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Bicuspid Aorta klaff (BAV)

• 196.000 i Sverige har BAV (1-2% prevalence)

• Majoriteten välfungerande….och följs inte via GUCH

• Större risk för förvärvade förkalkningar; aortastenos, aortainsufficiens

• Större risk för patologisk aortaascendens dilatation (annorlunda 
matrix/kollagen i aorta ascendens och truncus pulmonalis).

• 70% av alla CoA har BAV dvs samvariation.

• BAV + signifikant klaff följes på GUCH (Göteborg)





BAV+stenos
GLÖM EJ AORTA 
ASCENDENS!!

3-D flow pattern



-Eccentriskt
flöde

-6 miljoner 
liter/år

-pulsatilt

-flödeshastig-
heter 2-5 m/s



Neonatalt kritisk aortastenos

• Intervention neonatalt i form av dilatation

• Risk att LV blivit restriktiv eller tom fibroelastos

• Kan vara kamoflerat av ”low cardiac output state” eller högersidiga 
balanserande obstruktioner typ homograft RV-PA

• Kan ge sig till känna och bli ett kliniskt problem i vuxen ålder oavsett 
aktuell aortaklaff funktion

• Fibroelastos kan vara ett tunt membran som kan vara svår detekterat 
med UCG, MRT med delayed enhancement på vida indikationer





Om du vid 45 åå får en
mekanisk aortaklaff blir din 
förväntade återstående
livslängd 19 år jämfört
med normal populationens
34 år. 

Mechanical aortic valve replacement in non-elderly adults; meta analysis and microsimulation.
Korteland et al, Eur Heart J 2017

5728 patienter med mekanisk aortaklaff



Patient-protes mismatch

Om du föds med obstruktion av utflöde och genomgått intervention/er i barndomen
är sannolikt LVOT/ annulus åt det mindre hållet vid protes kirurgi ökar risken för;



Subvalvulära aortastenoser











Subvalvulärt membran

• Vanligaste typen

• Inte ovanligt att de recidiverar många år efter operation

• Även om obstruktionen i sig inte är signifikant kan eccentrisk jet på 
sikt förstöra aortaklaffen

• Observant på nytillkomna förtjockningar/insufficiens i själva 
aortaklaffen.

• Stor skillnad på kirurgi/prognos mellan borttagande av membran 
jämfört med proteskirugi.

• Livslång uppföljning med UCG.



Supravalvulära aortastenoser



Noonan syndrome
William syndrome



Om knepiga utflöden;
CT/MRT

Obstruktioner i serie;
-Fall gropar i gradient värdering

- Använd hastighetsmax vid MI 

- Dvs MI mmHg+LA mmHg= intrakavitära
trycket i LV.

- Om blodtrycket =155/80 mmHg och
MI+LA= 100 mmHg, blir summan av 
utflödesobstruktionen 155-100= 55 mmHg



Speciella utflöden från systemkammare

• Rastelli; op metod vid TGA+VSD+LVOTO
• VK utflöde genom VSD som kan vara restriktiv och progressiv

• LVOTO i en krök

• Enkammarsystem; går utflödet genom en VSD? och är den minsta 
restriktiv?

• Damus Kay Stensel; specialare vid enkammar system
• Två utflöden i ett ”Y”



Rastelli OP indikation;
TGA+VSD+LVOTO



Damus Kay Stensel
Enkammar system;
-Utflöde genom restriktiv VSD
-Skapar 2 utflöden





Sammanfattning

• Många variationer av utflödesobstruktioner.

• Viktigt att ha klart för sig hur morfologin ser ut och var flaskhalsar kan 
uppstå.

• CT/MRT på vida indikationer om oklart.

• Individuella råd angående träning, graviditet baserat på max 
arbetsprov, tryck utveckling, ischemi tecken.

• Subaortala membran kan recidivera = livslång uppföljning.





Symtom och tecken

• Auskultation; högfrekvent systoliskt blåsljud para sternalt, 
”parasternal lift”

• EKG; RV hypertrofi

• Lungröntgen; normalt hjärta, dilaterad pulmonalis?

• Arbetsprov; blodtrycksfall indikerar svår stenos. TTE; high velocity
over pulmonary valve >3.5-4 m/s, dilated pulmonary trunc, thin very
mobile valve

• Symtoms; yr vid ansträngning/ ovanligt dyspnoisk?







Isolerad pulmonalklaff stenos

• Kongenital, ”aldrig” rheumatisk.

• Tunna rörliga klaffar som ”domar”

• Rätt vanlig (7% av medfödda hjärtfel)

• Ballong dilatation första hands metod 

• Låg risk, kan göras vaket. 

• Bra resultat sällan recidiv.

• Normal funktionskapacitet och livslängd förväntas.



Är pulmonalisstenosen verkligen valvulär

• Om VSD; restriktiv/icke restriktiv? Fallot??

• Intracavital gradient; doubble chamber right ventricle?

• Subvalvulär; Noonans syndrome? (kort, pterygium collis, lågt 
hårfäste)

• Supravalvulär; Williams syndrome? (tandproblem, stor mun, brett 
mellan ögonen, mild mental retardation ”cocktail personlighet”). 
Alagille syndrom? (går med leversjukdom)





Förväntat resultat efter ballongdilatation

• Signifikant reduktion av gradienten över PV, RV/LV tryck < 50%

• Måttlig insufficiens som tolereras väl. 

• Blir av med symtom minskade arrytmier.

• Recidiverar sällan <20%

• Närmast normal förväntad livslängd.



Ross-kirurgi vid aortastenos

Homograft

Reinplanterade coronarer

Autograft (pulmonalis klaff)



Mazine et al

State of the art review
Ross procedure
JACC 2018

Nio rapporter > 15 years follow up
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Additive risk of changing a perfect
pulmonary valve to a homograft….

Kristofer Skoglunds thesis 2016 on swedish homograft

If possible (coronaries)





Melody









Pulmonarklaff insufficiens



Fallots tetrad



Opererad Fallot



Opererad Fallot – stor op



Incision hö kammare
Patch VSD
Conduit i pulmonalis



Sammanfattning

• Medfödda hjärtfel har en annorlunda morfologi, förlopp och 

handläggning.

• Inte ovanligt med fler än ett medfött hjärtfel.

• Akronymer vanliga, Dr Google sover aldrig.

• Symtomatologin svårfångad då man är sin egen referens 

och smygande progress, dvs man har vant sig.

• Viktigt förstå morfologi och hemodynamiken i detalj, 

ring/skriv till en vän. 


