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Inledning

Den första hjärttransplantationen på ett barn gjordes 1967 i New York bara tre dagar efter 
den första hjärttransplantationen på människa överhuvudtaget. Efter en kort tidig period 
av entusiasm upphörde dock transplantationerna nästan helt under 1970-talet på grund av 
mycket dålig överlevnad. Först med införandet av ciklosporin som immunosuppression i 
början av 1980-talet kunde man effektivt bemästra problemet med avstötning, och 
samtidigt ha ett hanterbart spektrum av biverkningar. Transplantation av thoraxorgan 
med svenska donatorer blev dock först möjlig i och med införandet av 
hjärndödsbegreppet 1988. Inom barnkardiologin i Göteborg hade man emellertid redan 
tidigare erfarenhet av omhändertagande av patienter efter transplantation eftersom en 
handfull svenska barn genomgick hjärt-lungtransplantation i London i mitten av 1980-
talet. Man var därför inte sen att starta hjärttransplantation på barn, och den första 
genomfördes 1989.

Under 1980-talet startades pediatrisk hjärttransplantation vid ett 100-tal centra som 
rapporterar till det internationella registret (International Society for Heart And Lung 
Transplantation, ISHLT). Från början av 1990-talet låg antalet rapporterade 
transplantationer på barn runt 400/år, men under de senaste åren har en ökande trend setts 
så att under både 2009 och 2010 rapporterades över 500 transplantationer. På senare år 
har en viss koncentration av verksamheten skett, men den övervägande delen av alla 
rapporterande centra gör fortfarande färre än 5 transplantationer årligen.

I Sverige utförs transplantationer vid de två barnhjärtkirurgiska enheterna i Göteborg och 
Lund. Det totala antalet barn under 18 år som transplanterats närmar sig nu 100.

Lung- och framför allt hjärtlungtransplantation har i betydligt mindre utsträckning utförts 
på barn, dels på grund av sämre organtillgång, men även på grund av sämre 
långtidsresultat.

Diagnoserna som föranleder hjärttransplanterade på barn fördelar sig relativt lika mellan 
förvärvade hjärtmuskelsjukdomar (kardiomyopatier) och strukturella medfödda hjärtfel. 
Ålderspanoramat omfattar hela barn- och ungdomsperioden. Den yngsta patienten hittills 
i Sverige transplanterades vid 3 veckors ålder. En översikt av de första 21 åren av svensk 
barnhjärttransplantation publicerades under 2011 (Gilljam et al. Acta Paediatrica 
2011;100:1442).

Den ursprungliga versionen av detta vårdprogram skrevs av Thomas Gilljam 2007 och 
kom i tryck 2008. I inledningen till den första upplagan skrev Thomas att han hoppades 
att vi skulle kunna erbjuda regelbundna uppdateringar. Denna bok är därför ett första 
försök att infria denna förhoppning. Den som läst den första upplagan kommer dock att 
känna igen sig eftersom mycket av Thomas stora och förtjänstfulla arbete finns kvar. En 
del läkemedelbehandlingar har dock ändrats vad gäller doser och målvärden för 
plasmakoncentrationer, liksom provtagningsprotokoll. Ett nytt avsnitt om mekaniskt 
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cirkulationsstöd har lagts till och därmed även en diskussion om de konsekvenser för 
indikationerna för transplantation och hantering av patienter på väntelista detta har. 
Avsnitten om ABO-inkompatibel transplantation har utökats eftersom det är en 
verksamhet som sannolikt kommer att bli allt vanligare.

Vårdprogrammet vänder sig framför allt till dem som i olika funktioner inom vården tar 
hand om barn och ungdomar som genomgår utredning för hjärttransplantation och senare 
också transplanteras. Förhoppningsvis ska det dock även kunna läsas med behållning av 
andra med intresse för denna grupp av barn. Vårdprogrammet bygger liksom tidigare på 
handläggningsrutiner vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg. Avsnitten om anestesi samt rutiner på 
intensivvårdsavdelning som i förra upplagan skrevs av barnanestesiolog Sven-Erik 
Andreasson har nu granskats och reviderats av hans kollega Angela Hansson. Avsnittet 
om vaccinationer har liksom i förra upplagan skrivits av infektionsläkare Vanda Friman. 
Avsnittet om handläggningsrutiner vid ABO-inkompatibel transplantation har hämtats 
från vårdprogram från The Hospital for Sick Children, Toronto i Kanada med benägen 
hjälp av Dr Anne Dipchand. Innehållet i övrigt har även granskats av patientkoordinator 
Ulla Nyström och thoraxkirugen Göran Dellgren båda vid Transplantationscentrum vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag vill rikta ett varmt tack till dem och till alla andra 
som i olika sammanhang bidragit med synpunkter på innehållet. Ett särskilt stort tack går 
naturligtvis till Thomas Gilljam som inte bara skrev hela det ursprungliga 
vårdprogrammet ensam utan även har bidragit med mycket värdefulla synpunkter på den 
nya versionen och vars ande kommer att sväva över texten inte bara in denna utan även i 
de senare upplagor som förhoppningsvis kommer i framtiden.

Göteborg i juletid 2011
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Kardiomyopatier

Dilaterad kardiomyopati

Med dilaterad kardiomyopati (DCM) förstås en hjärtmuskelsjukdom som leder till en 
vidgad och dåligt fungerande hjärtkammare. I nästan två tredjedelar av alla fall kan man 
trots omfattande utredning inte fastställa någon mer specifik diagnos även om genetiska 
och/eller infektiösa/immunologiska faktorer föreligger i en del fall. Hos ca 15% kan man 
hitta spår eller historik av tidigare genomgången myokardit som hos dessa patienter inte 
leder till en utläkning, utan till en bestående aktivering av immunsystemet med 
destruktion av myocyter i hjärtat som följd.

Hos andra kan man diagnostisera en metabol, ibland hereditär, åkomma t.ex. i 
mitokondrierna; hos andra en skelettmuskelsjukdom med hjärtengagemang. En mindre 
del utgörs av patienter med en isolerad hereditär DCM.

Trots de stora förbättringar som gjordes i hjärtsviktsbehandling under 1990-talet med 
framför allt introduktion av omfattande användning av angiotensin converting enzyme 
(ACE) hämmare och betablockad har DCM fortfarande en dålig prognos under 
barndomen. Ett år efter diagnos beräknas ca 20% ha avlidit eller genomgått 
hjärttransplantation och efter fem år är siffran ca 30%. Många patienter kan dock med 
optimerad behandling leva lång tid utan alltför omfattande symtom av hjärtsvikt. I flera 
fall har därför patienter som remitterats för transplantationutredning inte behövt sättas på 
väntelistan.  

Basbehandling vid DCM utgörs således av ACE-hämmare och betablockad i långsamt 
upptitrerade doser. I de flesta  fall bör även behandlingen  kompletteras med digitalis, 
diuretika (ffa spironolakton) och elektrolytsubstitution. Vid svår svikt (EF<20%) ges 
även antikoagulation och vid metabola DCM kan även substitution med felande enzymer 
eller ändprodukter prövas.

Hypertrof kardiomyopati

Hypertrof kardiomyopati (HCM) utgör endast en mindre del av transplanterade 
kardiomyopatier (c:a 10%). Medan symtomatologin vid DCM domineras av hjärtsvikt ses 
detta hos en minoritet av patienterna med HCM under barndomen.  En stor del av 
patienter utan svikt riskerar istället maligna ventrikulära arytmier och plötslig död. Detta 
gör HCM till en mycket mer svårvärderad grupp avseende tidpunkt för transplantation.

I hälften av fallen med HCM är orsaken en ärftlig genetisk defekt i hjärtmuskeln, i några 
fall en nymutation, i andra fall ett delfenomen i en metabol sjukdom eller i ett syndrom 
och, slutligen, hos några, idiopatisk.
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Sjukdomen leder till en progredierande förtjockning av ffa vänster kammares vägg med 
varierande förträngning av utflödet i systole (subvalvulär aortastenos). 
Väggförtjockningen leder till minskande kammarvolymer och framför allt nedsatt 
fyllnadsfunktion; stenosen leder till ökat kammartryck samt kompression av 
koronarflödet med påföljande risk för kammararytmi och hjärtstillestånd. .Tidig klinisk 
undersökning av barn till föräldrar med HCM är därför viktig – om inte genetisk 
utredning uteslutit HCM hos barnet. 

Behandlingen syftar till att begränsa hypertrofiutvecklingen och därmed 
komplikationerna. Även om det inte är okontroversiellt föreligger allt mer acceptans för 
att hörnstenen utgörs av betablockad i ökande doser, upp till minst 5 mg/kg/dygn och ofta 
ännu högre för propranolol eller metoprolol. Förutom minskande syrgaskonsumtion i 
myokardiet och därmed minskande hypertrofi uppnås även en antiarytmisk effekt. Den 
höggradiga betablockaden kan kräva intensiv övervakning av blodsocker, elektrolyter, 
blodtryck och arytmier särskilt i de fall när även traditionell hjärtsviktsbehandling i form 
av digitalis, diuretika (inkl spironolakton) och ACE hämmare krävs. I svåra fall har även 
disopyramid (Durbis) visat sig ha effekt på utflödesobstruktionen, ev. i form av en 
antikolinerg effekt. Behandling med DDD-pacemaker med kort överledningstid har i 
utvalda fall visat sig ha effekt på utflödesobstruktionen; i mer svårbehandlade fall bör 
kirurgisk resektion övervägas.

Restriktiv kardiomyopati

Restriktiv kardiomyopati utgör bara av någon procent av patienterna i ett pediatriskt 
transplantationsmaterial. Sjukdomen, vars orsak oftast är okänd, utmärks framför allt av 
nedsatt diastolisk funktion i kamrarna med dålig fyllnad,  nedsatta slagvolymer och 
lungödem som följd. Sjukdomen är ofta svår att behandla och är förenad med hög 
mortalitet. Dessutom leder de höga fyllnadstrycken till pulmonell hypertension, varför 
tidig listning för transplantation bör övervägas i de flesta fall, kanske redan vid diagnos.
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Strukturella hjärtfel

Primär hjärttransplantation

Under 1990-talet var resultaten av kirurgi vid hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom 
(HLHS) dåliga med mindre än 50 % långtidsöverlevnad. I länder med ”god 
donatorstillgång”, framför allt USA, valde därför några centra att använda 
hjärttransplantation som första behandling av dessa nyfödda. Numera har dock resultaten 
vid konventionell kirurgi (Norwood) förbättrats så mycket att denna regim i stort sett 
övergivits. 

Numera rekommenderas primär hjärttransplantation endast för de fåtal nyfödda barn där 
konventionell kirurgi anses för riskfylld, på grund av exempelvis nedsatt 
kammarfunktion, eller uttalat läckage i AV-klaffen eller på grund av andra 
komplicerande hjärtfel såsom lungvensanomalier eller kranskärlsfistlar. Denna restriktiva 
listning har medfört att möjligheterna för transplantation av spädbarn ökat de senaste åren 
i Sverige.

Komplikationer efter kirurgi

Barn som transplanteras på grund av medfödda hjärtfel utgörs till största delen av fyra 
grupper: De som transplanteras akut pga direkta kirurgiska komplikationer, barn med 
långtidskompliktioner efter enkammarkirurgi, långtidskomplikationer hos barn med 
tvåkammarhjärtan med höger kammare som systemkammare (kongenitalt korrigerad 
transposition, dubbeldiskordans) samt barn med bestående kammardysfunktion efter 
operation för vänstersidiga utflödeshinder.

De akut transplanterade utgörs av en liten heterogen grupp med varierande grundanatomi 
där exempelvis en krankärlsskada lett till upphävd kammarfunktion. Patienten hålls vid 
liv med extracorporeal membranoxygenering (ECMO), sätts på akut väntelista och 
transplanteras efter några dagar. På grund av förbättrad ECMO-apparatur och tillkomst av 
mekaniskt circulationsstöd (”Berlinhjärta”, Excor) har möjligheterna att understödja 
cirkulationen under längre tid i väntan på spontan återhämtning dock förbättrats avsevärt 
på senare år, varför detta alternativ blivit mindre vanligt.

Patienter med opererat enkammarhjärta kan komma att transplanteras av framför allt fyra 
orsaker: nedsatt kammarfunktion (med klaffläckage), underutvecklad lungkärlsbädd, 
proteinförlorande enteropati (PLE) eller intrapulmonella fistlar (venöst blod passerar 
lungan utan att syresättas).

Nedsatt kammarfunktion på sikt ses framför allt hos barn som drabbats av 
cirkulationssvikt i samband med att duktus arteriosus stängt sig innan man kunnat ställa 
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rätt diagnos eller till följd av komplikationer med ocklusion av en kirurgisk shunt 
(Blalock-Taussig eller Sano), eventuellt med samtidigt AV-klaffläckage. Det är dock 
ovanligt hos barn som opererats till en fullföljd enkammarcirkulation med god 
kammarfunktion.

Dåligt utvecklade lungkärl leder till en nedsatt flödeskapacitet (hög lungkärlsresistens) 
och dessa patienter kommer därför inte vidare till fullföljd enkammarcirkulation (TCPC, 
total cavopulmonell anastomos, eller connection) efter Glennkirurgi, men kan komma 
ifråga för hjärttransplantation trots viss förhöjning av lungkärlsresistensen (se nedan). 
Den obligata höger-vänstershunten av cava-inferiorblod leder till progressiv cyanos med 
tilltagande nedsättning av den fysiska prestationsförmågan och dessutom risk för 
cerebrala komplikationer varvid transplantation kan bli aktuell i 6-10 års åldern.

Hos enstaka patienter med fullföljd enkammarcirkulation leder det ökade ventrycket i 
mesenterialkärlen till stora proteinförluster i tarmen (proteinförlorande enteropati, PLE), 
ett tillstånd som också ses isolerat utan hjärtsjukdom. Sjukdomen leder till 
hypoproteinemi, ödem och elektrolytrubbningar och har en hög mortalitet på sikt. 
Behandlingen syftar till att optimera patientens cirkulation vad gäller ventryck och 
arytmier, korrigera protein- och elektrolytrubbningar samt, om möjligt, minska 
proteinförlusterna. Höga doser doser diuretika, och andra åtgärder för att optimera 
hemodynamik såsom ACE-hämmare, antiarytmika och pacemaker, utgör grundterapin. I 
enstaka fall har även lungkärlsvidgande läkemedel som sildenafil använts. 
Proteinförlusterna korrigeras med albumin och eventuellt även immunoglobulin. Ofta är 
både kalium, calcium och magnesium lågt och behöver substitueras. Som mer specifik 
behandling har ofraktionerat (ej lågmolekylärt) heparin i doser om 5000 E/m²/dag 
fördelat på två doser subkutant, genom sin membranstabiliserande effekt visat sig kunnat 
häva proteinförlusterna i många fall. Även steroider ensamt eller tillsammans med 
heparin kan ha denna effekt. Steroider kan ges systemiskt i höga doser med nedtrappning 
som vid en del autoimmuna sjukdomar, men ger då alla de biverkningar med 
Cushingsyndrom och osteoporos som hör till långvarig steroidbehandling. Nyligen har 
dock även en mer tarmspecifik beredning i form av oralt budesonid (Entocort) i doser om 
6-9 mg/dag visat sig ha denna effekt, med mindre risk för generella biverkningar. Om 
konservativ behandling inte hjälper krävs hjärttransplantation, varefter PLE, i princip 
alltid, går i regress inom några månader.

Intrapulmonella fistlar kan ses i en lob (ffa underlob), i ena lungan, eller i bägge 
lungorna, beroende på hur levervenblodet dirigeras. Fistlar uppstår i de delar av lungan 
som inte får blod från levern. Fistlarna diagnostiseras bäst med kontrastultraljud; en 
skakad proteinlösning eller koksaltlösning med koldioxid, som innehåller mikrobubblor 
injiceras selektivt i vardera lungartären eller i en lobär gren vid hjärtkateterisering. Om 
inga fistlar finnes, försvinner gasen helt i utandningasluften. Vid fistlar passerar 
gasbubblorna till lungvenerna på respektive sida vilket bäst ses på transthorakalt eller 
transesofagealt ultraljud. 

Symtomet på fistlar är ansträngningscyanos. Vid ansträngningscyanos hos patienter med 
intrakardiell TCPC är dock förmaksshunt en vanligare orsak till cyanos. Vid måttlig 
ansträngningscyanos (SaO2>75%) krävs vanligtvis ingen åtgärd. Vid SaO2<60% och 
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Hb>200 ska dock åtgärd övervägas. Om fistlarna är lokaliserade till en lob kan 
kateterembolisering med coil övervägas medan man vid diffusa fistlar rekommenderar 
transplantation. Dock är det långt ifrån säkert att fistlarna går i regress efter 
transplantation. Chansen minskar med ökande fistelduration där varför fullständig regress 
efter mer än 10 år anges som ovanligt.

Transplantationspatienter med s.k. tvåkammarhjärta utgöres till största delen av 
ungdomar med olika former av transposition, dvs med höger kammare som 
systemkammare. Vanligast är förmakskorrigerade av typen Mustard eller Senning, en 
operation som i Sverige utfördes från slutet av 60-talet till slutet av 1980-talet. Dessa 
patienter hör nu därför uteslutande till vuxensjukvården. (Numera görs s.k. arteriell  
switch). De drabbas ofta på sikt av kammardysfunktion och/eller livshotande arytmier 
varför ICD implantation bör övervägas vid signifikant försämring. 

Flera patienter med s.k. kongenitalt ”korrigerad” transposition (eller dubbeldiskordans, 
atrioventrikulär och ventrikuloarteriell diskordans) har också hjärttransplanterats. Dessa 
har ”normalt kopplad” cirkulation, dvs. cirkulationen behöver inte omdirigeras. Ibland 
har de inga andra hjärtfel, men ofta förkommer ventrikelseptumdefekt eller 
pulmonalisstenos. Gemensamt för dessa är att de löper en tilltagande risk för 
kammardysfunktion, AV- klaffläckage och AV-block på sikt. Över hälften av dessa 
patienter befinner sig i svikt vid 40-50 års ålder. De behöver alltså sällan transplantation i 
barnaåren.

En mindre grupp patienter utgörs av barn som fötts med flera utflödeshinder från vänster 
kammare exempelvis valvulär aortastenos i kombination med underutvecklad aortabåge 
och koarktatio aortae. Detta benämns ofta Shone´s komplex och innefattar då även 
mitralklaffsanomalier. En del av dessa patienter har redan tidigt nedsatt 
vänsterkammarfunktion och dessutom inslag av fibroelastos i vänster kammare. Trots 
tidig kirurgi med gott resultat kan dessa barn få bestående hjärtsvikt orsakad av såväl 
nedsatt systolisk som nedsatt diastolisk funktion. För dessa barn kan transplantation bli 
aktuell när som helst under barndomen.

Lungtransplantation

Den största enskilda diagnosgruppen som kräver lungtransplantation i unga år (<40 år) är 
patienter med cystisk fibros. Med nya behandlingsmetoder blir dessa endast undantagsvis 
aktuella för transplantation under tonåren. Enstaka patienter med kongenitala 
lungmissbildningar såsom alveolär proteinos, lungfibros och svåra kongenitala lungfistlar 
eller multipla lungartärstenoser kan dock behöva transplantation. Dessutom finns enstaka 
barn som efter benmärgs- eller stamcellstransplantation utvecklar s.k. graft versus host 
reaktion (GVH) i lungorna och kan behöva lungtransplantation. Idiopatisk pulmonell 
hypertension drabbar företrädesvis unga kvinnor men kan enstaka gånger ses hos flickor 
redan i 10 årsåldern. Det är en lungkärlssjukdom med snabb progress. Med nyare 
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behandlingsmetoder typ endotelinreceptorblockerare, sildenafil och prostacyklin kan 
sjukdomen ofta stabiliseras så att tidpunkten för transplantation fördröjs till vuxen ålder.- 

Pga begränsad donatorstillgång och sämre långtidsresultat än vid hjärttransplantation kan 
man i allmänhet säga att lungtransplantation endast i nödfall övervägs före puberteten.

Hjärt-lungtransplantation

Under 1990-talet utfördes internationellt förhållandevis många hjärtlungtransplantationer 
(HLT) på patienter med icke-operabla hjärtfel med samtidig lungkärlssjukdom. 
Långtidskomplikationerna för dessa patienter är, som vid lungtransplantation, en hög 
frekvens bronchiolitis obliterans och 5-års överlevnaden  är endast 40-50%. HLT 
konsumerar dessutom stora donatorsresurser eftersom organen hos en donator med 
optimalt utnyttjande skulle ha räckt till två eller tre recipienter (hjärt- och dubbellung 
eller två singellungtransplantationer). Patienter som är aktuella för HLT har desutom ofta 
s.k. Eisenmengerfysiologi (tilltagande cyanos vid ansträngning). Man vet nu att många 
Eisenmengerpatienter kan leva utan HLT till mer än  50-års ålder, vilket betyder att deras 
framtidsutsikter är bättre utan HLT. Därför finns färre än 10 HTL per år registrerade de 
senaste åren i International Society for Heart and Lung Tranplantation:s (ISHLT) register.

Mekaniskt cirkulationsstöd

Mekaniskt cirkulationsstöd som behandling vid svår hjärtsvikt har under den senaste 
tioårsperioden genomgått en snabb utveckling inom barnhjärtsjukvården. Detta har lett 
till förbättringar framför allt vad gäller behandlingstidens längd, vilket i sin tur förlänger 
den tid en patient med kritisk hjärtsvikt kan stå på väntelista inför hjärttransplantation. 
Mekaniskt cirkulationsstöd finns i två principiella former.

Extrakorporal membranoxygenering (ECMO) innebär att man med en cirkulationspump 
och en oxygenator kan ta över patientens cirkulation och syresättningsfunktion. Vid 
sådan användning fungerar ECMO som en långtids hjärt-lungmaskin. Eftersom blodet 
hela tiden kommer i kontakt med ytor av främmande material leder detta till en 
inflammatorisk aktivering och en risk för trombbildning, som i sin tur kräver en kraftfull 
antikoagulation. Detta ledde tidigare ofta till blödningskomplikationer, vilket begränsade 
behandlingstiden på ECMO till ett par dygn. I modern ECMO-utrustning har materialen 
förbättrats så att dessa reaktioner är mindre uttalade och ECMO-behandling kan nu ofta 
ges i flera veckor. Detta är dock sällan nödvändigt för patienter med hjärtsvikt, då 
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patienternas lungfunktion oftast är tillräcklig för att kunna ge adekvat syrsättning med 
konventionell respirator.

Isolerat mekaniskt cirkulationsstöd innebär att man med en extern cirkulationspump 
stöttar den kammare som inte klarar att upprätthålla adekvat cirkulation själv. Detta 
benämns på engelska ”ventricular assist device” (VAD), där en vänsterkammarpump 
kallas LVAD, en högerkammarpump kallas RVAD och pumpar till bägge kamrarna hos 
samma patient kallas BiVAD. Dessa förkortningar används även i svenskt språkbruk. För 
en LVAD läggs en kanyl från vänsterkammarapex/vänster förmak till pumpen och en 
kanyl från pumpen till aorta. För RVAD läggs kanylerna från högerkammarapex och till 
lungartären. För BiVAD läggs två system, dvs en LVAD och en RVAD på samma 
patient.

För spädbarn och mindre barn används idag framför allt ett pumpsystem utvecklat i 
Berlin (Excor, Berlin Heart) som har kanyler och pumpar i storlekar för alla barn. Dessa 
system gör dock i dagsläget patienten sjukhusbunden under hela behandlingstiden. 
Tonåringar kan bli aktuella för andra system (exempelvis HeartWare) som tillåter 
patienten att vistas hemma.

En fungerande behandling med extern cirkulationspump kan fortgå i många månader 
(rapporter finns på behandlingar i två år). Komplikationer till denna behandling utgörs av 
trombbildning i systemet, infektion i huden runt kanylerna och rent mekaniska 
komplikationer i kanyler, slangar eller pump. Den långa behandlingstiden innebär att 
enstaka patienter med långvarig, men reversibel hjärtsvikt (myokardit, arytmogen 
kardiomyopati) kan behandlas till dess att kammaren återhämtat sig och pumpen kan 
avlägsnas, men majoriteten av patienterna behandlas med avsikt att transplanteras. 

Inom vuxensjukvården har bristen på organ lett till att vissa patienter behandlas med 
cirkulationspump för att förbättra livskvaliteten, trots att transplantation inte blir aktuell 
s.k. destinations terapi/permanent pumpbehandling. Detta tillämpas inte på barn.

Indikation för mekaniskt cirkulationsstöd är hjärtsvikt där patienten inte själv klarar att 
upprätthålla tillräcklig cirkulation till vitala organ trots maximal medicinsk behandling. 
Patienten ska också vara transplantabel och/eller ha hopp om att kunna återhämta den 
egna hjärtfunktionen. Vid akuta försämringar läggs patienten ofta på ECMO initialt då 
kanyleringen (och avveckling) för ECMO är enklare, varefter en ren cirkulationspump 
anläggs när det blir tydligt att kammarfunktionen inte återhämtar sig spontant.
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Indikationer för hjärttransplantation

Indikation för transplantation föreligger om ingen annan terapi med acceptabel risk finns 
tillgänglig och patienten är transplantabel.

Med transplantabel förstås att transplantation inte är indicerad om patienten är i så dåligt 
skick, att mortalitsrisken vid transplantationen är avsevärt förhöjd (aktiv okontrollerad 
infektion, icke-stabil hjärtsvikt med acidos och avsevärd laktatstegring trots mekaniskt 
cirkulationsstöd/ECMO, förhöjd lungkärlsresistens). Vidare är patienten icke 
transplantabel om det föreligger en annan sjukdom som avsevärt förkortar livslängden 
(med kortare förväntad livslängd än det transplanterade hjärtat). Slutligen är patienten 
icke transplantabel om det föreligger annan sjukdom som kan förvärras av 
transplantationen eller den immunosupprimerande behandlingen, exempelvis cancer, 
njursjukdom eller olika former av immunbristsjukdomar. Beträffande sociala 
kontraindikationer och förväntad livskvalitet, se nedan.

American Heart Association har utarbetat indikationer för hjärttransplantation hos barn 
och ungdomar som finns bilagda som Appendix A. Med utgångspunkt från dessa kan 
följande exempel för olika diagnoser ses som praktiska riktlinjer.

A. Dilaterad kardiomyopati

1) Kvarstående hjärtsviktssymtom vid enkla vardagsaktiviteter som ej förbättras 
på behandling.

2) Pågående behandling med mekaniskt cirkulationsstöd

3) Svårbehandlade supraventrikulära och, framför allt, ventrikulära arytmier med 
signifikant kammardysfunktion

4) DCM med hjärtstillestånd oavsett grad av kammardysfunktion. ICD- 
implantation under väntetiden

5) Patienten är långvarigt sjukhusbunden pga hjärtsvikt.

6) Kraftigt nedsatt fysisk förmåga (rullstolsbunden)

7) Kroniska uppfödningssvårigheter, med uttalat dålig viktuppgång (spädbarn)

8) Annan risk för plötslig död

Hos vuxna används arbetsprov med syreupptagning <15 ml/kg/min som kriterium för 
transplantation. Detta är inte alltid applicerbart på barn. Följaktligen ingår inte arbetsprov 
som rutinundersökning inför transplantationslistning hos barn. Hos barn med 



Barnhjärttransplantation  17

symtomatisk hjärtsvikt kan även sex minuters gångprov användas från 4-5 års ålder. En 
gångsträcka under 250 m är en grov indikator för indikation för hjärttransplantation. 

B. Hypertrof kardiomyopati

1) Svår hjärtsvikt

2) Upprepade hjärtstillestånd

3) Kraftig progress av hypertrofi och obstruktion som ej svarar på behandling

Som tilläggsindikation kan dessutom anges malign familjeanamnes med flertal dödsfall i 
HCM. Många barn med HCM har dessutom Noonans syndrom, för denna diskussion, v.g. 
se avsnitt Etik.

C. Restriktiv kardiomyopati

Transplantationsutredning och listning bör övervägas redan vid diagnos.

D. Strukturella hjärtfel

Vid dessa diagnoser kan inga generella kriterier ges, utan varje hjärtfel måste behandlas 
för sig. Tidpunkten för listning påverkas också av donatorsrelaterade kriterier såsom 
recipientens storlek och blodgrupp.

Spädbarn
De fåtal spädbarn som har icke-operabla hjärtfel bör utredas för listning omedelbart. 
Eftersom väntetiden på listan kan bli flera månader lång bör barnet optimeras för en 
sådan väntan med t.ex. stentning av ductus. Barn med hjärtsvikt efter kirurgi t.ex. 
Norwood skall utredas snarast, men inte listas förrän konventionell hjärtsviktsbehandling 
maximerats. På alla listade spädbarn skall man även följa isoaggluttininer för att kunna 
acceptera ett hjärta från donator med annan blodgrupp (ABO inkompatibel 
transplantation).

I nuläget är mekaniskt cirkulationsstöd inte aktuellt för barn med enkammarhjärtan. Om 
barnet dessutom har lungkärlsanomalier krävs hjärt-lungtransplantation, vilket f.n. inte 
erbjuds spädbarn..

Mindre barn 1-6 år
1) Tilltagande cyanos med Hb>200 (EVF>60%) utan möjligheter till 

ytterligare kirurgi. Gäller även patienter med intrapulmonella fistlar
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2) PLE med albuminsubstitution mer än en gång per vecka trots maximal 
annan behandling

3) Svåra kardiella symtom p.g.a. lågt lungblodflöde, kammardysfunktion eller 
klaffsjukdom som inte kan behandlas på annat sätt

4) Dålig hjärtfunktion och svårkontrollerade arytmier (taky- eller bradycardi)

5) Tecken på pulmonell hypertension där risk för utveckling av fixerad hög 
lungkärlsresistens föreligger.

Dessa patienter kan få vänta avsevärd tid på transplantation, speciellt vid blodgrupp 0.

Större barn och ungdomar
1) Tilltagande cyanos med Hb>200 (EVF>60%) utan möjligheter till 

ytterligare kirurgi. Gäller även patienter med intrapulmonella fistlar

2) PLE med albuminsubstitution mer än en gång per vecka trots maximal 
annan behandling

3) Svåra kardiella symtom p.g.a. lågt lungblodflöde, kammardysfunktion eller 
klaffsjukdom som inte kan behandlas på annat sätt

4) Dålig hjärtfunktion och svårkontrollerade arytmier (taky- eller 
bradycardi)

5) Tecken på pulmonell hypertension där risk för utveckling av 
fixerad hög lungkärlsresistens föreligger.

Dessa patienter kan ofta acceptera ett vuxenhjärta och hamnar därför i ”vuxenkö”. 
Generellt är långtidsprognosen efter hjärttransplantation hos barn med äldre donatorer 
sämre. Om dessa patienter ställs på listan innan de blir i akut behov av transplantation 
ökar möjligheterna att erbjuda ett hjärta från en ung donator till dessa ungdomar.
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Etiska frågor

Donatorn

Att donera sitt avlidna barns organ till transplantation är för föräldrar en personlig men 
anonym gåva till mottagarfamiljen. Att bli transplanterad kan därför aldrig bli en 
rättlighet som kan omfattas av vårdgarantin. Det är därför donatorsfamiljens outtryckta 
önskemål att hjärtat skall transplanteras till den som behöver det och som kommer att 
förvalta det på bästa sätt. Med ”på bästa sätt” menas att hjärtat kommer att ge donatorn 
ett fortsatt långt liv, och ett liv med innehåll. Det underförstås också att mottagaren inte 
har någon annan sjukdom eller några andra faktorer som kommer att begränsa 
livslängden.

Mottagaren

Vilka andra sjukdomar, funktionsnedsättningar eller riskfaktorer kan donatorn ha och 
ändå kunna komma ifråga för transplantation?

Medicinska kontraindikationer
Tillstånd som kan begränsa livslängden hos mottagaren efter transplantation

1) Vissa virusinfektioner (HIV, Hepatit B och C)

2) Lungkärlssjukdom (för detaljer, se nedan)

3) Kraftigt nedsatt njurfunktion (om ej samtidig njurtransplantation kan göras)

4) Akut sepsis eller ej färdigbehandlad malignitet

Psykosociala kontraindikationer
För att transplantationen på sikt skall lyckas måste patientens vårdnadshavare kunna 
samarbeta med vårdgivaren och stå som garant för att all medicinering, föreskrifter och 
kontroller sköts på ett tillförlitligt sätt. Det innebär inte att föräldrarna måste vara 
sammanboende eller gifta; det innebär inte att föräldrarna måste vara normalbegåvade; 
det innebär inte att att någon av föräldrarna inte kan vara missbrukare. Familjen kan 
således vara i behov av sociala hjälpinsatser och stöd, och ändå komma i fråga för 
transplantation, men detta kräver då att ett dokumenterat gott samarbete föreligger så att 
det inte finns risk att vården äventyras. Man skall då också vara medveten om de 
speciella risker för ”non-compliance” (”icke följsamhet” dvs. att man struntar att ta sina 
mediciner) som föreligger hos alla tonåringar med kroniska sjukdomar.
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Muskelsjukdomar
Kardiomyopati förkommer vid flera muskelsjukdomar:

1) Duchennes muskeldystrofi

2) Becker´s muskeldystrofi (limb-girdle)

3) Mitokondriepatier

Vid Duchenne´s muskeldystrofi drabbas även andningsmusklerna och patienten avlider i 
andningsinsufficiens. Den hjärtsvikt som följer av DCM skall behandlas men indikation 
för transplantation föreligger inte.

Vid Becker´s muskeldystrofi drabbas ffa nedre extremiteternas muskler och 
hjärtmuskeln. Patienterna blir därför rullstolsbundna och får hjärtsvikt. Efter 
hjärttransplantation stabiliseras ofta sjukdomen och livslängden begränsas inte av 
progressiv andningsinsufficiens. Dessa patienter har därför transplanterats med gott 
resultat, men behov av transplantation föreligger sällan före vuxen ålder.

Vid mitokondropatier föreligger en metabol sjukdom där hjärtengagemanget oftast bara 
är ett delsymptom. I många fall torde därför inte hjärttransplantation påverka 
sjukdomsförloppet nämnvärt och transplantation är därför inte indicerat annat än i 
undantagsfall efter individuell bedömning.

”Syndrom”
Flera barn med syndrom med kromosom- eller andra genetiska avvikelser har även 
hjärtfel: Down´s syndrom, trisomi 13, trisomi 18, Turner´s syndrom, William’s syndrom, 
Noonan’s syndrom m.fl. I vilken utsträckning kan dessa barn komma i fråga för 
hjärttransplantation?

Barn med trisomi 13 och 18 har en påtagligt förkortad livslängd som inte är relaterad till 
hjärtfelet och kommer således inte ifråga för transplantation.

Många barn med Down´s syndrom har en immundefekt som gör dem mer 
infektionskänsliga och mer benägna att få maligniteter, ffa leukemi. Det är dock oklart 
om detta gäller alla barn med Down´s syndrom och majoriteten av barnen får inte 
leukemi. Att de inte kan sköta sin medicinering själva håller inte som argument mot 
transplantation, eftersom flera av dem har hypothyreos och celiaki som behandlas som 
hos vilket barn som helst!

Liksom en del barn med Noonan´s och Williams syndrom har de också en intellektuell 
kapacitetssänkning men det är tveksamt om den enbart skulle utesluta barn med Down´s 
syndrom från transplantation. Det intellektuella funktionshindret är av mycket varierande 
grad även inom gruppen av barn med Down´s syndrom. Huruvida man bör transplantera 
barn med Down´s syndrom är därför inte lätt att entydigt svara på. Inte ens om man som 
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hypotetisk ”donatorsförälder” ställer sig frågan: ”Skulle du vilja att ditt barns donerade 
hjärta transplanterades till ett barn med Down’s syndrom?” blir svaret särskilt enkelt att 
ge generellt utan får bli en bedömning från fall till fall.

Barn med Turner’s syndrom kan oftast i transplantationshänseende behandlas som andra 
barn.

Neurologiska avvikelser
Flera barn som genomgått tidiga och komplicerade hjärtoperationer drabbas av 
neurologiska avvikelser på sikt.

Tromboser. Tromboser och embolier som komplikation till cyanotiska hjärtfel leder ofta 
till hemipares som oftast åtminstone partiellt går i regress.

Perinatal asfyxi. Omedelbar syrebrist p.g.a. hjärtfel i anslutning till förlossningen kan 
leda till ischemiska hjärnskador (periventrikulär leukomalaci) som kan leda till såväl 
krampsjukdom som utvecklingsförsening av varierande grad.

Perioperativa skador. Efter neonatal hjärt- lungmaskinkirurgi har rapporterats en ökad 
frekvens av neurologiska skador, ofta i form av lindrig utvecklingsförsening och 
inlärningssvårigheter men också uppmärksamhetsstörning inom ADHD/autismspektrat.

Huruvida dessa barn, och vid vilken grad av avvikelse, kan komma ifråga för 
hjärttransplantation är inte heller alldeles lätt att svara på. Återigen handlar det om 
människosyn och huruvida man får ställa frågan: ”Skulle du vilja att ditt barns hjärta 
transplanteras till detta barn?”.

När det gäller diplegier och hemiplegier är det väl alldeles klart att dessa tillstånd inte bör 
påverka transplantationsställningstagandet. För barn med tetraplegier är det mer 
tveksamt. Dessa barn är mycket benägna att få pneumonier p.g.a. dålig hostkapacitet 
vilket kan vara livshotande efter transplantation p.g.a. immunosuppression med ökad 
infektionsbenägenhet.

Krampsjukdom och lättare utvecklingsförsening inkluderande avvikelser inom 
ADHD/autismspektrat bör inte påverka transplantabiliteten. 

Hur är det då med mer påtagliga utvecklingsförseningar? Finns det någon IQ gräns? Det 
har framförts att så länge vi har organbrist bör organen i första hand gå till dem som har 
mest nytta av dem, vilket, enligt detta sätt att resonera, skulle vara den recipient som är 
neurologiskt normal. Inte ens detta resonemang är så lätt i praktiken eftersom barnorgan 
både är storleks- och blodgruppspecifika. Därför är det inte alltid det finns en mottagare 
till varje erbjudet barnorgan (”mottagarbrist”). Skulle man då kunna tänka sig att 
neurologiskt skadade barn endast får ”överskottsorgan” (som ingen annan behöver)? Ett 
sådant resonemang kan kännas främmande i ett sjukvårdsetiskt humanistiskt perspektiv.
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I stället borde man närma sig den tänkta transplanationsfamiljen utifrån ett konkret, 
praktiskt perspektiv vad som kommer att hända, och vad som kan komma att hända efter 
transplantationen. Några praktiska frågor man kan ta upp är:

1) Är barnet så pass rörelseinskränkt att risk för kronisk luftvägsproblematik 
föreligger?

2) Har patienten svårt att ta tabletter? Det är upp till tjugo tabletter per dag som 
skall administreras under det första året efter transplantation. Är det 
genomförbart?

3) Speciellt om barnet tidigare är hjärtopererat föreligger en icke obetydlig risk 
för diafragmapares efter transplantationen. Vid utvecklingsförsening kan i 
dessa fall en ökad risk för kronisk respiratorvård föreligga.

4) Barnet kommer att genomgå flera narkoser under första året efter 
transplantationen. Finns det en ökad risk att barnet inte går att extubera direkt 
efter en sådan narkos?

5) Barnet kommer under resten av livet att behöva genomgå regelbundna 
undersökningar och provtagningar, som kan upplevas som besvärliga eller 
rent av plågsamma för den som inte förstår orsaken till att åtgärderna utförs. 
Kommer barnet att kunna klara dessa undersökningar utan att hela tillvaron 
påverkas?

6) Detta barn kommer att under hela sitt liv, även i vuxen ålder, vara beroende av 
en dedikerad vårdgivare som inte bara har kunskap om utvecklingsmässiga 
hänsyn men även en kunskap och förståelse för den transplantationsspecifika 
situationen.

Om föräldrarna efter en eller flera genomgångar och resonemang fortfarande är helt och 
fast beslutna att ”löpa linan ut” är det sannolik väldigt svårt att kategoriskt neka 
transplantationsutredning och listning även om man personligen kan känna en viss tvekan 
inför svårt skadade barn med mycket sparsamma kommunikationsmöjligheter.
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Transplantationsutredning

Inledning

När hjärttransplantationsutredning på barn startade ”ärvde” man utredningsschemat från 
transplantationsverksamheten på vuxna där merparten av patienterna har diagnosen 
dilaterad eller ischemisk kardiomyopati..

Hos vuxna finns fastslagna gränser för fysisk förmåga (VO2 max, <15 ml/kg/min) där 
indikation för hjärttransplantation anses föreligga. Sådana gränser är svårare att applicera 
inom pediatriken då många barn inte kan genomgå arbetsprov. Hos vuxna finns ibland 
lung- och njursjukdomar som försvårar eller kontraindicerar transplantation. Detta ses 
nästan aldrig hos barn. Inom vuxensjukvården är HIV och hepatit betydligt vanligare 
jämfört med inom pediatriken.

I den pediatriska verksamheten har ungefär hälften av barnen som utreds avsevärda 
anatomiska avvikelser och tillstånd efter tidigare operationer som behöver kartläggas. 
Jämfört med vuxensjukvården finns det därför ett ökat behov av att ”skräddarsy” 
utredningen för varje enskilt barn. Utredningens skall syfta till:

1) Utesluta medicinska och andra kontraindikationer för transplantation

2) Förbereda transplantationsprocessen

3) Underlätta vård och kontroller efter transplantationen

A. Kontraindikationer

Malignitet, sepsis, HIV, Hepatit
Utesluts med genomgång av tidigare journaler, status samt provtagning. Vid 
genomgången malignitet anges minst fem års recidivfrihet som gräns för transplantation. 
Detta är framför allt aktuellt vid antracyklin-orsakad kardiomyopati.

Lungkärlssjukdom (för små lungkärl, ökat flödesmotstånd)
Hos de flesta som utreds har lungblodkärlen har under kortare eller längre tid före 
transplantationsutredningen haft ett klart minskat blodflöde p.g.a. låg hjärtminutvolym 
och/eller höger-vänster shunt av blod förbi lungcirkulationen. Efter transplantationen 
kommer lungblodflödet att öka. För att avgöra om lungblodkärlen har kapacitet för denna 
flödesökning behöver flödesmotståndet (resistensen) bestämmas:
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Resistansen(R) = Tryck(P) / Flöde(I) (1)

Resistansen mäts i Woods U x m2 (Woodsenheter gånger kroppsyta) eller (dynes x m2 ) 
där omräkningsfaktorn är:

Dynes = WU x 80 (2)

 (1) innebär att ett lågt lungblodtryck inte alltid innebär en låg resistans.. Hos de flesta, 
som utreds för transplantation är lungblodflödet lågt. Om då inte lungblodkärlen kan 
dilatera sig för att ta emot ett större flöde efter transplantationen (dvs de har en låg 
flödeskapacitet eller ett högt flödesmotstånd, eller resistans), kommer lungblodtrycket att 
öka, höger hjärtkammare kommer att svikta och patienten riskerar att avlida under det 
första postoperativa dygnet.

En god uppfattning av lungkärlsresistansen får man genom att beräkna den 
transpulmonella gradienten (TPG):

TPG = PAm –LAm (mmHg) (3)

där PAm och LAm är medeltrycket i lungartär respektive vänsterförmak. Om tryck i 
vänster förmak saknas, kan detta antas motsvara det slutdiastoliska trycket 
(fyllnadstrycket) i vänster kammare (LVEDP) eller det s.k. kapillära wedgetrycket i 
lungartären (PCW).

Normalt är PAm < 15 mmHg och TPG < 10 mmHg. Om PAm > 25 mmHg föreligger 
definitionsmässigt pulmonell hypertension. PAm stiger om:

(1) Lungblodkärlen är för små (förhöjd resistans)

(2) Vänster hjärtkammare sviktar

Vid (2) stiger LVEDP eftersom den vänstra hjärtkammaren inte förmår pumpa undan allt 
blod. TPG och därmed lungkärlsresistansen blir därför låg trots ökande lungartärtryck. 
Vid (1) kommer inte LVEDP att stiga eftersom lungblodflödet kommer att förbli lågt. 
TPG och därför lungkärlsresistensen kommer därför att vara hög. Enbart lungkärlstrycket 
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är därför inget mått på transplantabilitet! Normalt ligger lungkärlresistensen <3 WU x m2 

(240 dynes x m2). Risken för akut högerkammarsvikt efter transplantationen ökar 
successivt upp till 6 WU x m² eller TPG 15 mmHg för att däröver vara avsevärd. 
American Heart Association (AHA) har 2007 presenterat riktlinjer för indikationer och 
kontraindikationer för hjärttransplantation på barn. Enligt dessa riktlinjer är patienten 
transplantabel om lungkärlsresistensen (PVR) med eller utan vasodilaterare (NO eller 
Flolan):

(1) PVR< 6 WU x m2

eller:

(2) TPG < 15 mmHg

Hos patienter med TPG 10-15 mmHg eller PVR 3-6 WU x m2 bör man vara beredd att 
behandla med kväveoxid (NO) och sildenafil omedelbart postoperativt.

En del patienter med vänsterkammarsvikt, inom pediatriken framför allt postoperativt 
efter vänstersidiga obstruktioner som aortastenos eller koarktatio aortae, kan ha avsevärt 
förhöjd lungkärlsresistens. Efter avlastning av vänsterkammaren med mekaniskt 
cirkulationsstöd (Berlinhjärta, Excor, HeartWare) sjunker ofta lungkärlsresistensen.så att 
patienten kan accepteras för transplantation.

B. Paramedicinsk utredning

Kurator och psykolog
Transplantationsfamiljen träffar alltid en kurator och psykolog i samband med 
utredningen (det psykosociala teamet). Kuratorn orienterar sig om familjesituation och 
noterar faktorer som kan påverka transplantationsprocessen och uppföljningen, med 
fokus på den hjälp som familjen kan behöva. Familjen informeras om de stödåtgärder 
som finns via Försäkringskassan m.fl.

Psykologen evaluerar psykologiska faktorer hos patient, syskon och föräldrar som kan 
vara av betydelse och bildar sig en uppfattning om familjedynamiken, dels för att få en 
uppfattning om försvårande faktorer men också för att förbereda insatser efter 
transplantation.

Alla familjer erbjuds kontakt med det psykosociala teamet efter transplantation.
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Sjukgymnast
Alla barn som utreds för transplantation har per definition en kraftigt reducerad fysisk 
förmåga. Förutom nedsatt cirkulation har de också en nedsatt muskelkraft och 
muskelmassa p.g.a. immobilisering. Detta kan i sin tur leda till nedsatt rörlighet 
(kontrakturer). Hos kardiomyopatipatienter är oftast immobiliseringen förhållandevis 
kortvarig (1-2 år) varför den postoperativa återhämtningen oftast går snabbt. Barn med 
strukturella hjärtfel har ofta en livslång nedsatt rörelseförmåga och en ökad frekvens av 
ortopediska avvikelser (skolios, nedsatt höftrörlighet, felställningar i fötter). De är också 
ibland kortväxta.

Sjukgymnasten bedömer rörlighet, individuell muskelstyrka och mobilitetsavvikelser. 
Patienten får också information om andningsvård i samband med operationen. Viktigt är 
att spirometridata finns tillgängliga för att optimera konsultationen.

Ett program för postoperativ mobilisering görs upp. Ortopedkonsult begärs om 
nödvändigt.

Tandläkare
Specialisttandvården konsulteras i varje transplantationsutredning. Alla potentiella 
infektionsfokus måste åtgärdas före transplantation. God munvård är den överlägset 
viktigaste faktorn för att skydda patienten för endokardit och för att förebygga såväl 
karies som parodontit. Gingivahyperplasi efter transplantation ses inte bara som biverkan 
av ciklosporin utan även av felodipin (Plendil®). Detta ökar risken för inflammation och 
även för infektioner i munhålan..

C.Preoperativa förberedelser

Blodgrupp
Antikroppar mot andra blodgrupper börjar bildas vid c:a 6 mån ålder. Personer med 
blodgrupp 0 bildar antikroppar mot såväl blodgrupp A som B medan personer med 
blodgrupp AB inte bildar några antikroppar alls, för detaljer se 
blodgruppskompatibilitetstabell nedan. Vid tidiga hjärtoperationer accelereras denna 
antikroppsbildning pga upprepade blodtransfusioner och exponering för främmande blod 
i hjärtlungmaskin.

Innan antikroppsnivån blivit för hög är det möjligt att transplantera utan hänsyn till 
donatorns blodgrupp (ABO mismatch eller inkompatibel transplantation). Detta gjordes 
ursprungligen enbart på spädbarn, men börjar nu även övervägas på äldre patienter 
eftersom enstaka av dessa visat sig inte ha utvecklat antikroppar.

För spädbarn kan transplantsationsmöjligheterna ökas avsevärt om ABO inkompatibel  
transplantation  kan övervägas (antalet  potentiella donatorer ökar). Patienten 



Barnhjärttransplantation  27

kontrolleras med avseende på ABO antikroppar inför ställningstagande till ABO 
inkompatibel transplantation. Vid transplantationen avlägsnas eventuella antikroppar med 
plasmaferes och via filtrering i kolonner som specifikt avlägsnar patientens antikroppar. 
Hospital for Sick Children i Toronto har den största erfarenheten av ABO inkompatibel 
transplantation. Se Appendix för HSC Mismatch Protocol.

Storlek
De flesta som utreds för transplantation har hjärtförstoring av varierande grad och kan 
därför ta emot ett hjärta från donator som är dubbelt så stor utifrån kroppsvikten. Detta 
avgörs dock individuellt i varje fall. Det innebär således att man grovt kan anta följande:

Recipient                                                      ___________Donator  

Nyfödd (3 kg) 6 mån (6 kg)

1 år (10 kg) 6 år (20 kg)

7 år (20 kg) Liten vuxen (40 kg)

Systemvener
Recipientens systemvensanomalier eller genomgångna operationer innebär i flera fall att 
särskilda hänsyn måste tas vid donatorsoperationen:

(1) Vid persisterande vänstersidig v. cava superior utan tvärven måste 
donatorns v. cava superior och tvärven medtagas.
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(2) Vid genomgången bidirektionell Glennkirurgi måste lång v. cava superior 
medtagas.

(3) Vid avbruten v. cava inferior med v. azygos fortsättning behöver oftast 
inga speciella hänsyn tas.

(4) Vid oblitererad v. cava superior eller v. cava inferior måste kollateraler 
kartläggas och man behöver bedöma vilka som måste behållas och vilka 
som kan ockluderas. Ocklusion sker lättast via kateter i anslutning till 
postoperativ hjärtbiopsi.

(5) I de flesta fall sker vid transplantationen s.k. bicaval anastomos, dvs. 
recipientens sinusknuta avlägsnas.

Lungvener
Vid vänsterförmaksisomerism är det mycket vanligt att vänstra och högra lungvenerna 
mynnar på var sin sida i ett stort gemensamt förmak som behöver delas upp (septeras) vid 
transplantationen. F.ö. behöver sällan hänsyn tas till lungvensanatomin.

Lungartärer
Många barn som utreds för hjärttransplantation har lungartäranomalier som kräver extra 
hänsyn vid donatorsoperationen

(1) Vid pulmonalisstenos eller –atresi samt vid inopererat kärlgraft 
(homograft, Contegragraft) måste lungartär från donatorn medtas.

(2) Vid underutvecklade proximala lungartärgrenar måste även 
lungartärgrenar från donatorn medtas.

(3) Vid perifera grenstenoser bör dessa åtgärdas via kateterteknik före 
transplantationen. Om detta ej är möjligt är i många fall 
hjärttransplantation inte möjlig.

Aortaklaff och –båge
(1) Vid aortastenos och -atresi och fin aortabåge anastomoseras aorta på 

vanligt sätt ända-till-ända i aorta ascendens.

(2) Vid underutvecklad (hypoplastisk) aortabåge medtas donatorns aortabåge 
som anastomoseras sida-till-sida till mottagarens aortabåge för att bevara 
dennes halskärlsavgångar, alternativt patchas bågen upp.

D. Njurfunktion

Vid nedsatt hjärtminutvolym kommer njurgenomblödningen och därigenom 
njurfunktionen sjunka i paritet med minutvolymsänkningen. Vid 
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transplantationsutredningen gör man en njurfunktionsbedömning med 
filtrationsbestämning med clearance för CrEDTA eller iohexol, mest som ett 
utgångsvärde, eftersom immunosuppressionen postoperativt reducerar njurfunktionen.

Vid transplantationsutredningen finner man i allmänhet ett normalt S-kreatinin medan 
glomerulusfiltrationen många gånger kan vara reducerad till 60-70% av förväntat. Om 
patienten tidigare har genomgått angiografi finns vanligen en njuröversikt där man kan 
konstatera att njurarna är normala. Om man finner oväntat låg njurfunktion eller 
hematuri/albuminuri finns skäl att göra ultraljud på njurarna och ev. begära en 
njurkonsult.

E. Lungfunktion

Från c:a 6 års ålder kan barnet oftast samarbeta för en spirometri vilken då bör göras. 
Lungvolymen (vitalkapacitet, VC) är vanligen proportionell mot den fysiska 
arbetsförmågan (VO2 max) varför en VC på 60-70 % av förväntat oftast ses, även om 
enstaka förvånande nog kan ha en normal VC. Vid förhöjda lungartärtryck ses också 
ibland en obstruktiv komponent. Vid obstruktivitet bör också reversibilitetstest med 
salbutamol göras. Diffusionskapacitet sjunker i proportion  till reducerat lungblodflödet, 
framför allt vid en höger-vänstershunt. Lungperfusionsscint säger ofta mindre än den 
pulmonalisangiografi (eller MRT/CT) som man bör göra vid avvikande lungcirkulation.

F. Arbetsprov

Ergometercykeltest är oftast av ringa värde. Även om hjärtfunktionen är dålig hos dessa 
patienter är det ofta benstyrkan som begränsar prestationen p.g.a. dålig benstyrka till följd 
av inaktivitet, framför allt cykling.

Bättre är oftast att göra ett gångprov. ”Six-minute walk test” är ett internationellt använt 
test som i förenklad form är lätt att utföra. Man går med patientens i dennes maximala 
takt i lång, uppmätt korridor (helst 50 meter för att minska antalet vändningar). Den totala 
gångsträckan under sex minuter uppmätes liksom hjärtfrekvensen och syremättnaden i 
vila och omedelbart vid avslutning. 

Riktmärken för prestation:

4-8 år                                       Gångsträcka                                                   Bedömning  

>400 meter Mycket bra

200-300 meter Klart sänkt

<200 meter Transplantation
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>9år                                         Gångsträcka                                                   Bedömning  

>500 meter Mycket bra

400 meter Måttligt sänkt

300 meter Kraftigt sänkt

<250 meter Transplantation

SaO2  efter 6 min                    Värde                                                             Bedömning  

>93% Normalt

80-92% Måttlig shunt

70-79% Avsevärd shunt

60-69% Stor shunt

<60% Maximal shunt

G. Vävnadstypning och lymfocytotoxtest

Vävnadstypning görs för att man ”i efterhand” skall ta reda på hur ”lika” donator och 
recipient är avseende ytantigen; undersökningen påverkar i princip inte valet av donator 
men kan vara en vägledning om rejektionsproblematik skulle uppstå efter 
transplantationen.

Vid HLA-antihroppsundersökning (lymfocytotoxtest, LCT) undersöks om mottagarens 
lymfocyter har antikroppar mot donatorns ytantigen. Om testet är kraftigt positivt 
resulterar detta i att man först måste utföra ett akut korstest mot lämplig potentiell 
donator, när denna väl blir tillgänglig efter att patienten satts upp på väntelistan. 
Sannolikt bör även en sådan reaktion medföra att patienten får mer intensiv 
immunosuppression efter transplantationen.

H. Hjärtfunktion

Dessa patienter är alltid väl genomgångna med ultraljud före ställningstagande till 
transplantationsutredning. Vid nedsatt kammarfunktion hos patienter med strukturellt 
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normalt hjärta, ffa vid dilaterad kardiomyopati, bör man dock kvantifiera 
ejektionsfraktionen med Simpson’s biplanmetod.

I. Virus och liknande

HIV
Antikroppar mot HIV är en absolut kontraindikation mot transplantation

Hepatit
Risken för reaktivering av tidigare hepatit A och B anses liten om patienten har adekvata 
IgG nivåer. Däremot anses risken för reaktivering av tidigare Hepatit C som betydande 
och positivitet för Hepatit C får anses som en kontraindikation för transplantation.

Herpes simplex
Prov för Herpes tas enbart som utgångsvärde för post-transplantationsuppföljning.

Varicellae zoster
Patienter som inte haft varicellae skall vaccineras i anslutning till utredningen eftersom 
exponering efter transplantation anses vara riskfylld.

Toxoplasma
Toxoplasmainfektion omedelbart efter transplantation innebär en betydande 
komplikationsrisk. Seronegativa patienter som fått seropositivt organ har 
rekommenderats 2 månaders profylax med pyrimetamin (Daraprim®) efter 
transplantationen.

CMV
Cytomegalovirusinfektion hos nytransplanterade kan vara allvarligt, även om problemet 
verkar vara mindre hos barn än vuxna. Negativa patienter som får hjärta från CMV 
positiv donator (CMV mismatch) ges valganciclovir (Valcyte® 3-6 månader); PCR-
CMV i serum följs.

EBV
Ebstein-Barr virus orsakar mononukleos hos friska men kan ge upphov till disseminerad 
EBV infektion med lymfom hos transplanterade. Störst är risken om EBV-negativ 
recipient får EBV-positiv hjärta. Vid sådan mismatch kan valganciclovir ges i 3-6 
månader. Valganciklovir har dock mycket sämre effekt på EBV än på CMV och värdet 
av behandlingen är därför mycket tveksam även om den praktiseras på många ställen. 
Dessutom kan tidigare EBV infektion reaktiveras efter transplantationen. Därför måste 
PCR-EBV i serum följas varje månad efter transplantation. Vid stigande PCR-nivåer är 
den viktigaste åtgärden att minska immunosuppressionen så mycket som möjligt.
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Väntelistan

Efter genomgången utredning diskuteras patienten på transplantationsboard. Om 
patienten acccepteras för transplantation får han/hon tillsammans med sin familj träffa en 
patientkoordinator. Patientkoordinatorn fungerar som kontaktperson och ser till att 
väntelistan hålls aktuell.

På transplantationsboard tas följande beslut:

1) Att patienten ska transplanteras det vill säga, indikation 
för transplantation föreligger och patienten är 
transplantabel utan någon kontraindikation.

2) Hur bråttom det är (d.v.s. patientens medicinska status).

3) Donator: Storlek, ålder (åldersmatchad mot recipienten 
om denne kan vänta).

4) Donatorsoperation, d.v.s., vad som skall tas med (se 
ovan).

5) Var transplantationen, IVA-vården och eftervården skall 
ske (dvs SU/SS eller DSBUS).

Beslutet meddelas: Avd 323 och 328 (BarnIVA), operationsavdelningen DSBUS samt 
dessa avdelningars VÖL:ar via dokument:

CHECKLISTA INFÖR HJÄRTTRANSPLANTATION

(se Appendix).

Information finns också i Melior som Sammanfattning inför 
Transplantationsboard och Transplantationsboardsbeslut. Beslutet 
från transplantationsboarden kan dock vara skrivet under domän 
Kirurgi/TRSP.

Meliorbaserad checklista kan komma att utvecklas.

Ansvaret för att meddela resp avdelning och VÖL åvilar den 
kardiolog som drar patienten på Transplantationsboard. 

Under väntetiden är det extra viktigt att patienten går på regelbundna kontroller hos sin 
ordinarie läkare. Kontroll bör ske ungefär en gång per månad; undersökning och 
blodprover var tredje månad; ny lymfocytotoxtest var tredje månad; nya virusprover en 
gång var sjätte månad.
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Varje förändring i patientens tillstånd måste meddelas patientkoordinatorn (under helger 
och kvällar transplantationskoordinatorn) för att rätt prioritering skall göras. Vid vissa 
akuta infektioner kan patienten tillfälligt anses som icke-transplantabel och då ”tas av 
listan” under några dagar.

Donatorslogistik

I Sverige görs hjärttransplantation på barn i Göteborg och Lund. Samtidigt som barnen 
listas för transplantation lokalt sätts de även upp på en skandinavisk väntelista. Ofta är 
det så pass få barn på listan att det är stor chans att patienten är den enda i sin blodgrupp 
och storlek. Familjen får dock inte informeras om väntelistans utseende.

Sverige är anslutet till Scandiatransplant som är en samarbetsorganisation mellan de 
nordiska länderna (Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark). Detta samarbete ökar 
möjligheterna att erbjuda barn hjärtan för transplantation samtidigt som de organ som blir 
tillgängliga tas tillvara. Enstaka organ från övriga Europa kan erbjudas mottagare i 
Skandinavien. Gränsen för transportsträcka går vid en ischemitid på c:a 4 timmar (den tid 
från det hjärtat tas ut ur donatorn tills det börjar slå hos mottagaren).

Grundprincipen är att ett hjärta i första hand erbjuds patienter från det egna 
upptagningsområdet. För utifrån kommande hjärtan tillämpas ett system som säkerställer 
att tillgängliga organ fördelas jämnt mellan de sjukhus i Skandinavien som utför 
hjärttransplantationer.

På väntelistan graderas patienterna i ”status” med avseende på sjukdomsgrad. Denna 
styrdes tidigare utifrån det faktum att mekaniskt cirkulationsstöd och inotropa läkemedel 
endast kunde ges under kort tid utan allvarliga komplikationer. Idag kan mekaniskt 
cirkulationsstöd med exempelvis Excor ges under många månader och ett läkemedel som 
levosimendan (Simdax®) kan ges en gång och sedan förväntas ha positiv effekt i en 
vecka. Kriterier för prioritering har därför blivit mer komplicerade att definiera och 
revideras fortlöpande. För närvarande (2011) gäller dock inom Sverige följande:

1. Hög prioritering får man som barn om man är inneliggande på sjukhus med 
mekaniskt cirkulationsstöd eller inotropa läkemedel.

2. Normal prioritering gäller alla övriga barn på väntelistan som är transplantabla.

3. Lägst prioritering får de barn som är accepterade för transplantation, men för 
tillfället inte är transplantabla, exempelvis på grund av en akut infektion.

Barn med hög prioritering går före barn med normal prioritering inom Sverige, oavsett 
varifrån det erbjudna hjärtat kommer och oavsett hur länge man har väntat. I praktiken 
har dock detta liten betydelse, eftersom det vid varje givet tillfälle står relativt få barn på 
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väntelistan och de inte alltid kan ta emot samma organ på grund av faktorer som 
blodgrupp och donatorsstorlek. I enstaka fall kan även förtur ges inom ramen för 
Scandiatransplants väntelista.
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Transplantationsproceduren

Sahlgrenska sjukhuset eller Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus?

PÅ DSBUS sker endast ett fåtal transplantationer per år, och då mestadels njur- och 
levertransplantationer. På SU/SS sker ett mycket stort antal transplantationer. För de 
större barnen innebär denna stora volym med väl inarbetad logistik en avsevärd fördel om 
transplantation och IVA-vård sker där, varefter patienten överförs till DSBUS, avd 323. 
För de mindre barnen är logistiken med dagliga narkoser och IVA-vård i samband med 
andra hjärtoperationer en avgörande faktor för att transplantationen ska utföras på 
DSBUS. Var gränsen går beror dels på patientfaktorer, dels på den aktuella IVA- 
situationen.

Donatorsutredning

När donatorn är konstaterad död och samtycke för donation finns måste 
organdonationsoperationen påbörjas inom 24 timmar. Fram till dess ska intensivvården 
fortsätta för att optimera kvaliteten på organen. Utredningar görs av alla organ för att 
värdera vilka organ som kan omhändertas för transplantation. 

Hjärtat undersöks med EKG och ekokardiografi för att konstatera normal anatomi och 
funktion. Blodprover tas för: blodgrupp, vävnadstypning, HIV, hepatit, herpes, CMV, 
EBV och toxoplasma.

Transplantation och IVA- vård

För detaljer angående läkemedelsschema och specifika läkemedel, se separat sektion och 
Appendix.

När beslut om transplantation tagits kontaktas patientfamiljen som snarast förs till det 
transplanterande sjukhuset med sjuktransport (i princip ambulans eller ambulansflyg).

Uttagsoperation
Två operationsteam arbetar parallellt. Bägge operationsteamen utgörs av 
transplantationskirurger från det transplanterande sjukhuset. Om donatorn finns på annan 
ort reser det ena teamet dit. Så fort man konstaterat att donatorhjärtat fungerar bra och att 
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inga kontraindikationer föreligger påbörjas uttagsoperationen av thoraxorgan och andra 
donerade organ (lever, njurar, hornhinna). Eftersom organ från en donator kan användas 
till flera olika mottagare och dessa mottagare inte behöver finnas på samma sjukhus, kan 
uttagsoperationerna för de olika organen komma att göras av flera olika operationslag 
från olika sjukhus.

Mottagarförberedelser och –operation
För detaljer angående anestesi vid hjärttransplantation, v.g. se Appendix.
Samtidigt förbereds recipienten på transplantationsenheten. Observera att det 
förekommer att donatorns hjärta försämras under proceduren eller att andra 
kontraindikationer upptäcks, t.ex. hepatit C. Detta kan medföra att transplantationen 
därför avbryts innan den hunnit starta!

Vid vilken tidpunkt mottagaroperationen påbörjas kan variera, beroende på hur långt bort 
donatorn befinner sig och om mottagaren tidigare hjärtopererats. Efter tidigare 
hjärtoperationer kan det finnas sammanväxningar som komplicerar friprepareringen av 
hjärtat.

Patienten skrivs in vid ankomst till vårdavdelning och sedvanliga preoperativa 
förberedelser görs på det sätt som tiden medger. Fyra enheter leukocytreducerat SAGM-
blod beställs.

Immunsuppression ordineras i allmänhet av barnkardiolog enligt tidigare uppställd plan. 
Patienten ges en första dos immunsupprimerande medel (azatioprin eller mykofenolat 
mofetil) på vårdavdelningen. Den peroperativa doseringen av antithymocytglobulin 
(ATG) meddelas ansvarig narkosläkare. 

Anestesi och operationsförberedelser inklusive förberedelse av hjärtlungmaskinen är i 
princip desamma som vid andra operationer i hjärtlungmaskin. Cefuroxim ges som 
infektionsprofylax efter anestesistart. I samband med operationsstart ges en dos 
metylprednisolon (Solumedrol® dos 1) och en dos klemastin (Tavegyl®) för att 
förebygga allergisk reaktion på ATG. Transexamsyra (Cyklokapron®) ges till alla för att 
hämma fibrinolysen. Om patienten tidigare genomgått hjärtoperation/-er kan även 
aprotinin (Trasylol®) vara aktuellt. 

Under pågående hjärt-lungmaskin tas det gamla hjärtat ut och det nya sätts in.  ATG dos 
1 startas en timme efter Solumedrol/Tavegyl. ATG infunderas på 8-12 timmar. 

Beträffande operationsteknik, se sektion Utredning.

Vad händer med det gamla hjärtat? Om aorta- och pulmonalisklaffarna är intakta kan 
dessa tas till homograft förutsatt att tillstånd givits. Om patientens diagnos är oklar (vid 
kardiomyopati) kan bitar tas för patologisk, virologisk och annan diagnostik. Allt övrigt 
kasseras.
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 När hjärtat är på plats avvecklas hjärtlungmaskin under mätning av artärtryck, 
lungartärtryck, centralt ventryck och, i enstaka fall, även vänster förmakstryck. Inotrop 
stimulering eller vasodilatation inklusive inhalerad kväveoxid (NO) behövs ofta för att 
säkerställa optimal cirkulation under- och efter maskinavveckling. Efter 
maskinavveckling ges Solumedrol® dos 2 och ytterligare Cyklokapron®. 

Det nya hjärtat är denerverat vilket medför att hjärtfrekvensen ofta är alltför låg efter 
maskinavveckling. Pacemakertrådar på förmak och kammare och pacemakerbehandling, 
oftast med förmaksstimulering, ger möjlighet att optimera hjärtfrekvensen. På vanligt sätt 
läggs drän i pleurae och mediastinum. Bröstkorgen sys ihop och patienten förs till IVA.

Intensivvård, initial immunosuppression och infektionsprofylax
För detaljer beträffande intensivvården v.g. se Appendix.

På IVA hålls patienten väl sederad tills tillståndet är stabilt. Extubation sker vanligtvis 
efter två till fyra dygn. Peroperativt insatt inotropa läkemedel och NO avvecklas 
successivt. Initialt ses ofta högerkammarsvikt som kan bero på en relativt sett hög 
lungkärlsresistens. Diuretika ges alltid. Hjärtfunktion följs med täta 
ultraljudsundersökningar. Lungartärkateter och thoraxdrän kan vanligen avvecklas efter 
1-3 dagar.

24 tim efter påbörjad första perioperativa ATG dos ges en andra dos och en tredje dos ges 
efter ytterligare 24 timmar.

Så fort patienten har adekvat urinproduktion påbörjas den immunosuppression som 
patienten skall ha. I allmänhet ges två lymfocythämmande preparat, varav en 
calcineurinhämmare, och cortison. Traditionellt har immunosuppressionen baserats på 
ciklosporin (Sandimmun®) och azatioprin (Imurel®). På grund av 
njurfunktionspåverkan, hyperplasi av gingiva och ökad behåring har dock ciklosporin 
övergivits till förmån för takrolimus (Prograf®) som förstahandspreparat. Efter 
tillkomsten av mykofenolat mofetil (CellCept®) som mixtur har detta preparat alltmer 
kommit att ersätta azatioprin som proliferationshämmare. Högdoscortison avvecklas på 
två dygn och peroral underhållsbehandling med prednisolon påbörjas. 

Cefuroxim behålls under hela IVA-tiden, dock inte längre än sju dagar. Därefter insättes 
Bactrim/Eusaprim. Vid feber eller annan misstanke på infektion tas blod- och eventuellt 
urinodling och antibiotika bytes.  Mycostatin insätts för att förebygga svampinfektion i 
mag-tarmkanalen orsakad av steroidmedicinering.

Vid CMV mismatch påbörjas profylax med valganciclovir, som även ibland används som 
EBV profylax även om effekten i detta avseende är betydligt sämre. 

Patienten bör helst ha eget rum p.g.a. ökad infektionskänslighet ( s.k. blåskyltning). Om 
patienten måste dela rum med annan intensivvårdspatient ska denna vara ”ren”, alltså en 
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operationspatient utan pågående infektion. Det finns ingen möjlighet för anhöriga att sova 
hos patienten under IVA-vården.

Postoperativ vård

Efter extubation kommer vanligen patienten till vårdavdelningen inom någon dag. 
Patienten hålls isolerad under hela den postoperativa vårdtiden pga infektionskänslighet. 
Cirkulationen brukar under den fortsatta vårdtiden i allmänhet vara relativt stabil. Risken 
för ytterligare thoraxdränage är förhållandevis låg. Pacemakerelektroder avlägsnas efter 
1-2 veckor, t.ex. i samband med narkos för hjärtbiopsi.

Profylax mot Pneumocystis carinii (pneumoni) med Bactrim®/Eusaprim® startas liksom 
pyrimetamin (Daraprim®) profylax mot toxoplasma i tillämpliga fall.

Vid känd mismatch för Herpes simplex insättes aciklovir i tre månader.

Under den fortsatta vårdtiden ses oftast minst en feberepisod som kräver 
antibiotikabehandling. I många fall ses också en avstötning diagnostiserad vid 
rutinbiopsi.

Första biopsin görs efter 1-2 veckor beroende dels på hur helgdagar infaller och dels på 
patientens tillstånd. En nedsatt diastolisk hjärtfunktion ses alltid efter hjärttransplantation 
och ses som förhöjda fyllnadstryck i förmaken, mätt vid hjärtkateterisering i samband 
med biopsi. Så länge dessa tryck är förhöjda bör diuretikabehandling ges  med furosemid 
eller bumetanidid (Burinex®) plus spironolakton.

Biopsisvar anges enligt ISHLT gradering där grad 0 betyder att inga tecken på avstötning 
ses. Avstötning graderas efter patologiska fynd vid mikroskopi; för detaljer, se 
Appendix.

Första biopsin visar som regel inga tecken på avstötning. I gengäld är tröskeln för 
avstötningsbehandling lägre vid första biopsin. Om avstötning ses behandlas den med 
högdos Solumedrol® i tre dagar. (Ge akt på blodtrycksstegring med risk för kramper 
samt hyperglykemi med glukosuri).

Ny biopsi utförs som regel efter ytterligare två veckor (vecka 3-4 efter transplantation). 
Om redan första biopsin visar avstötning kan det röra sig om antikroppsmedierad 
(humoral) avstötning och kontrolbiopsi bör göras efter en vecka. Annars gäller regeln att, 
även om föregående biopsi visar avstötning, lönar det sig inte att göra kontrollbiopsi 
tidigare än efter två veckor eftersom utläkning då ej hunnit ske.

Under den fortsatta vårdtiden insätts också blodtrycksänkande behandling 
(calciumhämmare eller betablockerare) eftersom calcineurinhämmare höjer blodtrycket. 
Lipidsänkare (statiner) insättes på många centra eftersom dessa visat sig kunna förebygga 
kranskärlssjukdom som ofta ses efter hjärttransplantation av vuxna (post-transplantations-
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koronarangiopati). Vårt centrum har valt att inte rutinmässigt göra detta före tonåren så 
länge blodfetterna är normala.

Efter två negativa biopsier kan i allmänhet patienten skrivas ut om allt är bra.

En typisk medicinlista vid utskrivningen ser ut som följer:

1. Prograf®  2 ggr/dag

2. CellCept® 2ggr/dag

3. Prednisolon® 1 gg/dag

4. SelokenZoc eller Plendil® 1 gg/dag

5. Bactrim® 1-2 ggr/dag

6. Mycostatin® 4ggr/dag

7. Furosemid® 2-3ggr/dag

8. Spironolakton® 1gg/dag

9. Nexium® 1 gg/dag

10.  eventuellt Valcyte® 1 gg/dag

11. eventuellt Aciklovir® 2 ggr/dag

12. eventuellt Daraprim® 1 gg/dag



Barnhjärttransplantation  40

Efter transplantationen

Råd och föreskrifter

Ansvar
Patienten med familj och vårdgivaren har ett delat ansvar. Patienten har ansvar för att 
givna föreskrifter följs, att medicinering sköts och att infinna sig för kontroller, 
provtagningar och andra undersökningar. Patienten har också ansvar för att själv kontakta 
vårdgivaren för att få råd beträffande symptom och inför viss aktivitet (t.ex. resa). 
Patienten bör även på eget initiativ kontakta vårdgivaren om kallelse till planerad 
provtagning eller undersökning uteblir, liksom för att erhålla provsvar.

Infektionskänslighet och isolering
Infektionsbenägenheten är som störst under de två första månaderna efter 
transplantationen. ATG och calcineurinhämmare tycks framför allt predisponera för 
virusinfektioner medan en ökad benägenhet för bakterie- och svampinfektion ses på 
grund av de höga steroiddoser, som ges tidigt efter transplantationen.

All sjukvårdspersonals viktigaste infektionsprofylax är god handhygien med desinfektion 
inför varje patientkontakt. Munskydd är av ringa värde. Under första vårdtiden skall 
patenten inte ha någon direktkontakt med andra utom med sin familj och vårdpersonalen. 
Efter utskrivningen undviks stora folksamlingar under det första halvåret.

Skola
Enstaka besök i skolan får göras efter 2-3 månader. Skolstart i vanlig omfattning sker 
efter 6 månader. Under denna period ska hemundervisning/hemuppgifter erbjudas.

Husdjur
Transplanterade patienter bör inte ha reptiler eller burfåglar. De som har katt bör använda 
handskar eller avstå från att rengöra kattlådan på grund av risk för toxoplasmos. I övrigt 
tillåts alla husdjur.

Badhus
Efter 6 månader tillåts bad på offentliga badinrättningar, dock inte tidigare på grund av
risk för legionellainfektion.
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Vaccinationer
Transplanterade bör inte ges levande vacciner (MPR och varicellae). Särskilt 
vaccinationsschema finns utarbetat, se Appendix.

Vattkoppor, bältros
Speciellt under första året anses vattkoppor vara farligt och kan leda till generell svår 
sjukdom. Vid exposition rekommenderas omedelbar sjukvårdkontakt och speciellt 
immunoglobulin (Zoster ImmunoGlobulin, ZIG) inom 48 tim. Dock finns det 
transplanterade som serokonverterat utan probem, varför det inte alltid är säkert att 
vattkoppor är farligt. Bältros anses mindre smittsamt men rådgivning rekommenderas vid 
direktkontakt.

Byggdamm, svampinfektioner
Svamp av typen Aspergillus frigörs ofta vid byggnadsrenoveringar och rivning. 
Allvarliga infektioner har rapporterats, framför allt hos lungtransplanterade patienter. 
Byggmiljöer och andra dammiga miljöer bör undvikas. Vid byggnads och 
renoveringasarbeten på sjukhuset plastas därför arbetsplatsen in under den tid byggdamm 
kan frigöras till omgivningen.

Hudproblem
Många transplanterade har torr hud som lätt drabbas av eksem. Mjukgörande krämer bör 
därför användas flitigt och cortisonkräm vid behov på eksem. Vårtor och mollusker är 
virusinfektioner som ses i ökad utsträckning hos transplanterade; mollusker framför allt 
hos mindre barn och vårtor hos tonåringar. Inga effektiva mediciner finns. Vårtmedel kan 
prövas. Hudläkare kan också ta bort förändringarna (skrapning/frysning), eventuellt i 
narkos i samband med biopsi. Vid ciklosporinmedicinering ses också ökad behåring som 
hos tonårflickor kan kräva regelbundna helkroppsrakningar.

Resor
Transplanterade kan i allmänhet resa på vanliga semesterresor till chartermål och 
liknande. Resor under mer primitiva förhållanden kan dock kräva vissa hänsyn och kan 
inte rekommenderas. Grundtanken måste vara att kvalificerad vård av transplanterade 
personer ska kunna ges på resmålet eller nås inom enstaka dagar. Kontakt med 
vårdgivaren rekommenderas före varje resa. Att notera är, att de flesta infektioner som 
inträffar under resa är av samma typ som man ser hemma, dvs. virusorsakad feber som 
går över på ett par dagar.
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Mat
Man bör undvika opastöriserade mjölkprodukter, framför allt under första halvåret p.g.a. 
risk för listeria-infektion. Under första halvåret gäller också att alla animaliska produkter 
skall vara ordentligt värmebehandlade (genomstekt/genomkokt kött). Under denna tid ska 
man även undvika is från ismaskiner, mjukglass och mat från bufféer/smörgåsbord.

Grapefrukt och juice från grape eller dess släktingar (-pomelo, sweetie, ugli) påverkar 
upptag av flera läkemedel inklusive takrolimus och ciklosporin. De ska därför undvikas 
hela tiden efter transplantationen.

Utöver detta gäller inga speciella kostråd för transplanterade. En ökad risk för höga 
blodfetter och komplikationer av detta föreligger efter transplantation. Den 
transplanterade ska därför äta en blandad, balanserad kost utan för mycket fett eller andra 
tomma kalorier.

Aktivitet och idrott
Så snart som möjligt efter transplantationen skall fysisk aktivitet påbörjas. 
Sjukgymnasten hjälper till med mobiliseringen på sjukhus, därefter är det familjens 
ansvar!

Under första halvåret skall patienten helst ha daglig lågintensiv motion. Lättare idrott kan 
påbörjas efter tre månader. Efter sex månader ges tillstånd till full aktivitet utan 
inskränkningar. Detta innebär även tävlingsidrott. Konsultation med vårdgivare bör dock 
ske inför val av idrott.

Den transplanterade ska uppmanas att leva ett så aktivt liv som möjligt eftersom fysisk 
aktivitet tillsammans med en välbalanserad kost skapar bäst förutsättningar för en god 
hälsa och därmed också minskar riskerna för sena komplikationer efter transplantationen.

Tobak, alkohol och droger
Alkohol, narkotika, tobak (ANT) bör inte förkomma hos något barn under arton år. 
(Narkotika inte över 18 år heller). Alkohol och tobak ökar risken för kranskärlssjukdom 
ytterligare hos hjärttransplanterade patienter. Extra varning utfärdas för tobak, även snus, 
eftersom tobak hos de allra flesta blir en livslång, daglig ovana som är svår att bryta. 
Enstaka låga doser alkohol är sannolikt inte är farligare för transplanterade än för andra. 
Alkoholintoxikation (”fylla”) och narkotikabruk innebär på kort sikt ökad risk för slarv 
och oregelbundenhet i medicineringen.  Vid längre tids bruk eller missbruk leder denna 
dåliga följsamhet i medicineringen till ökad risk för post-transplantationsspecifika 
komplikationer (se nedan), en risk som påtagligt accentueras av de kardiovaskulära 
komplikationerna av missbruket i sig. Det allmänna rådet, att man bör förvalta den gåva 
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som donerade hjärtat innebär på bästa sätt, bör sättas i centrum när dessa frågor 
diskuteras med patienten.

Naturläkemedel

Dessa bör generellt undvikas efter transplantation eftersom det finns väldigt lite kunskap 
om hur de fungerar tillsammans med immunosuppressiva läkemedel.

Sex och graviditet
Transplanterade kan naturligtvis ha pojk- eller flickvänner som andra om så önskas med 
allt som till detta hör. Ett ansvarsfullt uppträdande för att skydda sig mot sexuellt 
överförda sjukdomar (STD) och graviditet måste dock ingå.

Det finns vuxna hjärttransplanterade kvinnor som blivit gravida och fött (friska) barn utan 
större komplikationer. Vid misstänkt graviditet ska man dock omedelbart ta kontakt med 
vårdgivaren för samråd. Om man beslutar sig för att fullfölja graviditeten skall kontroller 
ske på specialistmödravård.

Glömda tabletter
De flesta ungdomar (eller deras föräldrar) med kroniska medicinkrävande sjukdomar 
glömmer någon gång att ta sina tabletter, eller bestämmer sig helt sonika för att ”pröva 
utan” under en period. För en hjärttransplanterad kan man ganska säkert säga att, om man 
slutar att ta sin immunosuppression (Prograf®, Imurel®, CellCept®), kommer man att 
avlida i en akut avstötning inom en kort tid i synnerhet om man inte får vård i tid.

Att man glömmer enstaka tabletter spelar sannolikt mindre roll och händer säkert alla 
transplanterade patienter. Det bästa är därför att vara helt öppen angående detta samtidigt 
som man ska sträva efter att hitta rutiner i vardagen så att det händer så sällan som 
möjligt. Att kompensera för glömda tabletter med att vara noggrann inför blodprov för 
”att få ett bra värde” är en utomordentligt dålig taktik och ger fel signaler till vårdgivaren.

I Sverige har vi bland de bästa långtidsresultaten i världen efter hjärttransplantation. 
Detta beror sannolikt inte på bättre vård, utan på att patienterna är duktiga på att ta sina 
mediciner, komma på kontroller och följa föreskrifter. Låt detta fortgå!

Tandläkare
God tandhälsa är utomordentligt viktig för transplanterade patienter för att undvika 
infektioner. Likaså förefaller kronisk inflammation i munnen vara en riskfaktor för 
kranskärlssjukdom, vilket också är viktigt att undvika om man är transplanterad. 
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Gingivahyperplasi elelr förtjockning av tandköttet är en komplikation efter 
transplantation som oftast ses vid immunsuppression med ciklosporin, men detta används 
numera i mindre utsträckning. Gingivahyperplasi ses också vid hypertonibehandling med 
felodipin. Årliga tandläkarkontroller ska därför göras, gärna på hemorten. Specifik 
endokarditprofylax ges enligt nya riktlinjer endast om man har signifikanta klaffläckage 
efter transplantationen. Tandreglering och andra orala ingrepp kan utföras utan 
restriktioner 

Piercing
Även om piercing rent teoretiskt skulle kunna öka risken för sepsis med hudbakterier 
(stafylokocker och streptokocker) är denna risk sannolikt väldigt liten. Denna lilla risk får 
ställas i relation till hur viktig piercingen är för att ”känna sig normal”. I många familjer 
tillåter man överhuvud taget inte piercing på sina barn p.g.a. risken för ärr. Piercing bör 
därför vara en fråga på familjenivå snarare än ett medicinskt ställningstagande. Piercing i 
munnen ska dock undvikas p.g.a. endokarditrisk. Likaså är risken för infektion avsevärt 
större vid piercing i näsan och naveln. Piercing genom öronbrosket är inte förenat med 
större infektionsrisk, men infektioner här kan ofta vara svårbehandlade och bör definitivt 
undvikas under den tid man har immunosuppression med trippelbehandling.

Feber och infektioner
Under de första två månaderna bör man kontakta sjukhuset omedelbart vid feber. Vid 
senare uppträdande feber kan man oftast agera som vid feber hos ett vanligt barn.

Vid alla infektioner (utom vid kräkning) tenderar takrolimuskoncentrationen att gå upp 
på grund av förlångsammad metabolism.

Diarré och kräkning
Vid kräkning inom en timme efter tablettintag bör man kontakta sjukhuset om att 
eventuellt ta om sina tabletter. Vid kräkning därefter behövs oftast ingen särskild åtgärd. 
Vid magsjuka med diarré kan loperamid (Imodium®) ges. Vid infektioner i mag-
tarmkanalen, påverkas även en aktiv sekretion av takrolimus ut i tarmen, som normalt 
finns, vilket gör att koncentrationen kan stiga drastiskt trots att man minskar dosen. Vid 
sådana infektioner (gastroeneterit) bör man därför kontrollera takrolimuskoncentration 
senast efter två dagar med symtom. 

Cancer
De flesta cancerformer beror på att immunsystemet av olika anledningar inte förmår att ta 
hand om de maligna celler som normalt bildas. Vid immunsuppression är denna förmåga 
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reducerad och risken ökar om man har fått multipla doser ATG eller liknande. Ökad risk 
för leukemi, malignt melanom och EB-virus orsakade lymfom finns hos transplanterade. 
Patienten kan själv reducera sin melanomrisk genom att alltid bära solskydd (kläder och 
hattar är bättre än kräm) och att inte vistas i solen för mycket.

Naturligtvis bör man också undvika yrken med ökad malignitetsrisk (strålningsarbete, 
vissa kemikalier m.m.).

Hals-, öron- och lunginfektioner
Framför allt tidigt transplanterade barn tycks ha en ökad frekvens av luftvägsinfektioner 
med en kolonisation av RS- och EB-virus i luftvägarna. Gingivahyperplasi och lymfoid 
proliferation gör dessutom benägenheten för sekundära baketrieinfektioner ytterligare 
ökad. Följden blir en ökad frekvens av akut tonsillit, faryngit och mediaotit med 
konsekvenser i form av grötigt tal, snarkning och otosalpingit med nedsatt hörsel. Om så 
är fallet bör barnen bli föremål för regelbunden uppföljning av ÖNH-specialist. Både 
tonsillektomi, adenoidektomi och paracentes med plaströr kan vara nödvändigt. Dessa 
problem förefaller dock bli mindre hos barn som behandlas med takrolimus och är ett av 
skälen till att ciklosporin nu undviks som förstahandsval. Likaså minskar dessa problem 
om felodipin byts mot t.ex. metoprolol som blodtrycksprofylax. Normalt rekommenderar 
man bara Bactrimproflax något halvår efter transplantation men hos mindre barn med täta 
infektioner bör profylax ges varje vintersäsong. Förstahandspreparatet vid infektion kan 
t.ex. vara amoxicillin. Som andrahandspreparat föreslår azitromycin (Azitromax®) som 
visserligen höjer takrolimuskoncentrationen något, men inte alls i samma utsträckning 
som erytromycin gör, som man därför bör undvika.

För viruskoloniserade patienter är också pneumoni vanligt. Pneumonibenägna patienter 
ska ha sjukgymnastkontakt, utrustas med inhalator i hemmet och ha kontinuerlig 
salbutamolprofylax under vintersäsongen. Ofta är barnen även betjänta av kontakt med 
barnläkare med intresse för astma och lungsjukdomar, Som förstahandsantibiotikum 
rekommendeas azitromycin (se ovan). Om inte symtom eller feber förbättras på två 
dagars behandling rekommenderas inläggning för intravenös antibiotika. Man bör i dessa 
situationer även vara frikostig med bronkoalveolärt lavage (BAL) för att identifiera 
eventuellt atypiska bakterier som orsak till pneumonin.

Avstötning?
Risken för akut påkommen avstötning efter långt avstötningsfritt intervall (>1 år) är 
utomordentligt liten. Risken kan öka vid samtidig EB-infektion. Några kardinalsymtom 
på avstötning går inte att ange. Bästa rådet är att kontakt sjukhuset om man känner sig 
oförklarligt krasslig utan orsak.
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Prognos
Hur länge kan man leva med sitt nya hjärta? Svaret är att ingen vet. Hjärttransplantation 
på barn har nu utförts i över tjugo år. Hos de allra flesta ses inga tecken på att hjärtat 
åldras påtagligt. Risken att, efter flera problemfria år, helt plötsligt drabbas av 
komplikationer är liten. Enstaka barn har dock dött lång tid efter transplantationen i  EB-
virus-orsakat lymfom, transplantatssvikt eller till följd av njursvikt.

För de allra flesta ser dock framtiden ljus ut. Just nu ser vi ingen klar gräns för hur länge 
ett barnhjärta som transplanterats till ett barn kan fungera. Ett orosmoment för framtiden 
är dock njurfunktionen. De läkemedel som vi nu ger reducerar njurfunktionen med c:a 
50%; nyare läkemedel under utprovning med mindre njurpåverkan kan komma att ersätta 
nuvarande regim inom några år.

Beträffande ökad framtida malignitetsrisk vet vi förhållandevis lite eftersom 
uppföljningstiden är för kort.

International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) sammanställer årligen 
rapporter om resultat av hjärttransplantation på barn både på kort och lång sikt. Dessa 
rapporter är allmänt tillgängliga via deras hemsida, www.ishlt.org. 

http://www.ishlt.org/
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Medicinsk uppföljning

I centrum för uppföljningen står transplantationsteamet vid transplantationscentrumet. 
Härifrån styrs logistiken och planeringen för alla undersökningar och provtagningar, 
antingen dessa utförs på centrumet eller på hemorten. En skriven Årsplan (se Appendix) 
bör utformas efter varje årskontroll.

Biopsier

Biopsier är hörnstenen i diagnostiken av avstötning. Biopsierna tas från höger 
hjärtkammare via femoralven eller halsven vid flera tillfällen under föärsta året, vid 
årskontroller och på akut indikation. Vid varje biopsi tas minst 3 knappnålshusvudstora 
bitar. Tidigare biopsischemata har lett till ett kumulativt mycket stort antal ärr i 
endokardiet som försvårat proceduren och i något fall lett till kranskärlsfistel. All 
ärrbildning kan också vara källa till senare ventrikulära arytmier. Nuvarande 
biopsischema tar hänsyn till detta och även till den relativt större komplikationsrisken och 
den lägre benägenheten för avstötning hos transplanterade småbarn.

Spädbarn

Biopsi 1 vid 6 månaders ålder eller vikt 6-7 kg.

Biopsi 2 ett år efter transplantationen.

Därefter årskontroller, aortarotsinjektion för kranskärl vid 3 och 6 års 
ålder. Om rejektionsfri, sluta biopsera efter 6 års ålder.

Biopsi med koronarangiografi (aortarot och selektiva injektioner) vid 12 
och 18 års ålder.

Barn 1-7 år

Första året: Vecka 1, 3 och 5, månad 3, 4, 6, 9 och 12.

Årskontroller (varje år) med koronarangiografi vart tredje år.

Om fri från avstötning i 3 år, överväg att sluta biopsera.

Större barn

Första året: Vecka 1, 3 och 5, månad 3, 4, 6, 9, 12.

Årskontroller med koronarangiografi vartannat år t.o.m. 18 år.
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Om fri från avstötning i 3 år, överväg att sluta biopsera.

Hjärtkateterisering och angiografi

I samband med kranskärlsundersökning (vartannat eller vart tredje år) görs också en 
diagnostisk kateterisering med evenuella angiografier. Mål för undersökningen:

1) Utesluta venösa obstruktioner, ffa i vava sup. anastomosen, v.anonyma och 
halsvener. Angiografier om indicerat.

2) Full högersidig hjärtkateterisering, inklusive wedgetryck i ena lungartären. 
Angiografi om indicerat.

3) Tryckmätning i LV (inkl LVEDP för att utesluta lungvensstenos) samt över 
aortabågen. Aortografi skall övervägas vid aortabågsplastik side-to-side. 
Görs vid kartläggning av kranskärl enligt nedan.

4) Aortarotsinjektion och selektiva coronarangiografier enligt ovan.

Polikliniska besök inklusive hjärtultraljud

Familjen skall ha fortlöpande kontakt med och tillgång till transplantationsteamet på 
centrumet och/eller hemorten. Familjen uppmanas att ringa vid minsta frågeställning och 
har tillgång till tämligen omgående undersökning om så krävs. Detta gäller framför allt 
under det första året. För varje år skall de kommande kontrollerna gås igenom för att få 
en dubbel säkerhet så tt inget missas, eventuellt ges föräldrarna en kopia av 
planeringsformuläret.

Basundersökning innefattar: längd, vikt, EKG, blodtryck, ultraljud. Genomgång av 
hud, lymfkörtlar, ÖNH-status, bukstatus för att utesluta EBV suspekta förändringar.

Första året
Man räknar med att patienten är inneliggande första månaden. 
Basundersökning utgår i samband med biopsi.
Basundersökningar:

Månad 2-3: Två gånger per månad
Månad 3-9: En gång per månad
Månad 9-12: Varannan månad

Extrakontroller införs om avstötning.
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Efter första året: 
<10 år. Basundersökning utförs minst 3 ggr mellan årskontroller (var tredje 
månad)
>10 år. Basundersökning minst 2 ggr mellan varje årskontroll (var fjärde månad)

Uppföljning:
Efter varje undersökning/provtagning/årskontroll skall det noteras både i journal 
(Melior) och i Årsplaneringsprotokoll att undersökningsresultat och provsvar är 
meddelade och åtgärdade.
Alla telefon- och brevkontakter skall omgående dokumenteras i journal (Melior)!

Provtagning

Basprover innefattar: Koncentration av ciklosporin/takrolimus, CRP, Hb, LPK, TPK, 
diff, ASAT, ALAT, kreatinin, Na, K. Under första året tas basprover i princip vid varje 
basundersökning. Observera att, för större barn kan provtagningstillfällen ej alltid 
sammanfalla med undersökning. Dock går ju prover att skicka! Detta kan vara en fördel 
eftersom provsvar då finns tillgängliga vid undersökningen. Därefter tas de 4 ggr/år samt 
vid behov. En av dessa provtagningar sker vid biopsi/årskontroll.

OBS! Under de första sex månaderna tas vid varje biopsi serologi för CMV, EBV, herpes 
och toxoplasma samt PCR i serum för CMV och EBV för att upptäcka infektioner i tid.

Tilläggsprover utgörs av: B-lipider, urat, urea, Mg, Ca, PCR av EBV/CMV. 
Tilläggsprover tas en gång mellan varje årskontroll, d.v.s. 2 gånger per år.

Total immunosuppressionseffekt kan skattas med T-cellsfunktion (ImmuKnow) där ett 
lågt värde anger mer uttalad immunosuppression. Hittills har dock korrelationen mellan 
ImmuKnow-värde och förekomst av avstötning (vid höga värden) eller infektion (vid 
låga värden) inte varit tillräckligt bra för att provet ska kunna användas för att styra 
dosering av immunosuppression.

Årsprover Vid årskontroll tas basprover, tilläggsprover och dessutom serologi för 
herpes, hepatit, toxoplasma, varicellae, CMV samt EBV.
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Virusmonitorering

CMV
Infektion av cytomegalovirus (CMV) via det transplanterade hjärtat (mismatch) eller 
extern smitta kan vara allvarligt, speciellt under den första perioden. Symtomen är feber, 
aktivering av infektionsparametrar, stigande takrolimuskoncentration och leverpåverkan. 
Symtomen kan tolkas som avstötning. Vid misstanke skall det tas serologi för IgM 
diagnostik och PCR av CMV i serum. Vid icke-konklusivt svar ska prov upprepas efter 
c:a 2-4 veckor.
Kvantitativa nivån för PCR i serum (antal viruskopior/mL) är logaritmisk. En del 
laboratorier (t.ex. Göteborg) anger därför svaren i 10-logaritmer, exempelvis motsvarar 
då Log 3,0 1000 kopior/mL och Log 4,2 15848 kopior/mL. 
I allmänhet kan man säga att:

0 – Log 3 (1000) Relativt låg virusaktivitet Oftast avvakta, kontroll
Log 3 – Log 4 (1000-10000) Signifikant virusaktivitet Om stigande, behandla
> Log 4 (>10000) Primärinfektion Behandling, inf.konsult!

Provtagning: Serologi tas vid infektionsmisstanke och vid årskontroll. PCR enligt nedan.
Första året: månad 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12
Därefter var sjätte månad (tilläggsprover).

Behandling. Dos justeras efter LPK och njurfunktion.

Vanganciklocvir p.o. har visat sig vara lika effektivt som ganciklovir i.v. och därför ges T 
Valcyte®  p.o. såväl vid infektion som vid profylax.

T Valcyte® 450 mg eller mixtur Valcyte 50 mg/ml. 
Profylax (PCR<5000) <4 år 15-20 mg/kg x 1

>4år 10 mg/kg x 1.
Behandling (PCR>5000) <4 år 15 mg/kg x 2

>4 år 10 mg/kg x 2.

Profylax efter transplantation ges i tillämpliga fall i sex månader. Profylax ges vid känd 
mismatch, vid sero- eller PCR-konversion eller vid stigande PCR-nivåer. Vid akut 
infektion ges behandlingsdos i 2-4 veckor, därefter profylaxdos i 2-3 månader.
Provtagning tätt, ffa ASAT, ALAT, LPK, kreat, Prograf/CyA nivåer.
Om möjligt, försök minska immunosuppressionen.

EBV
Ebstein-Barr-orsakat lymfom är en känd komplikation efter organtransplantation med en 
frekvens på 2-3%. Även om lymfomen ofta kan behandlas framgångsrikt har de ibland 
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orsakat dödsfall. Symtom påminner om dem vid avstötning: Feber, allmänpåverkan, 
pleuro-perikardit. Dessutom ses lymfadenit och leverförstoring. Titta alltid i halsen efter 
lymfadenoid proliferation! Vid provtagning ses aktivering av infektionsparametrar samt 
leverpåverkan.
Vid misstanke tas serologi för IgM och PCR för EBV. Vid EBV infektion sker 
virusreplikationen inne i erytrocyterna varför serumnivåerna inte alltid avspeglar 
infektionsnivåerna. Vid PCR för EBV skall därför alltid tas analys i både serum och 
helblod.
För provtagning, tolkning av virusnivåer, profylax och behandling, se CMV.
Vid EBV är den viktigaste behandlingen att minska immunosuppressionen.
Många transplanterade är EBV-bärare med PCR-nivåer i serum upp till Log 2,8 – 3,0 
(700-1000) kopior/mL. I helblod kan detta motsvaras av nivåer över Log 4 (10 000) 
kopior/mL. Om detta är stabilt krävs inga åtgärder. Vid nivåer i helblod på Log 5 
(100 000) kopior/mL bör dock undersökning av eventuella körtlar och lymfom göras med 
ultraljud/datortomografi av buk och thorax.
Vid tecken på aktiv EBV rekommenderas infektionskonsult. Om tecken på disseminerad 
EBV görs utredning som vid lymfom. Vid diagnostiserat lymfom övertages vården av 
barnonkolog.

Övrigt
Toxoplasma (inget virus) har beskrivits som ett potentiellt problem efter transplantation 
(förbud att ha katt, pyrimetaminprofylax, etc). Kliniskt är det dock inget probem med 
nuvarande regim. Serokonversion har setts utan symtom. Vi förslår därför täta kontroller 
av serologi första sex månaderna i stället för generell profylax,

Herpes kan tidigt under de första postoperativa månaderna ha en allvarlig klinisk bild. 
Därför rekommenderas profylax med aciklovir vid känd mismatch (positiv donator, 
negativ recipient). Serologi följs vid biopsi de första sex månaderna. Vid minsta kliniska 
misstanke på primärinfektion eller reaktivering ges behandlingsdos. Observera 
dosjustering för njurfunkttion och påverkan på takrolimuskoncentration m.m.

Varicellae ska hos icke immun patient behandlas med zoster immunglobulin inom 48 
timmar efter exposition, om längre tid har gått ges aciklovir i tre veckor. Vid manifest 
varicellae ges aciklovir. Immuna patienter behöver inga åtgärder för så vitt de inte 
utvecklar bältros då aciklovir skall ges. Denna regim gäller allt framgent även om det 
efter första året är beskrivet flera fall med tyst serokonversion. I allnmänhet vacccineras 
dock seronegativa patienter före transplantationen.

RS virus kolonisation är ett stort problem för vissa transplanterade småbarn. RS-virus-
kolonisering  predisponerar för kroniska luftvägsbesvär och utveckling av interstitiell 
lungsjukdom. Någon specifik behandling typ Synagis har ej prövats.

Calicivirus har på senare år setts i kronisk form hos en del transplanterade patienter. 
Oftast ses ett akut insjuknande, som ”vinterkräksjuka”, där diarréer kvarstår i varierande 
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omfattning under lång tid och där patienten fortsätter utsöndra virus i avföringen. En del 
patienter har även visat sig vara virusbärare utan symtom. Någon specifik behandling av 
de långvariga symtomen finns inte, men som symtombehandling har loperamid 
(Imodium, Dimor, Loperamid) varit till hjälp i enstaka fall.

Årskontroller

Undersökning
Basunderökning utförs (se ovan). UCG, EKG, blodtryck, lungfunktion med spirometri, 
njurfunktion med CrEDTA clearance, arbetsprov för barn över 8 år, rtg pulm, 
hjärtkateterisering med biopsi och eventuellt angiografi (se ovan).

Konsulter
Kurator och psykolog  erbjuds alltid som rutin men är inte obligatoriskt för de familjer 
som absolut inte vill.
Sjukgymnastbedömning erbjuds också rutinmässigt och är mycket viktigt både för att 
bedöma motorisk funktion och ge råd om lämplig fysisk aktivitet och träning. 
Tandläkare ses årsvis vid årskontroll eller på hemorten. 
Begär också ÖNH konsult vid snarkning mm, hudkonsult vid eksem, vårtor och 
liknande och ortopedkonsult vid rörelseproblem efter sjukgymnastbedömning.

Prover
Takrolimus/ciklosporin-koncentration, Hb, EVF, LPK, TPK, diff, ASAT, ALAT, ALP, 
Na, K, Ca, Mg, fosfat, lipidstatus, kreatinin, urat, urea, PCR EBV/CMV, serologi herpes, 
hepatit, EBV, CMV, varicellae, toxoplasma.

Tilläggsundersökningar
Bandspelar-EKG visar alltid nedsatt variabilitet p.g.a. denervation. 
Behandlingskrävande tysta arytmier ses i princip aldrig. Bandspelar-EKG utförs om 
symtom, misstanke på arytmi eller för ST-analys hos patienter med koronarangiopati.
Arbetsprov visar alltid sänkt kapacitet p.g.a. sänkt hjärtfrekvensreserv (hög vilofrekvens 
och sänkt maximal frekvens) som i sin tur orsakas av denervation. I stället för årliga 
arbetsprov föreslås:

8 år ev. arbetsprov
10 år arbetsprov
13 år spirergometri (arbetsprov med syreupptagningsförmåga)
16 år arbetsprov
18 år spirergometri

Dessutom görs extra arbetsprov med ST-analys hos patienter med nedsatt 
kammarfunktion, koronarangiopati, arytmier eller andra symtom.
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Avstötningsdiagnostik och behandling

Symtom/fynd
Allmänpåverkan, feber, takykardi, förhöjda infektionsparametrar, förhöjda hjärtenzymer 
stigande natriuretiska peptider (NT proBNP, BNP). Röntgen pulm visar hjärtförstoring, 
ödem. EKG visar låga utslag (low voltage). Ekokardiografi kan visa nedsatt 
kammarfunktion.
Differentialdiagnos: EBV-infektion eller myocardit (enterovirus).

Biopsisvar och behandling
Vid rutinbiopsier sker granskning enbart för cellulär avstötning, alltså inte med avseende 
på vaskulär (humoral, antikroppsmedierad) avstötning, som är sällsynt men förvisso 
finns. Vid klinisk misstanke om avstötning skall detta anges på remissen. Automatisk 
granskning för vaskulär avstötning kommer då att ske om det inte finns några tecken på 
cellulär avstötning. Ingen speciell preparation av biopsin behöver göras.

Graderas enligt patologifynd vid mikroskopi enligt ISHLT-R (2004). Denna gradering 
innehåller ett ”R” som i ”reviderad” för att undvika missförstånd.. Graderingen infördes i 
Göteborg hösten 2007 och svar från biopsier efter denna tidpunkt skall betraktas som 
gjorda enligt denna skala om inget annat anges. 
 
Grad 0R (ingen avstötning, Gammal beteckning O eller 1A): Några enstaka 
lymfocyter i biopsin. För övrigt ingen åtgärd. Om detta är en nytransplanterad patient 
måste dock snar kontroll göras, ev. uppjustering av immunosuppression före denna 
kontrollbiosi.

Grad 1R (Gammal beteckning 1B eller 2): Ansamling av lymfocyter runt kärl och 
myocyter men ingen destruktion. Skall behandlas med tre dagars metylprednisolon 
(Solumedrol®) om detta är den första biopsin. Om biopsin skett under de första två 
månaderna skall justering av medicinering göras och metylprednisolon övervägas. Vid 
senare rejektion bör medicinjustering övervägas. Kontrollbiopsi bör ske 3-6 mån eller 
tidigare beroende på intervall efter transplantation.

Grad 2R (Gammal beteckning 3A): Begynnande eller pågående myocytdestruktion. 
Ofta men inte alltid symtom, ofta men inte alltid positivt fynd på EKG (low voltage) eller 
ekokardiografi (nedsatt funktion). Ge metylprednisolon tre dagar, behandla hjärtsvikt, 
justera eller byt immunosuppression, gör snar kontrollbiopsi.

Grad 3R (Gammal beteckning grad 3B eller 4): Ofta livshotande hjärtsvikt med 
arytmier orsakad av non-compliance (ej tagit tabletterna). IVA-fall. Metylprednisolon, 
hjärtsviktsbehandling, överväg ATG.
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I tveksamma fall med lindrig avstötning kan man överväga att ge en ”steroidsvans”, d.v.s. 
en nedtrappande prednisolonkur under c:a 2 veckor. Detta praktiseras men är inte 
dokumenterat eller allmänt accepterat.

Nedtrappning av immunosuppression
Målet för alla transplanterade är att de skall vara nere på monoterapi med takrolimus 
(calcineurinhämmare) efter 2-3 år. Detta mål uppnås oftast med transplanterade småbarn 
och enstaka äldre med dilaterad kardiomyopati, men sällan med de som tidigare opererats 
flera gånger. Medicinjustering görs med fördel ett par månader före nästa planerade 
biopsi. Vid tätare medicinjusteringar kan man därför behöva göra ytterligare biopsier 
utanför ordinarie protokoll. Man kan därför säga att en dossänkning ”kostar” en biopsi. 
Med tanke på långtidsriskerna med immunosuppressionen är det dock trots detta viktigt 
att så snabbt som möjligt komma ner i doserna av immunosuppression efter den första 
tiden när riskerna för avstötning är störst.

Spädbarn: Uttrappning av steroiderna efter 6 månader, steroidfrihet senast vid 1 års 
ålder. Parallell minskning av målvärde för calcineurinhämmare samt dos av 
proliferationshämmare (mykofenolat mofetil). Monoterapi vid 3 års ålder.

1-6 år: Börja trappa ut steroider efter 6-12 mån. Steroidfrihet efter 1 år. Parallell 
minskning av målvärde för calcineurinhämmare samt dos av proliferationshämmare 
(mykofenolat mofetil). Monoterapi efter 3 år hos patienter som har transplanterats p.g.a. 
dilaterad kardiomyopati, dubbelterapi med låga doser om transplantationen utförts p.g.a. 
tidigare kirurgi.

>7år: Börja trappa ut steroider efter ½-1 år. Steroidfrihet efter 1-2 år. En del tidigare 
opererade patienter kan inte sluta med helt steroider. Sikta mot lägsta möjliga dos 2-3 
dagar/vecka. Parallell minskning av målvärde för calcineurinhämmare samt dos av 
proliferationshämmare (mykofenolat mofetil). De flesta kommer att kräva dubbelterapi 
(calcineurinhämmare och proliferationshämmare) i låga doser.
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Appendix



Barnhjärttransplantation  56

 American Heart Association indikationer för 
hjärttransplantation på barn
Circulation 2007;115:658-676

Stadieindelning av hjärtsvikt hos barn Rosenthal et al, J Heart Lung Transplant.  

2004;23:1313. 

 A) Risk för att utveckla hjärtsvikt.

Exempel: medfött hjärtfel, kardiomyopati hos familjemedlem, tidigare 
antracyclinbehandling

B) Avvikande hjärtanatomi och/eller funktion på ekokardiografi eller annan 
undersökning. Inga symtom på hjärtsvikt.

Exempel: enkammarhjärtan, asymtomatisk kardiomyopati, opererade medfödda hjärtfel

C) Avvikande hjärtanatomi och/eller funktion. Aktuella symtom på hjärtsvikt eller 
tidigare symtom som kuperats med aktuell behandling

Exempel: opererade eller icke opererade medfödda hjärtfel. kardiomyopati

D) Avvikande hjärtanatomi och/eller funktion. Pågående behandling med kontinuerlig 
infusion med intravenösa inotropa läkemedel eller prostaglandin E1 för att hålla duktus 
arteriosus öppen eller med respirator eller med mekaniskt cirkulationsstöd.

Exempel: samma som stadium C

Klass 1 indikation. Evidens och/eller samförstånd att transplantation är 
genomförbart och effektivt

• Stadium D hjärtsvikt orsakad av nedsatt kammarfunktion efter tidigare hjärtkirurgi för 
medfött hjärtfel eller vid kardiomyopati

• Stadium C hjärtsvikt med uttalade symtom och/eller fysisk prestationsförmåga <50% av 
förväntat för en frisk individ i motsvarande ålder.

• Stadium C hjärtsvikt med uttalad påverkan på tillväxt och utveckling.

• Stadium C hjärtsvikt med allvarliga arytmier och kvarstående risk för plötslig död trots 
maximal behandling med läkemedel och/eller implanterbar defibrillator.

• Stadium C hjärtsvikt med sekundär pulmonell hypertension.
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• Hos patienter med indikation för hjärttransplantation och lungkärlsresistens > 6 WU x 
m² eller transpulmonell gradient > 15 mm Hg är transplantation genomförbar om 
resistensen med läkemedel kan sänkas till < 6 WU x m² eller transplumonella gradienten 
kan sänkas till < 15 mm Hg.

Klass 2 indikation. Entydiga evidens eller entydigt samförstånd om att 
transplantation är genomförbart och effektivt saknas.

Klass 2 A. Tillgängliga data talar övervägande för transplantation

• Stadium C hjärtsvikt med stigande lungkärlsresistens där man kan befara att patienten 
med tiden kan utveckla kontraindikation för hjärttransplantation

•Primär hjärttransplantation hos barn med komplicerade hjärtfel av enkammartyp och 
samtidiga kontraindikationer för konventionell kirurgi. Exempel: hypoplastiskt 
vänsterkammarsyndrom med uttalad trikuspidalisinsufficiens eller uttalat nedsatt 
kammarfunktion, komplicerat enkammarhjärta med samtidig förekomst av  ej 
korrigerbara totalt anomalt mynnande lungvener eller atresi/uttalad stenos av kranskärl.

•Stadium C hjärtsvikt hos patienter opererade för med fött hjärtfel och komplicerande 
tillstånd som stigande lungkärlsresistens, progressiv cyanos, proteinförlorande enteropati 
eller betydande klaffinsufficiens, där möjligheterna till konventionell kirurgi och 
kateterinterventioner är uttömda

Klass 2 B. Tillgängliga data talar övervägande mot transplantation

• Patienter med genomgången infektion med hepatit B eller C eller patienter med 
infektion med HIV.

•Patienter med aktuellt missbruk av alkohol, narkotika eller tobak.

•Patienter där sociala förhållanden som dåligt familjestöd eller samtidiga kognitiva, 
psykologiska eller beteendemässiga diagnoser, vilka allvarligt påverkar möjliheterna att 
uppnå följsamhet till behandling och ordinerade kontroller efter transplantationen 

Klass 3 indikation. Generellt samförstånd att transplantation inte är 
meningsfull

• Svår icke-reversibel sjukdom i annat organ än hjärtat eller när hjärtsjukdomen är en 
manifestation av en multiorgansjukdom. (Multipel organtransplantation kan dock 
övervägas i enstaka fall)
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• Irreversibel lungkärlssjukdom med lungkärlsresistens > 6 WU x m² och transplumonell 
gradient > 15 mm Hg.

•Multipla perifera lungartärstenoser eller lungvensstenoser, vilka inte åtkomliga för 
kirurgisk vidgning eller kateterintervention eller hypoplasi av lungvener eller perifera 
lungartärer

• Primär hjärttransplantation vid medfött hjärtfel (oavsett diagnos) utan specifika 
kontraindikationer för konventionell kirurgi



Barnhjärttransplantation  59

Utredning – sammanfattning transplantationsboard
Läkare: Patientbricka

Patient
Datum Hemsjukhus Ålder Längd Vikt

Diagnos Tidigare operationer Blodgrupp

Symtom, funktion (NYHA, arbetsprov, arytmier, mm)

Anatomi
Systemvener Lungvener

Aorta Lungartärer

Hämodynamik
FS% EF% RVSP mmHg

Aorta/pulmonalisklaff AV-klaffar

Lungcirkulation
Utan dil PAP(s/m) TPG mmHg Rp (WU x m2) Rp/Rs

Med dil PAP(s/m) TPG mmHg Rp (WU x m2) Rp/Rs

Blodstatus/Urinstatus
O2 SAT% Hb LPK TPK PK ASAT ALAT

Na K Ca Mg Kreat Urea Urat

B-glukos Chol TG Urinsticka

Njurfunktion Lungfunktion
Cr-clear (ml/m2), andra avvikelser VC (l), andra avvikelser

Immunologi
Lymfocytotoxtest (dat) Vvntypning (dat)

CMV EBV Hepatit HIV Herpes

Varicellae Legionella Toxoplasma

Tandläkare dat Kurator dat Psykolog dat Sjukgymnast dat Trpl samtal dat

TG070605
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Patientbricka

Checklista inför hjärttransplantation
Ifylles i samband med listning till transplantation, 1 ex. vardera till: 
transplantationsmottagningen DSBUS, transplantationskoordinator SU/SS, Op DSBUS, 
IVA DSBUS, Avd 323 DSBUS.
Persondata
PAL Hemsjukhus Längd Vikt

Diagnos Blodgrupp Listad datum

CMV EBV Toxoplasma Herpes

Inför transplanationen
Donatorsstorlek (kg) Donatorsblodgrupper

Donatorsoperation (systemvener, lungartärer, aorta)

Operation/IVA (SS/DSBUS) Eftervård (SS/DSBUS) Uppföljning (SS/DSBUS)

Vid inläggning
Rtg pulm Blodprover: Hb, CRP, LPK, TPK, PK, ASAT. ALAT, Kreat, Na, K

Azatioprin (2 mg/kg) eller CellCept (600 mg/m2 x 2) dos

ATG dos (2 mg/kg) SoluMedrol (10 mg/kg) dos

Prograf eller CyA dos

Prednisolon nedtrappning (1 mg/kg) dos Prednisolon underhållsdos (0,2 mg/kg)

Efter transplantationen
Donator blodgrupp Donator CMV Donator EBV Donator Herpes Donator Toxo

Valcyteprofylax (dos) Aciklovirprofylax (dos)

Daraprimprofylax(dos) Bactrim/Eusaprim (dos) Mycostatin (dos)
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Anestesi vid hjärttransplantation på barn  (Angela 
Hansson, barnanestesiolog)

Se även PM Anestesi vid hjärtttransplantation på barn LÄNK.

Förberedelser före ankomst till OP

Anestesistart 

A. Tidpunkten bestäms i samråd med operatören och transplantationskoordinatorn.

B. Ansvarig anestesiolog/bakjour preop-bedömer recipienten.

C. Värdera pågående farmakologisk behandling och behov av ytterligare stöd i 
anslutning till anestesin.

D. Typ av underliggande hjärtfel och tidigare komplex kirurgi kan motivera extra 
mycket preparationstid för såväl anestesiolog som kirurg.

E. Beställ blod och ev. andra blodprodukter.

F. I samband med preoperativ provtagning sätts PVK. Premedicinering kan vara 
lämpligt till större barn, förslagsvis flunitrazepam 0,05 mg/kg per os (max 2 mg).

G. Anestesi- och operationssidans förberedelser tar 1-1,5 timmar i okomplicerade fall 
(tidigare ej op, t.ex. dilaterad cardiomyopati). Tidigare hjärtopererade barn kan behöva 
avsevärd operationstid för uttagandet av det sjuka hjärtat, särskilt Glenn eller TCPC-
opererade.

Underskatta inte tidsåtgången för förberedelser och kirurgisk preparation! 

Immunosuppression. 

Skall ordineras av kardiolog.

Behandlingen startas redan före operationen. Preoperativt ges mykofenolat mofetil 
(CellCept®) eller azatioprin (Imurel®) per os på avd 323 (se Checklista inför 
transplantation). ATG-infusionen, som ges peroperativt, bereds på IVA eller operation. 

Transplantationsoperationen

Följer i princip den vanliga mallen för operation i hjärt-lungmaskin.

Perfusionisten skall vara på plats och hjärt-lungmaskinen klar när patienten sövs.
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Utrustning

A. Plocka fram slangset för NO-administration i narkosapparaten. Kan komma till 
användning då pulmonell hypertension ofta är ett problem postoperativt. Meddela 
IVA i god tid om behov föreligger så att de kan förbereda NO-apparaten.

B. 3 tempar – rektal, nasofarynx, hud.

C. Reop-plattor till defibrillatorn om pat tidigare har hjärtopererats.

D. Blodvärmare, värmedyna och ”Warm Touch” till alla oavsett vikt.

E. Infusionspumpar, minst 3.

G. 3-lumen CVK i lämplig storlek., ev. ytterligare central ingång om de är svårt med 
perifera venvägar. Om patienten tidigare är Glenn- eller TCPC-opererad kan höger v. 
jugularis interna eller subclavia vara mindre lämpliga kärl med tanke på 
systemvensrekonstruktionen. Diskutera v.b. kärlval med operatören. Även v. 
femoralis kan behöva användas. Trombotiserade centrala kärl är vanligt 
förekommande hos tidigare multipelt opererade patienter.

H. Artärkateter, 3- alt. 4-tryckreceptorer, heparinfritt NaCl-spol till dessa.

I. TEE kommer att användas, ev. redan under den operativa preparationen. TEE-givaren 
kan vb. stoppas ner preop. förutsatt att patientens esofagus inte är liten i förhållande 
till givarstorleken.

Anestesiläkemedel

A. Anestesiinduktion med lämplig mix av fentanyl, midazolam, ketamin eller propofol 

B. Pancuronium som muskelrelaxantium.

C. Anestesiunderhåll med fentanyl och isoflurane eller propofol.

D. Milrinon, adrenalin/noradrenalin och isoprenalin som infusion är vanligt förekommande 
farmakologiskt stöd i olika kombinationer.

E. Fentolamininfusion som vasodilaterare under perfusionen.

F. Fenylefrin (100 µg/mL) och adrenalin (10µ/mL) uppdraget i sprutor.

G. Volymexpander: 5% albumin till barn <10 kg, Ringer-Acetat till övriga som rutin. H.
Albumin/blod/plasma ges efter behov under den kirurgiska preparationsfasen.

Hemodynamik.

A. Tänk på att den hjärtsviktande patienten har dålig ejektionsfraktion, låg hjärt-minutvolym 
och förlångsammad cirkulationstid för givna farmaka. 

B. Betydande risk för överdosering och negativa effekter av givna läkemedel.

C. Hjärtfrekvens och fyllnadsgrad måste bibehållas så långt det är möjligt. Adekvat 
systemblodtryck måste uppehållas!
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D. Beakta också risken för pulmonell hypertension. Justera vid behov farmakologiskt stöd 
insatt preoperativt (ex. dobutamin, milrinon). 

E. Monitorera blodtryck med NIBP tills artärkatetern är på plats.

Blodprodukter och koagulation

A. Blodprodukter beställs som leukocytreducerade för att skydda patienten mot CMV-
infektion och HLA-immunisering. Erytrocytkoncentrat som bereds på SU:s blodcentral 
skall normalt vara leukocytreducerat men erytrocytkoncentrat från andra sjukhus kan 
förekomma i lagret.

B. FFP förvaras i –25ºC och innehåller därför ej levande CMVvirus.

C. Trombocytkoncentrat är alltid leukocytreducerat.

D. Tranexamsyra (Cyklokapron®) 50 mg/kg ges före op-start till alla som är opererade 
tidigare och upprepas efter avveckling av den extracorporeala cirkulationen (ECC).

E. Aprotinin (Trasylol®) kan komma ifråga. Återigen – diskutera med operatören. Ge 
testdos (1 mL) innan infusion startas. Anafylaxirisk, speciellt efter tidigare exponering.

F. Om patienten är antikoagulerad med warfarin (Waran®) kan K-vitamin, FFP eller mer 
specifika koagulationsfaktorer behöva ges redan preoperativt.

G. Efter maskinavveckling och efterföljande blodstillning kan betydande mängder blod och 
blodprodukter behöva ges inkluderande trombocyter, fibrinogen och rekombinant faktor 
7 (NovoSeven®). Val av blodprodukter styrs liksom vid annan hjärtkirurgi på barn av 
tromboelastogram (TEG-analys). Beställ produkter i tid före avveckling av ECC!

Antibiotikaprofylax

Cefuroxim (Zinacef) 30 mg/kg x 3, ges som injektion

Vid PC-allergi ges i första hand klindamycin (Dalacin®) 10 mg/kg x 3 som infusion. För 
spädning se läkemedelskort.

Peroperativ immunosuppression

A. Mykofenolat mofetil (CellCept®) eller Azatioprin (Imurel®) ges per os på avd 323. 

B. Metylprednisolon (Solu-Medrol®) 10 mg/kg iv vid anestesiinduktion. Samma dos 
upprepas vid ECC-avveckling

C. Antihistamin – klemastin (Tavegyl®) 0,05 mg/kg (max 2 mg) iv vid anestesiinduktion.

D. ATG- (Thymoglobulin-) infusion 1,5 mg/kg startas 1 tim efter Solu-Medrol/Tavegyl, 
infusionstid 8–12 tim. 
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Avveckling av extracorporeal cirkulation (ECC)

A. Rensugning och lungrekrytering när patienten åter skall börja ventileras. Använd PEEP 
> 5cm H2O. Justera ventilationen till lätt hyperventilering med tanke på risken för 
pulmonell hypertension och högerkammarsvikt. Generöst med O2.

B. Operatören lägger in PA-kateter, alternativt LA-kateter för ytterligare hemodynamisk 
monitorering. Avveckling av ECC sker efter reperfusion av det nya hjärtat och 
uppvärmning till normotermi. Försiktig, gradvis reduktion av maskinflödet för att 
minimera risken för akut belastning av hjärtat. 

C. TEE ger ytterligare information om LV/RV-funktion, ev. klaffinsufficienser och fyllnad.

D. Val av inotropa infusioner styrs av samlad information.

E. Starta NO om PA-tryck och RV-funktion indikerar behov av PVR-reduktion. 
Åldersadekvat MAP och CVP < 15 mmHg eftersträvas. 

F. Koppla gärna milrinon-, och noradrenalininfusionerna före maskinavveckling så att de 
snabbt kan tas i bruk. Den hemodynamiska utvärderingen avgör drogval. Milrinon 0,5 
µg/kg/min används som regel som ”profylaktisk” standardbehandling, inte sällan i 
kombination med lågdos dopamin och/eller noradrenalin. 

G. DDD-pacemaker kopplas alltid. Ofta behöver hjärtat paceas till frekvens 110-120 eller 
högre. Det nya hjärtat är denerverat och har oftast för långsam egen sinusutlöst frekvens. 
Testa AAI först. Tillägg av isoprenalin kan övervägas.

H. Efter att ECC stoppats ultrafiltreras (MUF) patienten. Under MUF-fasen styr 
perfusionisten fyllnadsgraden. Justera ev. inotropi och fyllnad i samråd med operatören. 
Häng upp FFP och andra ev. blodprodukter som startas först efter avslut av MUF och 
protaminisering. 

I. Efter dekanylering reverseras hepariniseringen med protamin när operatören så önskar.

J. Ge metylprednisolon- Solu-Medrol® 10 mg/kg.

K. Ge transexamsyra - Cyklokapron® 30 mg/kg om det är giver peroperativt.

L. Blodgas (artär och blandvenös)- och ACT-kontroll.

M. Meddela IVA att patienten är av maskin. Kort lägesrapport.

Heparinisera artärspolet.

Transport till IVA

När operationen avslutats flyttas patienten till IVA, till enskilt rum.

Flytta över infusionspumpar, drän och all monitorering så att det ej trasslar sig mer än 
nödvändigt!

Monitorera vitala parametrar under transporten enligt gängse rutin.
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Ordinationer, rtg pulm m.m. på IVA, se Appendix postoperativ vård ovan och Appendix 
provtagning nedan.
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Läkemedels-/provtagningasschema operation/IVA
Se även PM Läkemedel/provtagning internt IVA för detaljer.

Immunsuppression ordineras av kardiolog. ATG-infusion, som ska ges peroperativt 

färdigställs på intensivvårdsavdelningen. 

Före transplantation på avd

6) Mykofenol mofetil (CellCept®)  600 mg/m2 eller 
azatioprin (Imurel®) 2mg/kg i engångsdos

7) Intagningsprover som vid annan hjärtoperation

8) EKG/UCG behövs ej. Rtg pulm om ej gjord senaste 
månaden.

På operation

1) Metylprednisolon (SoluMedrol®) 10 mg/kg före operationens början

2) Cefuroxim (Zinacef®) 30 mg/kg

3) Clemastin (Tavegyl®) 0,05 mg/kg

4) Transexamsyra (Cyklokapron®) 50 mg/kg 

5) Överväg aprotinin (Trasylol®) vid reoperation

6) Starta infusion ATG (Thymoglobulin) 1,5 mg/kg 1 timme efter 
Solumedrol/Tavegyl. Observera att olika beredningar av ATG finnes med 
delvis olika dosering!

7) Dilatera vid behov med fentolamin (Regitin®) under ECC

8) Metylprednisolon (SoluMedrol®) 10 mg/kg efter maskinavgång

9) Transexamsyra (Cyklokapron®) 30 mg/kg efter maskinavgång

10) Ha beredskap för inhalerad kväveoxid (iNO®) vid högerkammarsvikt
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11) Vasoaktivt stöd efter behov vid maskinavgång

På IVA

Dygn 1

1) Ge mykofenolat mofetil (CellCept) 600 mg/m² eller azatioprin (Imurel®) 
2mg/kg p.o. vid ankomst IVA.

2) Fortsätt infusion ATG (Thymoglobulin).

3) Prednisolon (Prednisolon®) 1 mg/kg i två doser med 12 tim mellanrum efter 
operationens slut (nedtrappningsdos).

4) Påbörja ATG (Thymoglobulin, dos 2) 24 tim efter start dos 1.

5) Antibiotikaprofylax med cefuroxim (Zinacef®) 30 mg/kg x 3 under första 
dygnet.

6) Nystatin (Mycostatin®) 1 ml x 4 p.o.

7) Ta ställning till ganciklovir/valganciklovir (Cymevene®/Valcyte®).

8) Sätt in protonpumpshämmare, esomeprazol (Nexium®).

Dygn 2

1) Avsluta ATG (Thymoglobulin, dos 2).

2) Fortsätta mykofentol mofetil alternativt azatioprin enligt ovan.

3) Sänk dosering av prednisolon till 0,2 mg/kg (underhållsdos).

4) Starta ATG (Thymoglobulin, dos 3).

Dygn 3

1) Påbörja takrolimus (Prograf ®) 0,1 mg/kg x 2 (eller 3 mg/m² x 2) om 
patienten har stabil diures. Målvärde är 10-12 ng/ml.

2) Detta innebär att trippelbehandling med takrolimus, mykofenolat 
mofetil/azatioprin och prednisolon insatt.

3) Infektionsprofylax med cefuroxim, nystatin och ev. 
ganciclovir/valganciclovir.

4) Börja Bactrim när cefuroxim avslutas
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På avdelning

1) Trippelbehandling enligt ovan

2) Följ takrolimuskoncentration

3) Ta prover för MMF-nivå (MPA-AUC) efter ca en vecka 

4) Biopsiplan, boka tid

5) Ta ställning till Daraprin® (oftast behövs det inte)

6) Ta ställning till felodipin/metoprolol Plendil®/Seloken®

7) Fortsätt med protonpumpshämmare, esomeprazol (Nexium®), under hela 
vårdtiden

8) Kontrollera PCR för CMV serum och PCR EBV i serum och blod.

9) Fyll i Checklista/utskrivning

10) Skriv Årsplaneringlista
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Check- och läkemedelslista utskrivning

Information

1) Återbesök och biopsitider

2) Fått alla telefon/fax/e-mail

3) Plan för avveckling av isolering (gå i affärer, skola, badhus etc.)

4) Genomgång av symtom som kan föranleda kontakt

5) Intyg

6) Skriven läkemedelslista (från läkemedelsmodulen i Melior)

7) Hygien och kostföreskrifter

8) Fysisk aktivitet

Läkemedel

1) Prograf® eller Sandimmun Neoral®

2) Azatioprin® eller CellCept®

3) Prednisolon®

4) Bactrim®/Eusaprim®

5) Mycostatin®

6) Nexium® el. motsv.

7) Plendil® eller Seloken®

8) Daraprim®?

9) Valcyte®?

10) Furosemid®/Burinex®

11) Spironolakton®

12) Mjukgörare för huden

13) Aciklovir®? 
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Vaccinationer (Vanda Friman, infektionsläkare). 

Vaccination av organtransplanterade barn 
Barnets vaccinationsbehov bör om möjligt alltid uppdateras före 
transplantationen. 
Vaccinanslaget är sämre efter transplantation. 
Levande vacciner är kontraindicerade efter transplantation. 

Vaccin mot difteri, tetanus, polio, pertussis och Hem. influenzae typ b 
(Infanrix-Polio+Hib®, Pentavac®) 
Vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet (se bilaga). Om 
bara en dos givits före transplantation, starta om från början efter transplantation. 
Vaccinet bör ges tidigast 6 månader efter transplantation. 
Vid behov kan vaccination påbörjas redan vid 6 veckors ålder. Vid vaccination 
före 2 ½ månads ålder des istället 3 doser med (4)-8 veckors mellanrum samt en 
påfyllnadsdos ≥ 6 månader efter dos 3. 

Hemophilus influenzae typ b (Act-HIB®) 
Tidigare icke vaccinerade patienter (barn födda före 1993) erhåller en vaccindos 
senast 2-4 veckor före transplantationen. Om vaccinationen utföres efter 
transplantationen rekommenderas att två vaccindoser ges med 2 månaders 
intervall. Vaccinet bör ges tidigast 6 månader efter transplantation. 

Vaccin mot morbilli, parotit och rubella (M-M-R® II, Priorix®) 
Levande försvagat virusvaccin som bör ges minst 4 veckor före transplantation 
till tidigare ovaccinerat barn. Barnen erhåller två vaccindoser med minst 4 
veckors mellanrum. Vaccinet kan ges från 6 månaders ålder. Vaccinet ges tills 
vidare inte efter transplantation. Familjemedlemmar och sjukvårdspersonal som 
saknar immunitet mot morbilli bör vaccineras.

Varicella (Varilrix®) 
Levande försvagat virusvaccin som ges till barn som saknar immunitet mot VZ-
virus i god tid före transplantationen. Vaccinet bör ges minst 4 veckor före 
transplantation. Om barnet transplanteras inom 1 månad efter vaccinationen ges 
behandling med acyklovir. Vaccinet kan ges från 6 månaders ålder. Barnet får 
två vaccindoser. Vaccinet ges med 1-2 månaders intervall. Till barn < 12 år är 3 
månaders intervall att föredra om man kan starta i god tid före transplantationen. 
Kontrollera antikroppsnivåerna mot VZ-virus cirka 6 veckor efter vaccinationen 
och därefter tills vidare årligen. 
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Redan transplanterade barn som saknar antikroppar mot VZ-virus vaccineras 
tills vidare inte. Familjemedlemmar som saknar immunitet mot VZ-virus bör 
vaccineras. 

Vaccin mot pneumokocker (Prevenar 13®, Pneumovax®) 
Vaccination med konjugatvaccin (Prevenar 13®) ingår numera i det allmänna 
barnvaccinationsprogrammet (se bilaga). Tidigare icke vaccinerade barn (födda 
före 2009) får två doser konjugatvaccin (Prevenar 13®) med 1-2 månaders 
intervall. Alla barn bör även vaccineras med en dos 23-valent 
pneumokockvaccin (Pneumovax®) när de är äldre än 2 år. Intervallet mellan sista 
dosen Prevenar 13® och Pneumovax® bör vara minst 8 veckor.
Revaccination med 23-valent pneumokockvaccin (Pneumovax®) rekommenderas 
efter 3-5 år. Pneumokockvaccination bör helst ske före transplantation, annars 
tidigast 6 månader efter transplantation.

Vaccin mot influensa 
En vaccindos ges årligen under september- november. Barn yngre än 9 år som 
tidigare inte vaccinerats mot influensa erhåller två vaccindoser med 4 veckors 
intervall. Vaccinet kan ges från 6 månaders ålder. Vaccinet ges tidigast 3-6 
månader efter transplantation. 
Vaccinet rekommenderas även till hushållskontakter. Kontraindikation: 
äggallergi. 

Vaccin mot hepatit B (Engerix-B®) 
Före transplantation ges 3 doser (intervall 0, 1, 6 månader). Om snabbare effekt 
behöver uppnås ges 3 vaccindoser dag 0,7 och 21 och därefter en 4:e dos efter 12 
månader. 
Vaccinet kan ges från födseln. Till barn under dialys eller efter transplantation 
ges högre dos (se FASS). Vaccinet bör ges tidigast 6 månader efter 
transplantation. 
Kontroll av anti-HBs nivåerna bör göras cirka 1 månad efter avslutad 
vaccination. 
Följ anti-HBs-nivåer med 1-2 års intervall. Boostervaccination rekommenderas 
vid anti-HBs < 10 IU/mL.

Vaccin mot hepatit A (Havrix®) 
Barn >1 år erhåller två vaccindoser med 6-12 månaders intervall, helst före 
transplantation. I nödfall kan vaccinet ges från 5 månaders ålder. 
Vaccinet bör ges tidigast 6 månader efter transplantation. 
Kontroll av anti-HAV IgG titrar bör utföras cirka 1 månad efter avslutad 
vaccination.
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Dessutom bör anti-HAV IgG kontrolleras i god tid före eventuell utlandsresa, 
boostervaccination kan behövas.

Vaccin mot hepatit A och B (Twinrix Paediatric®) 
Vaccinet är registrerat för barn ≥ 1 års ålder. Före transplantation ges tre doser 
(intervall 0,1,6 månader). 
Om snabbare effekt behöver uppnås kan 3 vaccindoser ges dag 0,7 och 21 och 
därefter en 4:e dos efter 12 månader. 
Kontroll av anti-HBs och anti-HAV nivåerna rekommenderas cirka 1 månad 
efter avslutad vaccination. 
Om barnet har dialys eller vaccineras först efter transplantationen bör vacciner 
ges separat då en högre dos av hepatit B vaccin bör ges, se ovan. 

 

Det svenska vaccinationsprogrammet 

A. 3 mån Difteri - Tetanus - Pertussis - Polio - H. influenzae typ b  - 
Pneumokocker

B. 5 mån Difteri - Tetanus - Pertussis - Polio - H. influenzae typ b  - 
Pneumokocker

C. 12 mån Difteri - Tetanus - Pertussis - Polio - H. influenzae typ b  - 
Pneumokocker

D. 18 mån Morbilli - Parotit - Rubella 

F. 5-6 år Difteri – Tetanus - Pertussis  - Polio

G. 6-8 år Morbilli - Parotit - Rubella 

H. 10-12 år Humant papillomvirus

I. 14-16 år Difteri – Tetanus - Pertussis  
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Speciella läkemedel

Denna sammanställning är en kortfattad översikt av de vanligaste läkemedlen som 
används i vården av hjärttransplanterade barn. Läkemedlen är presenterade med 
generiska namn och i en del fall även det vanligaste varumärkesnamnet då detta kan vara 
det namn som oftast används i dagligt tal. För flera av de vanligare läkemedlen såsom 
exempelvis takrolimus, ciklosporin, mykofenolat mofetil och azatioprin har patenten 
dock gått ut varför det numera även finns generiska läkemedel med andra 
varumärkesnamn på marknaden. Dessa generika skiljer sig inte vad gäller effekt och 
biverkningar från originalen, men kan skilja sig vad gäller tillgång på olika tablettstyrkor 
och mixturer.

ATG

Som induktionsbehandling för att slå ut CD3+ populationen av lymfocyter som står för 
den snabba hyperakuta avstötningen vid transplantation ges en antikroppspreparation som 
vanligtvis görs på kanin. Flera fabrikat med i princip samma funktion finnes 
(Thymoglobin®, ATG® Fresenius). Eftersom detta är en animalisk produkt kan såväl 
allergisk som anafylaktisk rektion uppstå. Speciellt förfarande krävs därför i samband 
med infusionen.

Generell dos för Thymoglobulin är 1,5 mg/kg som ges på 12 timmar. Avvikelser finns 
mellan olika fabrikat exempelvis ATG-Fresenius. Bipacksedel skall därför kontrolleras.

Normalt ges en dos per dygn i tre dagar. Effekten kvarstår under 2-4 veckor vilket ger tid 
att ställa in övrig immunosuppression. Under denna period är patienten som mest 
infektionskänslig.

Antal ATG doser som givits är statistiskt kopplat till långtidsrisk för malignitet. Därför är 
det angeläget att begränsa antalet doser. På vissa centra ges ingen induktion alls, på andra 
ges induktion med in vitro producerade monoklonala antikroppar mot lymfocyter t.ex. 
basiliximab.

Basiliximab

Basiliximab (Simulect) är en antikropp mot interleukin 2 (IL-2) receptorns α-kedja 
(CD25). Den används som induktionsbehandling och har vid njurtransplantation 
resulterat i färre sena maligna sjukdomar såsom lymfom än ATG utan att resultera i högre 
förekomst av avstötning. Vid hjärttransplantation på barn ger framför allt basiliximab 
givet före transplantationen lägre frekvens av avstötning än placebo, men jämförelser 
med ATG saknas.
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Preparatet ges inom två timmar före transplantation och ofta med en andra dos dag 4 efter 
transplantationen. Dosen är 12 mg/m², med maximalt 10 mg/dos för barn under 35 kg och 
maximalt 20 mg/dos för barn över 35 kg och vuxna.

Ciklosporin

Ciklosporin (Sandimmun Neoral®), den första calcineurinhämmaren, möjliggjorde 
transplantationsutvecklingen under 1980-talet. Det har dock ett relativt smalt terapeutiskt 
intervall och en påtaglig nefrotoxicitet. Ur patientens synvinkel är också ökad 
kroppsbehåring (hirsuitism) och svullet tandkött (gingivahyperplasi) besvärande 
biverkningar. Följaktligen rekommenderas inte längre ciklosporin som 
förstahandspreparat.

Om ciklosporin insättes vid transplantation rekommenderas en initial dos Sandimmun 
Neoral Transplantation® 5-6 mg/kg delat på två doser. I undantagsfall ges infusion 
Sandimmun® 2,5 mg/kg under 12 tim som kontinuerlig infusion. Serumkoncentration 
initialt bör vara 250-300 ng/ml. Det finns ett linjärt samband mellan kreatinin- och 
ciklosporinnivåer. Man bör således eftersträva nivåer som ligger ligger ovanför tröskeln 
för avstötning men nedom tröskeln för signifikant kretaininstegring. Efter 1-2 år innebär 
detta oftast nivåer på 100-150 ng/ml. En viktig iakttagelse att notera är att alla infektioner 
höjer nivåerna, troligen p.g.a. sänkt metabolism.

För ytterligare information om interaktioner och biverkningar, se FASS, som alltid bör 
konsulteras när dessa patienter påbörjar annan medicinering, även och speciellt 
antibiotika.

Ciklosporin kombineras helst med mykofenolat mofetil alternativt azathioprim och 
prednisolon.

Takrolimus

Takrolimus (Prograf®), en calcineurinhämmare, är numera vanligare än ciklosporin hos 
hjärttransplanterade barn. Takrolimus har fördelen att patienten bibehåller normal 
behåring och slipper gingivahyperplasi. Det anses numera även från registerstudier att 
antalet avstötningar blir något färre med takrolimus än med ciklosporin. På vuxna anses 
takrolimus vara lika nefrotoxiskt som ciklosporin. På barn verkar det dock som man får 
en avsevärd sänkning av kreatininniåer efter byte från ciklosporin till takrolimus, ev 
p.g.a. att ”lägre” serumnivåer krävs för adekvat immunosuppression. Rapporter finns om 
ökad frekvens av diabetes och kanske också lymfom (EB-virus orsakad Post 
Transplantation Lymphoproliferative Disease, PTLD) jämfört med ciklosporin hos 
vuxna. Hos barn är detta mer tveksamt. Enstaka fall av insulinkrävande diabetes särskilt 
ihop med steroider har noterats. Detta kan dock får att gå i regress med byte till 
ciklosporin och uttrappning av steroiderna. PTLD efter transplantation är dock ett reellt 
problem. Patienterna bör därför rutinmässigt följas avseende detta, se separat sektion.
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Takrolimus insättes ett par dagar efter transplantationen, när patienten har diures. Vi har 
valt att inte ge takrolimus före operationen pga risk för anuri. Initialdosen är 0,1 mg/kg 
per dygn (2mg/m²) kontinuerligt intravenöst eller, hellre, 0,1 mg/kg x 2  (3 mg/m² x 2) 
peroralt. Koncentrationen (dalvärde) bör vara 10-12 ng/ml. Efter ett några månader långt 
rejektionsfritt intervall kan koncentrationen sänkas till 7-9 ng/ml, och efter en till flera års 
rejektionsfrihet intervall till 5-6 ng/ml, dock sällan under 5 ng/ml.

Som vid ciklosporinbehandling sjunker filtrationen i njurarna proportionellt med 
takrolimuskoncentrationen i blod. Man bör även här eftersträva lägsta avstötningsfria 
nivå. Även med takrolimus ses ökande koncentrationer i samband med infektion. Hos 
vissa patienter ses även en dosberoende benmärgsdepression med anemi och leukopeni, 
vilket kan kräva dosanpassning. Vissa patienter kan även få elektrolytstörningar framför 
allt hypomagnesemi, vilket oftast inte orsakar några problem, men bör tas i beaktande om 
patienten har arytmier.

För detaljer angående interaktioner och biverkningar, se även här FASS, speciellt innan 
annan medicinering påbörjas!

Sirolimus

Sirolimus (Rapamune®) är ett immunsuppressivum med annan verkningsmekanism än 
såväl ciklosporin, takrolimus som azathioprim/mykofenolate mofetil. Den är framatagen 
och prövad framför allt på njurtranplanterade och används tillsammans med 
cylosporin/takrolimus eller som monoterapi.

Det har fördelen av att inte vara speciellt njurtoxiskt och kan eventuellt också ha en 
antiproliferativ och protektiv effekt mot kranskärlsangiopati (trots att den ger 
hyperlipidemi). Senare in vitro studier har också visat en teoretisk effekt på EBV 
infektioner vilket kan beaktas vid valganciklovirresistent terapi. En synergistisk effekt 
med CyA kan då finnas varför detta skall vara kombinationspreparatet, och inte Prograf.

Vi rekommenderar det som alternativ terapi vid avstötning trots behandling med andra 
kombinationer, vid kraftigt nedsatt njurfuntktion eller vid kranskärlsangiopati.

Den initiala dosen är 0,02 mg/kg x 1 (mixt 1mg/mL), vilket ger 1,0 mL/dag vid 
patientvikt 50 kg. Vid kombinationsterapi rekommenderas en serumkoncentration på 8-
10 ng/ml. Steady-state tiden för sirolimus är c:a en vecka varför provtagning bör ske 
tidigast 5 dagar efter dosjustering/insättning.

Kombinationsterapi med reducerad dos takrolimus till koncentration 3-6 ng/ml 
rekommenderas.

Biverkningar ses ffa som benmärgsdepression, för detaljer och interaktion, se FASS.
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Everolimus
Everolimus (Certican®) har liksom sirolimus en negativ in vitro effekt på 
virusreplikation och ringa effect på njurfunktionen. Det är därför ett tänkbart alternativ 
vid kroniskt bärarskap av framför allt EB virus eller vid dålig njurfunktion. Finns som 
lösliga minitabletter till små barn. 
Dosen är 0,8 mg/m² kroppsyta x 2 och terapeutisk serumkoncentration anges till 3-8 
ng/mL. Vanligen används en målnivå på 4-6 ng/mL. Emellertid är medlet inte speciellt 
toxiskt och man behöver sannolikt inte vara speciellt rädd för höga värden inom det 
terapeutiska intervallet. Steady-state tiden för everolimus är c:a 3 dagar varför 
provtagning bör ske högst 2 gånger per vecka.
Everolimus provas i vuxenvärlden framför allt som ett njurfunktionssparande alternativ i 
protokoll för att nå tidig steroidfrihet och lägre doser ciklosporin eller numera ibland 
även helt utan calcineurinhämmare. Erfarenheterna efter hjärttransplantation särskilt på 
barn är fortfarande begränsade. Man bör därför behålla en liten Prografdos med 
serumkoncentration 2-4 ng/mL eller ciklosporin med koncentration 50-75 ng/mL hos 
patienter där det gått mer än sex månader efter transplantationen. I sista hand kan man 
försöka monoterapi med everolimus med täta biopsikontroller.

Azatioprin
Azatioprin (Imurel®) är ett cytostatikum som har funnits i decennier och som har använts 
inom transplantationsmedicinen sedan 1960-talet.

Ur symtomsynpunkt är azthioprin tämligen biverkningsfritt. I klinisk praxis är dock 
leukopeni med agranolucytos inte så ovanligt och kan kräva dosjustering eller utsätttande.

Azatioprin ges i dosen 1,5-2,0 mg/kg som endos. Justeras efter LPK/neutrofila där önskat 
LPK är 4-9 x 109/L.

Mykofenolat mofetil
Mykofenolate mofetil, MMF (CellCept®) har nästan helt ersatt azatioprin som ett mer 
specifikt komplement till ciklosporin och ingår jämte takrolimus och prednisolon i den 
”moderna” trippelbehandlingen. Ur patientsynpunkt är diarréer ett frekvent men 
dosberoende problem. Kapslarna har tidigare varit ett problem pga deras storlek. Numera 
finns en mixtur att tillgå för de mindre barnen.

Ur biverkningssynpunkt är förutom diarréer, leukopeni med agranulocytos ett problem 
som dock är dosberoende.

MMF doseras per m2 kroppsyta. Serumkoncentrationsmätning har rekommenderats för 
behandlingskontroll. Detta ska dock göras med provtagning före, 30 minuter samt 120 
minuter efter intagen dos, varefter resultatet beräknas som ”area under kurvan”, MPA-
AUC. Algoritm för detta finn på www.transplantationscentrum.se. Målvärde för MPA-
AUC är då 45 mg/L/h. Vi har dock hittills inte gjort detta rutinmässigt på alla patienter 
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utan mer när man har avstötningsproblem tidigt efter transplantationen eller oväntat 
mycket biverkningar. I sådana fall kan även preparatbyte övervägas.

Rekommenderad initial dos är 600 mg/m2 2 ggr dagligen. Detta innebär i praktiken >1g x 
2 till en vuxen. Vi har gett 250 mg x 2 till barn 5-8 år, 500 mg till barn 8-12 år, 750 mg 
till äldre barn och små vuxna. Endast stora vuxna har getts 1 g x 2. För mindre barn finns 
nu även suspension som gör att dosen kan justeras bättre.

Hos patienter utan avstötningsproblem kan dosen ofta halveras efter ca 6 månader och 
sedan sänkas ytterligare så att man efter ca 1 år har en underhållsdos på 150 mg/m² x 2. 

Barn yngre än 5 år kräver oftast lägre grad av immunosuppression och dessa kan som ett 
alternativ rekommenderas azatioprin, vid tidig rejektion görs byte till MMF.

Natriummykofenolat
Natriummukofenolat (Myfortic®) är en MMF-analog med lägre frekvens 
gastrointestinala bivekningar och kan prövas på barn med känslig mage. Dosen är 
ungefär 2/3 av MMF dosen: Myfortic® 180 mg barn 5-8 år, Myfortic® 250 mg x 2 8-12 
år osv.

Metylprednisolon
Metylprednisolon (Solumedrol®) används i högdos som induktionsbehandling i samband 
med transplantation och som tredagars behandling i samband med akut cellulär 
avstötning. Då ges 10 mg/kg under c:a två timmar. Ge akt på blodtrycks- och P-
glukosstegring.

Prednisolon
Nedtrappningdos efter transplantation under 2 dygn är 1 mg/kg. Underhållsdos vid 
trippelbehandling är 0,2 mg/kg/dag, titreras ned till lägsta möjliga dos. Skall om möjligt 
trappas ut efter 6 månader så att det kan sättas ut efter 1 eller maximalt 2 år. Biverkningar 
på sikt är hyperlipidemi, dålig tillväxt, urkalkning av skelett, infektionskänslighet m.m.

Felodipin
Felodipin (Plendil®), c:a 0,2 mg/kg i endos, är en calciumblockerare som använts under 
tjugo års tid för att dämpa den blodtrycksstegring caclineurinhämmare ger. Den leder 
också till sämre metabolism av CyA och lägre doser men kan också interagera med 
takrolimus. Pga gingivahyperplasi av felodipin rekommenderar vi fr.o.m. 2007 
metoprolol som blodtryckssänkare i första hand. Om detta visar sig otillräckligt kan 
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kombinationsbehandling med felodipin för att kunna hålla lägre doser av bägge 
läkemedlen vara aktuell.

Metoprolol
Metoprolol (Seloken®) är en betablockerare som fungerar väl som alternativ till 
felodipin. Det transplaneterade hjärtat är ju denerverat men receptorerna finns kvar och är 
ofta uppreglerade. Rent teoretiskt kan metoprolol också minska den myocardhypertrofi 
man ser efter transplantation. Dosering (Seloken Zoc 25mg och 50 mg tabletter som kan 
delas) 2-3 mg/kg/d i en eller två doser. 

Bactrim/Eusaprim
Ges som profylax mot infektion med pneumocystis carinii som ofta drabbar 
immunsupprimerade patienter. Pneumocystispneumoni (PCP) är dock inte ett kliniskt 
problem i denna population vilket talrika andra luftvägsinfektioner är. Hos 
transplanterade barn i förskoleåldern kan profylax under vinterhalvåret rekommenderas i 
fall med täta luftvägsinfektioner för att minska kolonisationsfrekvens med bakterier.

Nystatin
Nystatin (Mixt Mycostatin®) 1 mL x 3-4 ges för att förebygga svampväxt på slemhinnor 
i samband med höga initiala cortisondoser. Profylaxen kan sättas efter 3-6 månader.

Protonpumpshämmare
Esmeprazol (Nexium®) ges till alla de tre första månaderna efter transplantation, längre 
om symtom. Patienter svårigheter att ta esmeprazol och kvarstående kan prova andra 
protonpumpshämmare som omeprazol eller histamin-receptorblockerare som ranitidin. 

Simvastatin
Simvastatin (Simvastatin®) ges vid förhöjda triglycerider/kolesterol eller vid 
kranskärlsangiopatier. Det minskar även förekomsten av kranskärlsangiopati hos vuxna 
hjärttransplanterade patienter med normala blodfetter. Överväg att ge till alla fr.o.m. 10 
års ålder. 10 mg till mindre barn, 20 mg till större. 
Det finns ett flertal andra HMG CoA-reduktas-hämmare på marknaden. Dessa har 
sannolikt likartad effekt på uppkomsten av koronarangiopati, men vi saknar erfarenhet av 
dessa. 



Barnhjärttransplantation  79

Ganciclovir/ Valganciclovir 
Ganciclovir (Cymevene®) ges intravenöst vid akut CMV/EBV infektion och omedelbart 
postoperativt som profylax innan pat kan ta per os. Dosen är 5 mg/kg x 2 som justeras vid 
nedsatt njurfunktion. Det har dock visat sig att valganciklovir p.o. är lika verksamt som 
ganciklovir varför den används för samtlig behandling och profylax vid CMV och 
enstaka gånger även mot EBV. För dosering v.g. se avsnitt ”CMV” resp. ”EBV”

Aciklovir
Aciklovir (Aciklovir®) kan ibland ges som profylax under de första tre månaderna efter 
transplantation till herpesnegativ patient, speciellt vid känd mismatch. Detta är dock inte 
en generell rekommendation utan får bedömas från fall till fall, även med hänsyn till 
eventuell samtidig valganciklovirprofylax. Aciklovir används dessutom som behandling 
vid känd varicellae-exposition eller vid herpesinfektion. 
Dosering (profylax och behandling): 10mg/kg x 3 (små barn), 5 mg/kg x 3 (större barn). 
Alternativt 500 mg/m2 kroppsyta x 3. Justera efter njurfunktion.

Pyrimetamin
Toxoplasmanegativa recipienter ges profylax i form av pyrimetamin (T Daraprim® 25 
mg) (licenspreparat) ½ tabl till mindre och 1 tabl till större under 3 månader.
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Patientbricka
Hjärttransplantationmottagningen

Patientöversikt
Skriv med blyerts. Alla ordinationer skall dokumenteras i Melior.
Mediciner/målvärden Trpl datum

Diagnos

CMV don/rec

EBV don/rec

Tel/e-mail

Längd/vikt

VC/sjukhus tel

Prover/datum Biopsidat, PAD Åtgärd

Datum, ordinationer, åtgärder

Övriga undersökningar, åtgärder Planering
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Patientbricka

Hjärttransplanterad, årsplanering
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H. HSC mismatch protocol (Dr Anne Dipchand)
HOSPITAL FOR SICK CHILDREN

HEART TRANSPLANT PROGRAM

ABO-Incompatible Infant Heart Transplantation Protocol
(Revised 2011)

Suitability criteria

Infant and fetal candidates meeting all standard criteria for listing for heart 
transplantation who have not yet developed clinically significant isohemagglutinin 
production, defined as having no detectable anti-A and/or anti-B antibody by standard 
agglutination techniques, or very low titre antibody, defined as less than 1:8 (1:16 may be 
considered in the setting of anti-A or at the discretion of an experienced transplant 
cardiologist). Situations may occur where it is not possible to assess isohemagglutinin 
production (i.e. ECMO support) and clinical judgement based on age and status will 
arbitrate suitability for ABO-I listing. 

Typically, but not exclusively, this cohort of patients will include infants less than 12 
months of age. 

Pre-transplant and peri-operative guidelines

Recipient management 

A) Blood Bank and blood product issues 

Assessment of isohemagglutinins (anti-A and anti-B antibody levels) 
Standard „reverse blood grouping” hemagglutination methods are used to determine 
serum anti-A and anti-B antibody levels at time of listing for transplant. These should be 
re-checked at monthly intervals during waiting period, particularly if the initial perinatal 
sample is positive (typically reflecting maternal-derived antibody). When a potential 



Barnhjärttransplantation  83

(ABO-incompatible) organ donor is identified, repeat recipient isohemagglutinin 
determination should be performed as urgent priority for expectant management. 

Intra-operatively, a sample is sent following plasma exchange (see below). The Blood 
Bank needs to be prepared to provide a „quick spin‟ or „rapid response‟ qualitative result 
(negative vs. 1+ to 3+ positive) within a short interval (i.e., less than 30 minutes), while 
quantitative antibody titres are incubating. This will guide the need for further plasma 
exchange, which will then require repeat antibody assessment.

If antibody is absent pre-operatively, and the appropriate antibody-negative blood 
products have been used (see below), there should be no antibody present at end of case. 

Plasma exchange 
Plasma exchange (1.5-2X total body volume) is performed via the CPB circuit 
immediately after instituting CPB by withdrawing whole blood and infusing recipient-
type RBCs reconstituted with plasma of the appropriate blood group (see below). Cell 
saver equipment can be used for this if available. Assessment of antibody should be made 
after plasma exchange to ensure that antibody removal has been accomplished (<1:4 is 
probably acceptable). 

Blood product guidelines for priming the CPB circuit and for patient administration 
The principle is to avoid antibodies that would be detrimental to both donor and recipient. 
Thus, particular attention must be taken to use plasma products and platelet preparations 
of the appropriate blood group, as these contain significant quantities of 
immunoglobulins.

Patient's
Group

Donor's
Group

Red Cells
Plasma 

Depleted

FFP Cryo Platelets

O A O A A A   (2nd choice O 
concentrated)

O B O B B B   (2nd choice O 
concentrated)

O AB O AB AB, A or B AB (2nd choice A  or B 
concentrated) *

A B A AB AB or B* AB (2nd choice B 
concentrated)

A AB A AB AB, A or B* AB (2nd choice A or B 
concentrated) *

B A B AB AB or A* AB (2nd choice A 
concentrated) *

B AB B AB AB, A or B * AB (2nd choice A or B 
concentrated) *
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• If  unavailable,  consult  with  transplant  physician,  Medical  Director  or 
Haematopathologist-on-call  about  the  possibility  of  switching  ABO 
group.

A   note regarding platelet preparations    
Platelets express ABH antigens in low levels, and platelet preparations 
typically contain large amounts of plasma. If platelets of the recipient’s own 
blood group are used (typically group O), the anti-A and anti-B antibodies 
present in the plasma will be detrimental to the ABO-incompatible graft. Thus 
it is safer to infuse donor-type (if group O recipient) or group AB platelet 
preparations that will not contain anti-donor antibody. If there is insufficient 
center availability of group AB platelets, group B or A platelets can be used if 
saline-washed and concentrated to remove excess plasma (ie, antibody).

For  patients  requiring  ECMO support  who  progress  to  ABO-incompatible 
transplantation
Passively acquired anti-A and anti-B antibody (ie,  administered with blood 
products required for ECMO) can be removed, either from the ECMO circuit 
pre-transplant or from CPB circuit  during transplant,  by simply pulling off 
blood and re-infusing group O cells with group AB plasma/platelets. Infants 
on ECMO support requiring even large quantities of blood products do not 
become ‘sensitized’ to produce isohemagglutinins. If it can be anticipated at 
the  time  of  starting  ECMO support  that  the  infant  will  likely  progress  to 
transplantation, it is not institutional practice to modify transfusion products in 
anticipation of this possibility.

For patients requiring ECMO support   after   ABO-incompatible transplantation  
Obviously these patients will require donor-type plasma/platelets (for group O 
recipients)  or group AB plasma/platelets  (for  non-group O recipients),  and 
recipient-type RBCs.

It  is  crucial  that  these guidelines  be followed both for blood products 
administered  directly  to  the  patient  AND  for  priming  the 
cardiopulmonary  bypass  circuit  before  surgery.  It  is  of  further 
importance  that  recipients  of  ABO-incompatible  grafts  can  NEVER 
receive  whole blood infusions,  and families  should be so  advised.  Any 
future  surgeries,  including  emergencies,  must  be  undertaken  with 
appropriate preparation for possible transfusion needs (ie, avoidance of 
antibodies directed at either donor or recipient  blood group antigens). 
Parents  can most  easily  understand and remember (and,  importantly, 
pass along to subsequent medical care providers) the information that 
group O RBCs and group AB ‘everything else’ are safe for every blood 
group combination of heart donor and recipient.

IVIG preparations
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These do not contain significant quantities of antibodies to blood group 
antigens (hence do not require typing and matching). These can be 
administered safely to ABO-incompatible graft recipients.

Breastfeeding for potential ABO-incompatible recipients
Breastmilk may contain antibodies to A/B blood group antigens that could be 
passed  on  to  infants  awaiting  transplantation.  However,  any  passively 
administered antibody will be removed during CPB, so breastfeeding is not 
contra-indicated  for  infants  pre-transplant.  Post-transplant,  theoretically 
infants could absorb anti-donor antibody in this fashion, however in practical 
terms we have not found this to be a problem.

Early post-transplant isohemagglutinin assessment
Daily  monitoring  should  be  performed  for  the  first  week  (see  below  for 
subsequent monitoring).

Timing of serum collection for isohemagglutinin assessment:
1.) For all patients listed for infant transplantation:  

• Baseline at time of listing
• Monthly while listed for transplant

2.) For ABO-incompatible recipients:  
• Pretransplant, before going on pump
• Intra-operatively, at the end of plasma exchange and prior to 
release of the aortic crossclamp
• Daily for 7 days post-transplant, then weekly for 3 weeks (this 
will be out to 4 weeks post-op)
• Every 2 weeks for 2 months (this will be out to 3 months post-
op).
• Monthly for 4 months (this will be out to 6 months post-op).
• Every 3 months thereafter (at time of biopsy).
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ABO-INCOMPATIBLE BLOOD PRODUCT GUIDELINES

BLOOD GROUP OF THE PRODUCTS TO USE IN
ABO-INCOMPATIBLE HEART TRANSPLANT RECIPIENTS

Blood Transfusion Laboratory

Patient's
Group

Donor's
Group

Red Cells
Plasma 

Depleted

FFP Cryo Platelets

O A O A A A  or AB (2nd choice O or B 
concentrated) *

O B O B B B  or AB (2nd choice O or B 
concentrated) *

O AB O AB AB, A or B AB (2nd choice A  or B 
concentrated, 3rd choice O 
concentrated) *

A B A AB AB or B* AB (2nd choice B concentrated, 
3rd choice A or O concentrated)

A AB A AB AB, A or B* AB (2nd choice A or B 
concentrated, 3rd choice O 
concentrated) *

B A B AB AB or A* AB (2nd choice A concentrated, 
3rd choice B or O concentrated) *

B AB B AB AB, A or B * AB (2nd choice A or B 
concentrated) *

* If unavailable, consult with transplant physician, Medical Director or Haematopathologist 
on call about the possibility of switching ABO group. 
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ABO-INCOMPATIBLE HEART TRANSPLANTATION
PERFUSION PROTOCOL

These procedures will be followed for all patients receiving an ABO-incompatible heart 
transplant (policy limited to those infants in whom serum isohemagglutinin titers are low 
or serum isohemagglutinins have not yet developed). Also used to remove anti-HLA 
antibodies in sensitized patients when directed by the Transplant Cardiologist. 

IMPORTANT 
Do not use cardiopulmonary bypass suckers until exchange transfusion has taken 
place. 

An exchange transfusion will be performed as follows: 
• Place a Y in the venous line of the CPB circuit for collection of the patient’s blood 

• Prime the circuit with enough volume to replace the patient’s blood volume 1.5 to 2 
times 
• Venous blood from the Y will be collected in a cardiotomy 
• Initiate CPB SLOWLY 

• Collect at least 1.5 to 2 times patient‟s blood volume when initiating CPB 

• Prime Constituents: 
-Packed Red Blood Cells (PRBC) 
-Frozen Plasma (FP) 
-Albumin 25% 
-Plasmalyte A 
-Mannitol 
-Cefazolin (Ancef®) 
-Sodium bicarbonate (NaHCO3) 
-Heparin 
-Magnesium Sulphate (50 mg/kg) 

Example: 3kg newborn 
Pump prime for newborn circuit 400mls 
1.5 to 2 x blood volume 360mls to 480mls 
Total pump prime = 760mls to 880mls 
As CPB is initiated drain approximately 360 to 480 mls of venous blood 
into a cardiotomy 

Pump prime constituents: 
        PRBC to achieve patient CPB Hct of 0.28 
        FP 150 mls to 250 mls 

                             Albumin 25% approx 100 mls 
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       Ca2+ level of 0.3-0.5 mmol/l prime 
       Mg2+ level 0.8 to 1.0 mmol/l prime 
       And other components as listed above…. 

Determine exact prime constituents using factor calculation based on total prime/standard 
prime 

400 + 360 = 760 / 400 = 1.9 
Therefore using the factor of 1.9 
Multiply each component of standard prime of 400mls by 1.9 to determined exact 
expanded amount of each prime product 

***Remind anaesthesia to repeat Fentanyl and Pancuronium after the exchange 

The patient‟s venous blood collected will be spun in the cell saver and washed to 
remove all plasma components, only the RBCS are returned for use during CPB. 

Prior to X-clamp removal, add additional FFP and 15 mg methylprednisolone 

Send a sample for Mg2+ level so the result is available prior to termination of bypass. 
Add Magnesium sulphate 50 mg/kg. 

Note: Refer to blood grouping chart at bottom of page for blood product compatibility 
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ANTIBODY SAMPLING (for ABO-incompatible heart transplant only, not sensitized 
patients) 

Anti A and Anti B titres are measured monthly during donor waiting period and urgently 
upon identification of ABO incompatible donor. The Anti A and Anti B titres are also 
sent 10 minutes on CPB and a quick spin is requested. If the quick spin is positive, the 
samples are incubated and retested. If the titre results are positive i.e.: 1, 2 or as high as 4, 
this is acceptable. If the results are greater than 4 (i.e.: 8 or 16) a second plasma exchange 
must be performed prior to x clamp removal. If this is the case a second sample must be 
taken at the end of CPB. 

Blood Product Compatibility during an ABO incompatible Heart Transplant

Patient's
Group

Donor's
Group

Red Cells
Plasma 

Depleted

FFP Cryo Platelets

O A O A A A   (2nd choice O 
concentrated)

O B O B B B   (2nd choice O 
concentrated)

O AB O AB AB, A or B AB (2nd choice A  or B 
concentrated) *

A B A AB AB or B* AB (2nd choice B 
concentrated)

A AB A AB AB, A or B* AB (2nd choice A or B 
concentrated) *

B A B AB AB or A* AB (2nd choice A 
concentrated) *

B AB B AB AB, A or B * AB (2nd choice A or B 
concentrated) *
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HOSPITAL FOR SICK CHILDREN
HEART TRANSPLANT PROGRAM

BLOOD PRODUCT GUIDELINES
FOR ABO-INCOMPATIBLE HEART TRANSPLANTATION

(Reviewed: 05/06/30)

PATIENT: _________________________________

DATE OF TRANSPLANT:  _____________________

Recipient blood group:  _________________

Donor blood group: ____________________

PRBCs:  give only group ____ cells 

FFP, cryoppt: give only group _____ 
(containing no antibody to recipient or donor)
including plasma for pump prime

Platelets: give only group _______
(containing no antibody to recipient or donor)
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