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Vart tar proteinförlusten vägen?
• Pumonalisatresi med intakt kammarseptum, underutvecklad 

högerkammare, persisterande vänstersidig cava superior
• Modifierad BT-shunt 3,5 mm
• 1 dygn postoperativt nedsatt vänsterkammarfunktion => ECMO 

=> Ligering av koronarfistel
• Trakeostomi pga kompression vä stambronk
• Vä-sidig äkta BT-shunt pga dålig tillväxt av vänster lungartär
• Väntan pga trakeostomi och dålig tillväxt av lungartärer och 

regionalt nedsatt kammarfunktion
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EKG
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Före operation Postoperativt
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Kan detta bli ett enkammarsystem ändå?
• Upprepade diskussioner => Vänta 

ut dekanylering
• Avvecklar trakeostomi vid 4 år
• Ny utredning vid 4 år 3 månader

- Lungartärtryck  13 mm Hg, 
- Förmakstryck 10 mm Hg
- Resistens 1,1 WU x m²

• Bättre lungartärer
• Ballongdilatation vänster BT-shunt
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Var står vi nu?
• 4 år 3 månader => 16,5 kg
• Saturation 70, Hb 193 g/l, EVF 58%
• Regionalt nedsatt vänsterkammarfunktion

- Högt fyllnadstryck

• Adekvat lungartärtryck, låg lungkärlsresistens
• Höger lungartär välutvecklad, vänster mindre
• Smala shuntar bilateralt
• Bronkkompression vänster och långvarig tidigare trakeostomi
• Gastrostomi
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Trots allt…
• 4 år 6 månader operation

- Bilateral Glenn 
- Fenestrerad 18 mm TCPC
- Plastik vänster lungartär
- AAI-pacemaker

• Okomplicerat från IVA efter 2 dagar
• Pleuradrän ut efter 13 dagar

- Saturation 80-85% utan syrgas
- God kammarfunktion, lindrig MI, gradient i fenestration 6-7 mm Hg

• Klar för hemgång??
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Fast ändå inte….
• 15 dagar postoperativt
• Lös avföring
• Stånkig andning, vänstersidig pleuravätska
• Albumin preoperativt 43 => 22 => Nu 19
• Nytt pleuradrän => 200 ml chylus => Avlägsnas efter 10 dagar

• Vad är detta?
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Utredning
• Datortomografi med öppna anastomoser
• Kateterisering

- Lungartärtryck 14 mm Hg, Förmakstryck 8 mm Hg
- Resistens 2,4 WU x m², Qp/Qs 0,6 pga fenestration

• Ingen proteinuri
• F-α1-antitrypsin upprepade gånger normalt
• Leverstatus normalt
• Ultraljud lever normalt
• Albumin och IgG envist lågt trots substitution
• Stor buk, men endast lite ascites
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Övervägande av av orsak
• Proteinförlorande enteropati

- Tidig debut
- Upprepade normala F-α1-antitrypsin
- Ingen effekt av steroider och heparin

• Genetisk orsak
- Inga fynd vid array

• Inflammation
- Inga andra tecken
- Ingen effekt av albumininfusion

• Störning av lymfcirkulation
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”MR lymfografi”- hur går det till…?

• I narkos på MR

• Ultraljudsguidad punktion av lymfkörtlar i ett förberedningsrum på MR

• Patienten flyttas till MR britsen med hjälp av speciell bräda

• Under MR kamera:
- icke-kontrast ”T2” sekvens (ca 10-15 min)
- Långsam injektion (1 ml/min, i 2-5 min) av kontrast (gadolinium) bilateralt
- Ny MR serie i ytterligare 15-25 min 
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Patient i förberedningsrum på MR
Punktionsnål i

lymfkörtlar bilat. Patient under MR kamera MR bild av lymfatisk cirkulation

MR lymfografi- viktiga steg
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Kontraindikation till MR: metalimplantat (om inte MR kompatibel!)
• Pat har epikardiell pacemaker
• ????
• Bara förmakselektrod; pat ej helt PM beroende
• Ok att köra MR  

MR /T2 sekvens (vätska i buken) MR lymfografi
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Förlopp
• Avstår listning för transplantation pga osäkerhet om effekt på 

sjukdomen
• Lymfintervention sannolikt inte möjlig
• Fortsatta substitutioner
• Försämrat allmäntillstånd
• Avlider pga multiorgansvikt i samband med septikemi drygt 1 år 

efter TCPC
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Patient 2
• Dx: Truncus arteriosus communis typ 1

• 9 dgr: 13 mm pulm homograft + VSD patch

• 2 mån: HLR pga cirkulationskollaps

- måttlig AI + nedsatt kammarfunktion

• 2 år: reop 17 mm ao homograft + 19 mm pulm homograft

• 5 år: reop x 2 med 21 pulm homograft + 19 ao homograft

• 8 år:  planerad reop mekanisk ao protes

- preop högt CVP 25 mm Hg → op inställd → akut hjärtkat

- eko: sign pulm läckage

- op några dgr senare med ao rotrekonstruktion med mekanisk ao klaff + ny pulm homograft

- pleuraeffusioner bilateralt + ascites, pleuradrän, högt CVP

- hjärtkat: LPA avgångsstenos med stent i prox LPA utan effekt på hemodynamiken…
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Trots reop-kat fortsatt gradvis försämring…
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• tilltagande hjärtsvikt, ödem, patol leverstatus med ↑ 

transaminaser

• Proteinförlust fr tarmar (faeces α1- antitrypsin 24 !)

• Ny hjärtkat – oför uttalad diastolisk svikt

fyllnadstryck biventrikulärt > 17-18 mm Hg

CI 2.8, PVR < 3 WU
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 VARFÖR…?
 Kan man åtgärda problemet…?
 Utredning…?

 Ingen konstriktiv perikardit Ingen sign fibros i kamrarna
 Fin kammarkontraktilitet
 RVEF 53%, LVEF 61%
 normalstora HK och VK

MR hjärta CT
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Problem:
• Uttalad kammarfyllnadsproblematik, sekundär systemvenstas

• Uttalad leverfibros /cirros (biopsi), ascites

• PLE

Dock…: 
• Njurar, lungor ok

VAD KAN GÖRAS…?
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Vad behöver man tänka på?
• Indikation för hjärttransplantation?
• Indikation för levertransplantation?
• Kontraindikation för någondera?
• Går det att operera?
• Hur göra med höga antikroppsnivåer?
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Hur ofta görs detta?
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UNOS register USA
97 transplantationer 1989-2009
Cannon Transplant Int 2012;25:1223

ISHLT register Barn
12 transplantationer 1991-2016
Rossano JHLT 2018;37:1184
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Beslutsfattande
• Kardiolog(er)
• Gastroenterolog(er)
• Thoraxkirurg
• Transplantationskirurg
• Anestesiolog
• Immunolog

• Gemensam transplantationsboard Thorax => Listning
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Transplantation
• Genomförs 2 månader efter listning
• Samarbete barnhjärt- och leverkirurg
• Transplantation av hjärta och lever sammanhängande
• Högre prioritet för storleksmatchning än immunologisk 

matchning
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Hur gick det?
• Högrisk immunsuppressionsprotokoll

- Antithymocytglobulin (ATG)
- Plasmaferes
- Rituximab

• Tidig humoral avstötning av hjärtat
- Plasmaferes flera gånger
- Immunglobulin
- Bortezomib

• Ingen avstötning av levern
• Kvarstående pulmonell hypertension 
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….och alla andra problem man glömmer 
bort efteråt

• Kvarstående donatorsspecifika antikroppar => Spår av humoral avstötning

• Ascites med mycket stora förluster i bukdrän

• Höga fyllnadstryck => Sildenafil och milrinon

• Sepsismisstanke => Antibiotikabyten flera gånger

• Svampinfektionsmisstanke => Byte av svampmedel

• CMV-kopior => Profylax

• Kreatininstegring => Läkemedelsjusteringar

• Kvarstående PLE => Heparin

• Elektrolytrubbningar

• Nutrition => TPN flera veckor => Långsam övergång till enteral nutrition
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….men ändå
• Till vårdavdelning efter fyra veckor
• Alla drän ut efter fem veckor
• PLE i remission efter fem veckor
• Milrinon och sildenafil ut efter fem resp. sex veckor
• Enteral sondnäring och 400 ml Numeta efter sex veckor
• Till Lund med ”standard” posttransplantationsläkemedel efter 

sex veckor
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