 

– Risk för enkammarhjärta 
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Symtom aortastenos 

• Ej kritisk 

• Oftast symtomfri även vid relativt tät stenos 

• Syncope 

• Bröstsmärta vid ansträngning, dvs ischemi 

 

• Restriktioner för idrott 

• Ökad risk plötslig död 
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Diagnostik aortastenos 
 

• Ekokardiografi 
– 2D beskrivning, nivå av 

obstruktion, klaff, hypertrofi 

– Dopper mäter hastighet, 
beräkna gradient 

– Färgdoppler-turbulens, 
insufficiens 

 



www.lvn.se 

Diagnostik aortastenos 
 

• Ekokardiografi 
– 2D beskrivning, nivå av 

obstruktion, klaff, hypertrofi 

– Dopper mäter hastighet, 
beräkna gradient 

– Färgdoppler-turbulens, 
insufficiens 

• EKG 
– Vänsterkammarhypertrofi 

– ST-påverkan 

 

 

 

 

 



www.lvn.se 

Diagnostik aortastenos 
 

• Ekokardiografi 
– 2D beskrivning, nivå av 

obstruktion, klaff, hypertrofi 

– Dopper mäter hastighet, 
beräkna gradient 

– Färgdoppler-turbulens, 
insufficiens 

• EKG 
– Vänsterkammarhypertrofi 

– ST-påverkan 

 

• Arbetsprov 
– ST-påverkan 

– Blodtrycksreaktion 

 

 

 

 
 



www.lvn.se 

Diagnostik aortastenos 
 

• Ekokardiografi 
– 2D beskrivning, nivå av 

obstruktion, klaff, hypertrofi 

– Dopper mäter hastighet, 
beräkna gradient 

– Färgdoppler-turbulens, 
insufficiens 

• EKG 
– Vänsterkammarhypertrofi 

– ST-påverkan 

 

• Arbetsprov 
– ST-påverkan 

– Blodtrycksreaktion 

 

• Hjärtkateterisering 
– Invasiv gradientmätning 

 

 

 

 



www.lvn.se 

Vad är gradient? 



www.lvn.se 

Vad är gradient? • Tryckskillnad före och efter en 
förträngning 



www.lvn.se 

Vad är gradient? • Tryckskillnad före och efter en 
förträngning 

• Gradient mäts invasivt vid 
hjärtkateterisering 

 



www.lvn.se 

Vad är gradient? • Tryckskillnad före och efter en 
förträngning 

• Gradient mäts invasivt vid 
hjärtkateterisering 

• Ultraljud mäter hastighet= 
maxhastighet 



www.lvn.se 

Vad är gradient? • Tryckskillnad före och efter en 
förträngning 

• Gradient mäts invasivt vid 
hjärtkateterisering 

• Ultraljud mäter hastighet= 
maxhastighet 

• Den förenklade Bernouillis 
ekvationen ger beräknad max-
gradient 



www.lvn.se 

Vad är gradient? • Tryckskillnad före och efter en 
förträngning 

• Gradient mäts invasivt vid 
hjärtkateterisering 

• Ultraljud mäter hastighet= 
maxhastighet 

• Den förenklade Bernouillis 
ekvationen ger beräknad max-
gradient 

• Medelgradienten korrelerar till 
invasivt mätt, blodig gradient 



www.lvn.se 

Vad är gradient? • Tryckskillnad före och efter en 
förträngning 

• Gradient mäts invasivt vid 
hjärtkateterisering 

• Ultraljud mäter hastighet= 
maxhastighet 

• Den förenklade Bernouillis 
ekvationen ger beräknad max-
gradient 

• Medelgradienten korrelerar till 
invasivt mätt, blodig gradient 

• Felkälla- nedsatt 
kammarfunktion, vinkelfel 
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AS Diagnostik 

• Invasiv gradient >50mmHg 

• Medelgradient med ekokardiografi >50mmHg 

• Vänsterkammarhypertrofi 

• EKG: ST-påverkan, hypertrofitecken 

• Arbetsprov: ST-sänkning, blodtrycksreaktion 

• Aortainsufficiens 
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Behandling valvulär AS 

• Commisurotomi 

• Ballongdilatation 

• Rosskirurgi 

• Biol klaff 

• Mekanisk klaff 
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Kommisurotomi 

• Normalt trikuspid klaff 

• Dysplastiska, 
förtjockade blad, noduli 

• Sammanlödda 
kommisurer 

• Begränsad effekt 

• Risk för insufficiens 
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Behandling valvulär AS 

• Commisurotomi- otillräckligt, AI 

• Ballongdilatation 

• Rosskirurgi 

• Biol klaff 

• Mekanisk klaff 
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Behandling valvulär AS 

• Commisurotomi- otillräckligt, AI 

• Ballongdilatation-otillräckligt, AI, ej förstahandsmetod 

• Rosskirurgi 

• Biol klaff 

• Mekanisk klaff 
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Rosskirurgi 
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Rosskirurgi 

Ett klaffel blir två 

AI i neoaortaklaffen 

Stenos/insufficiens i homograft 
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Behandling valvulär AS 

• Commisurotomi-förstahandsval, ibland otillräckligt, AI 

• Ballongdilatation-otillräckligt, AI, ej förstahandsmetod 

• Rosskirurgi- 1 fel blir 2, conduitstenos/insuff, neo AI 

• Biol klaff 

• Mekanisk klaff 
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Behandling valvulär AS 

• Commisurotomi-förstahandsval, ibland otillräckligt, AI 

• Ballongdilatation-otillräckligt, AI, ej förstahandsmetod 

• Rosskirurgi- 1 fel blir 2, neo PS, PI, neo AI 

• Biol klaff- Degenererar, måste bytas 

• Mekanisk klaff- Livslång antikoagulantia 

 

• Palliativ ej botande 
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Val av behandling 

• Patientens ålder 

• Klaffmått 

• Tidigare ingrepp 

• Kön 

• Patientönskemål 
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Behandling Subvalvulär AS 

• Opereras ofta vid lägre 
gradient 

• Risk för klaffskada om ej 
op 

• Kirurgi- excision av 
membran samt ev 
muskel 

• Recidivrisk ca 20% 

• Risk för AV-block III 
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Supravalvulär aortastenos 

• 5% 

• Williams syndrom 

• Kirurgi 

• God prognos 
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SWEDCON årsrapport 2013 

• 2094 patienter med medfött aortaklaffel som 
huvuddiagnos 

• 68% stenos 

• 70% pojkar/män 

• 1/3 genomgått 1 eller fler klaffkirurgiska ingrepp 
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Aortastenos långtidsuppföljning 

• Indianapolis 

– 508 pat 

– op 1dag till 19åå 

– 1960-2002 

Brown J et al. Ann Thorac Surg 2003;76:1398-411 
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Coarctatio aorte 

• 5-8 % 

• Isolerat vitium hos 50% 

• Diskret till långsträckt 

• Bicuspid aortaklaff, 
aortaklaffstenos, VSD,  
mitralstenos 

• Obehandlad 50% avlidna vid 
40åå 

• Turner syndrom 
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Symtom CoA 

Kritisk neonatal= duktusberoende 

-Chockbild 

-Blek, andningspåverkad 

-Inga femoralispulsar 

-Blåsljud 

-Acidos 

Faller ofta inte ut i POX, kan ha femoralispulsar vid BUS 
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Symtom CoA 

• Trötta ben 

• Huvudvärk 

• Inga symtom 

 

• Hypertoni med blodtrycksskillnad arm/ben 
– Normative Arm and Calf Blood Pressure Values in the Newborn. Myung et al Pediatrics 1989 Feb;83(2):240-3 

• Blåsljud på ryggen 

• Svaga/ej palpabla femoralispulsar 
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CoA 
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Diagnostik CoA 

• Diagnostik, CT bilder 

• Beskriva förträngningen 

• Vänsterkammarfunktion 

• Duktusberoende? 

• Associerat vitium 
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Diagnostik CoA 

• EKG 

– Vänsterkammarhypertrofi 

• Hypertoni 

– Blodtrycksgradient arm/ben 

• Arbetsprov 

– Patologisk blodtrycksreaktion vid arbete 

• Angiografi 

– Utredning och behandling 
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Behandling CoA 

End-to-end Subclavian flap 

Ballongdilatation 
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Vilken behandling ska man välja? 

 

• 350 pat. 

• Färre akuta komplikationer efter ballongdilatation 

• Stent och kirurgi gav bättre resultat på kort och på 2 års sikt 

• Stentbehandling krävde fler planerade reinterventioner 
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Långtidsuppföljning CoA-överlevnad 

• Mayo clinic 

– 819 pat (1946-2005) 

– Kirurgisk åtgärd 
– Brown et al. JACC Volume 62, Issue 11, 10 September 2013, 

Pages 1020–1025 
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Långtidsuppföljning CoA- hypertension 

• Munchen 

– 273 pat (op 1974-2000) 

– 1-27 år efter op 
– Hager et al The Journal of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery ● September 2007 

 

 
 

 

¼ behandlad hypertoni 

¼ obehandlad hypertoni 

Ytterliggare 10% patol BT-stegring vid arbete 

Endast hos 13% misstanke om restenosering 

 



www.lvn.se 

Långtidsuppföljning CoA- hypertension 

• Munchen 

– 273 pat (op 1974-2000) 

– 1-27 år efter op 
– Hager et al The Journal of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery ● September 2007 

 

 
 

 

¼ behandlad hypertoni 

¼ obehandlad hypertoni 

Ytterliggare 10% patol BT-stegring vid arbete 

Endast hos 13% misstanke om restenosering 

 



www.lvn.se 

 

 

Tack 


