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MEDFØDTE HJERTEFEIL
Referent: Eirik Nestaas

EuroEcho 2021 hadde få sesjoner om 
medfødte hjertefeil. Tidligere år har det vært 
sesjoner om medfødte hjertefeil som et 
kontinuerlig tema gjennom hele kongressen. 
Både ved siste fysiske kongress i Wien 2019 
og ved siste års online kongresser har det 
vært færre sesjoner, men aldri så få som i 
2021.  
        Sesjonen «Fundamentals of multi-
modality imaging in the evaluation of 
congenital heart disease» hadde tre 
korte presentasjoner, til sammen 40 
min. Dr. Antigoni Deri (Yorkshire Heart 
Centre, Leeds, UK) gjennomgikk trinnene 
i en komplett segmental sekvensiell 
ekkokardiografisk undersøkelse. Han vektla 
bruken av sveip for å finne feil beliggende 
utenfor standardprojeksjonene og for å 
danne seg tredimensjonalt inntrykk av 
hjertemorfologien. Segmental undersøkelse 
viser hjertets og store kars beliggenhet 
(situs), hjertet leie (levo-, meso- og 
dextrocardia), atrienes og ventriklenes 
morfologi og beliggenhet, og venoatriale, 
atrioventrikulære og ventrikuloarteriale 
forbindelser. Kartlegging av andre feil 
som bl.a. ductus arteriosus hører også 
med. Dr. Giovanni Di Salvo (University 
of Padua, Italia) diskuterte bruk av andre 
modaliteter, spesielt ved oppfølging som 
voksen. Han vektla at ulike modaliteter 
har ulike styrker og svakheter, og at ved 
multimodal avbildning må man kombinere 
de ulike modalitetenes sterke sider. I mange 
tilfeller er ekkokardiografi tilstrekkelig. 
Noen målinger gjøres best ved andre 
modaliteter. Andre modaliteter er også 
aktuelt hvis det er dårlig bildekvalitet ved 
ekkokardiografi. Computer tomografi og 
magnetisk resonans er særlig aktuelt for 
høyre ventrikkel størrelse og funksjon, 
kartlegging av forbindelsen mellom 
høyre ventrikkel og pulmonalkretsløpet, 
misdannelser og funksjon i pulmonalklaffen, 
arterie- og venemisdannelser, koronarkar, 
myokard-volum og –arr, samt kartlegging 
av kollateraler og arteriovenøse mal-
formasjoner. Spesielt vektla han at magnet 

resonans er gullstandard for volum- og 
blodstrøms-målinger hos voksne med 
medfødte hjertefeil og antydet at ved stabile 
forhold vil ofte tre års intervall mellom 
undersøkelsene være passe. Dr. Sarah 
Moharem-Elgamal (Liverpool Heart and 
Chest Hospital, UK) diskuterte bruk av 
computer tomografi. Modaliteten har høy 
tids- og romlig oppløsning og kartlegger 
godt forkalkninger, ventrikkelfunksjon, 
luftveier og koronarkar. Ulemper er stråle-
belastning og risiko knyttet til kontrast. 
        Sesjonen «Congenital heart disease: 
toolkit for the non-congenital cardiologist» 
hadde også tre korte presentasjoner på til 
sammen 40 min. Dr Owen Miller (Evelina 
London Children’s Hospital, UK) drøftet 
hva man skal lete etter ved tilsynelatende 
isolert dilatert høyre ventrikkel. Årsaker 
kan være volumbelastning som kommer 
via høyre atrium (bl.a. atrieseptumdefekter 
og anomalt munnende lungevener), 
økt volum over trikuspidalklaffen (bl.a. 
pendelvolum ved store insuffisienser ved 
Ebstein anomali og shunting fra venstre 
ventrikkel til høyre atrium gjennom 
undergruppen av ventrikkelseptumdefekter 
som tømmer til høyre atrium), og 
pendelvolum over pulmonalklaffen ved 
stor pulmonalklaffeinsuffisiens. Akutt 
økt afterload kan også gi dilatasjon. 
Ekkokardiografi gir de fleste svar, men 
computer tomografi er bedre til kartlegging 
av system- og pulmonalvener og magnet 
resonans bedre til beregning av shuntvolum 
og høyresidig ejeksjonsfraksjon. Neste ut 
var Dr. Nina Hakacova, (Children’s Heart 
Centre, Lund, Sverige) om tilsvarende 
problemstilling på venstre side. Ved 
isolert venstre ventrikkeldilatasjon er 
viktigste årsaker ekstra- og intrakardiale 
shunter, kardiomyopati i tidlig fase og 
hjertepåvirkning fra endrede fylningsforhold, 
for eksempel økt hjerte minuttvolum ved 
idrettshjerte eller anemi. Ekkokardiografi 
kan påvise shunter, stress-ekkokardiografi 
og magnetisk resonans kan skille mellom 
idrettshjerte og dilatert kardiomyopati. 
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Systemsykdommer (for eksempel anemi 
ved nyresykdom, jernmangel o.a.) 
diagnostiseres ved anamnese, klinisk 
undersøkelse og lab-undersøkelser. Siste 
sesjon var «How to handle Incidental 
Findings and Unusual Findings on Echo» av 
professor Shelby Kutty (Blalock Taussig 
Thomas Heart Center, Baltimore USA). 
Han viste fire eksempler. Noen med 
kongenitt korrigert transposisjon (L-TGA) 
forblir symptomfrie hele livet, men ved 
45 års alder har en av fire symptomer. 
Som regel er problemet høyre ventrikkels 
funksjon som systemventrikkel, særlig 
utvikling av hjertesvikt og atrioventrikulært 
blokk. Cor Triatriatum Sinister er ingen 
folkesykdom, tilstanden kan debutere med 
atrieflimmer. Mange forblir asymptomatiske 
hele livet, risiko for symptomer knyttes 
til grad av obstruksjon. Behandling kan 
være rettet mot sekundære plager (for 

eksempel atrieflimmer) eller mot selve 
lesjonen. Subaortal membran gir oftest 
bilyd, kan være asymptomatisk i mange 
år eller hele livet. Ekspektanse er vanlig 
oppfølging ved fravær av venstre ventrikkel 
hypertrofi og ved gradient lavere enn 50 
mm Hg. Indikasjon for kirurgi kan være 
alvorlig hypertrofi, og stenose eller stor 
insuffisiens i aortaklaffen. ALCAPA (anomal 
venstre koronararterie fra pulmonalarterien) 
diagnostiseres oftest i nyfødt- eller 
spebarnstiden, men i et materiale av 
151 tilfeller diagnostisert hos voksne var 
gjennomsnittsalder 41 år, tilstanden dobbelt 
så hyppig hos kvinner og symptomatisk hos 
to av tre (angina, dyspne, palpitasjoner og 
utmattelse). Alle bør følges med kontroller, 
hyppigste tiltak er kirurgi med mål om å 
etablere dobbel blodforsyning til koronarkar 
og implantasjon av defibrillator. 


