
HJERTEFORUM NR 2 - 2009; VOL 22 57

Føtale arytmier
Gottfried Greve 1,2,4, Per Ivar Hoff 1, Ansgar Berg 1,2,4 
og Torvid Kiserud 3,4. 1 Hjerteavdelingen, Haukeland 
Universitetssykehus, 2 Barneklinikken, Haukeland 
Universitetssykehus, 3 Kvinneklinikken Haukeland 
Universitetssykehus, 4 Institutt for klinisk medisin, 

Universitetet i Bergen

Hjerterytmeforstyrrelser hos fosteret er 
observert ved 1-2 % av alle svanger-
skap, og arytmier hos fostre diag-

nostiseres stadig oftere (Kleinman 2004). I et 
materiale fra Columbia University (Kleinman 
1999) med 1384 graviditeter henvist på grunn 
av hjerterytmeforstyrrelser ble det ikke funnet 
arytmi eller kun premature atriale kontraksjoner 
hos 1213 fostre. Uregelmessig hjerterytme er et 
hyppig forekommende fenomen og skaper ofte 
unødvendig engstelse hos foreldre og helseper-
sonell. I det samme materialet ble det funnet 
supraventrikulær takykardi (SVT) hos 69, kom-
plett AV-blokk hos 39, atrieflutter hos 21, an-
nengrads AV-blokk hos 10, sinustakykardi hos 
8, ventrikkeltakykardi hos 7, atrieflimmer hos 
4, junctionale takykardier hos 2 og sinusbrady-
kardi hos 2. De fleste tilfellene av arytmier sees 
hos ellers hjertefriske fostre.

Hjertet og dets ledningssystem utvikles i 
tredje til sjette svangeskapsuke, men styringen 
av hjerterytmen og ledningssystemet er først 
fullt funksjonelt ved 16 ukers alder (Shenker 
1979). Basal hjertefrekvens når en topp på 160/
min ved 6-8 ukers svangerskap (Stefos 1998) og 
vil gradvis synke til 140/min ved 40 uker, men 
med en akseptert variasjon mellom 100 og 160 
(Park 2001). Frekvensen vil kunne øke til 180/
min eller mer i perioder med fysiologisk foster-
aktivitet, feber, medikamentpåvirkning (f.eks. 
betamimetika) eller hypoksisk stress. Uttalt 
hypoksisk belastning kan også utløse bradyk-
ardi (frekvens under 100/min), et fenomen som 
er mest uttalt tidlig i svangerskapet. Avvik fra 
dette vil regnes som rytmeforstyrrelser. I prak-
sis vil en takykardi alltid ha frekvens over 200/
min. Utfordringen i tillegg til selve diagnostik-
ken, er vurderingen av hva som skal behandles 
og hvilke fostre som skal forløses før termin. Et 

viktig moment i denne vurderingen er samtidig 
forekomst av strukturelle hjertefeil. 

Før 24 uker er det normalt liten variasjon 
i hjertefrekvensen, mens manglende variabili-
tet i hjertefrekvensen etter 28 uker er unormalt 
(Dawes 1996). Tap av variabilitet etter at en 
først har registrert slik parasympatisk mediert 
variasjon er alltid patologisk. Redusert variasjon 
i slag-til-slag intervallet er assosiert med acido-
se og hypoksi hos foster (Dawes 1992). Tilsva-
rende skal en kunne observere akselerasjoner i 
hjertefrekvensen når fosteret beveger seg.

Vi vil i det følgende gi en kort oversikt over 
de vanligste arytmiene, funn, diagnostikk og 
behandling.

Ekstrasystoli
”Uregelmessig” hjerterytme hos foster er den 
vanligste henvisningsdiagnosen. Hyppigst 
årsak er premature atriale ekstrasystoler, mens 
ventrikulære ekstrasystoler sjelden blir diag-
nostisert (Respondek 1997). Hvis den atriale 
kontraksjonen kommer tidlig i diastolen, kan 
den bli blokkert og en vil ikke få en etterføl-
gende ventrikkelkontraksjon (missed beats). 
Mange slike tapte ventrikkelkontraksjoner kan 
gi en bradykardi. Denne kan være vanskelig 
å skille fra komplett AV-blokk. Ved hjelp av 
M-mode kan en registrere de premature atriale 
kontraksjonene og relatere dem til ventrikkelak-
tiviteten (Allan 1983, Skinner 2008). Et godt 
hjelpemiddel utviklet de siste årene er simul-
tan doppler-registrering i vena cava superior 
og aorta eller kombinasjonen pulmonalvene og 
-arterie (Fouron 2003). Tidsrelasjonen mellom 
atriekontraksjon og ventrikkelkontraksjon kan 
da kartlegges.

Et vanlig bilde vil være en prematur atrial 
kontraksjon med overledning som gir en mindre 
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ventrikkel-ejeksjon, igjen fulgt av en kompensa-
torisk pause før vanlig sinusrytme overtar. Slike 
enkeltslag har vist seg uskyldig og har en ten-
dens til å forsvinne når fosteret får en hemody-
namisk utfordring, f.eks. fødsel.

Er ekstrasystoliene hyppige, koplede eller i 
serier, kan det være usikkert om det egentlig er 
en underliggende takykardi som koples inn og 
ut. Er det ikke andre tegn på påvirket fostersir-
kulasjon som støtter en slik mistanke (ascites, 
perikardeffusjon, forstørret hjerte, aksentuert 
atriebølge i perioder med normal rytme, øket 
pulsatilitet i ductus venosus og/eller trikuspidal-
lekkasje), kan en likevel gjenta undersøkelsen 
etter en uke eller to for å få en avklaring. 

Takykardier
Hjertefrekvenser over 180/min hos et foster 
eller et prematurt barn er definert som takykar-
di, men vil neppe få signifikans før den når over 
200/min (Skinner 2008).

Supraventrikulære 
takykardier (SVT)

SVT kan ha mange årsaker, men er hos fostre 
vanligvis en reentry-type med en elektrisk sirkel 
som går både gjennom atrie- og ventrikkelveg-
gen (Kleinman 1991). En har derfor en atrie-
kontraksjon for hver ventrikkelkontraksjon. 
Karakteristisk er en hjertefrekvens hos fosteret 
på 220-260/min (typisk 220-240/min) som vist 
i figur 1. Hos ca. 90 % ligger den ekstra lend-
ningsbanen (Kent-bunten) utenfor AV-knuten 
(Kleinman 2004). 

Mer sjelden ligger ledningsbanen i selve 
AV-knuten (permanent junctional reentry tac-
hycardia). Detaljer vil være viktig for om ryt-
meforstyrrelsen får alvorlige hemodynamiske 
konsekvenser. Jo tidligere takykardien opptrer 
i fosterlivet, desto mer uttalt vil effekten være 
med økt pulsasjon i prekordiale vener, reversert 
atrie-bølge i ductus venosus og dermed nedsatt 
oksygentransport fra placenta, hjertesvikt med 
effusjoner og ødem. Forskyvningen mellom 
atrie- og ventrikkelkontraksjonen kan gjøre he-
modynamikken mindre effektiv, noe som kan 
avleses i en aksentuert a-bølge i prekordiale 
vener og ductus venosus (Kiserud 1991, Gem-
bruch 1995).

De to kanskje viktigste faktorene vil likevel 
være hjertefrekvens og hvor stor del av døgnet 
takykardien er koplet inn. Høy frekvens øker 
risiko for svikt og hydrops føtalis. Frekvenser 
over 300 gir regelmessig hydrops (Gembruch 
1993). Like avgjørende er varigheten på taky-
kardien. Får ikke hjerte lange nok pauser med 
sinusrytme eller redusert takt på annen måte, 
vil svikt kunne utvikles selv på lave takykardi-
frekvenser.

Atrieflutter
Atrieflutter (10-30 % av de føtale takykardi-
ene (Frohn-Mulder 1995)) er også en reentry-
takykardi der den elektriske sirkel i sin helhet 
ligger i selve atrieveggene. I motsetning til 
atriefrekvensen hos nyfødte, som ved flutter vil 
ligge mellom 300 og 400 per minutt, kan atrie-
frekvensen hos fostre ligge opp mot 500 per 
minutt. Foster har en bemerkelsesverdig evne til 

Figur 1.M-mode registrering av atrie- og ven-
trikkelaktiviteten hos et foster i 25. svanger-
skapsuke. Atrietakykardi med typisk frekvens 240/
min og 1:1 overledning. Atriekontraksjon (a); 
Ventrikkelkontraksjon  (v)

Figur 2. Doppler-registrering av a. cerebri media hos 
foster i 17. svangerskapsuke. Flutter med frekvens 
300/min og overledning 1:1. I løpet av 4 sekunder er 
det bare to blodstrømsbølger med akseptabel hastig-
het. Begge kommer som første slag etter en pause i 
takykardien. Undersøkelse av perifer sirkulasjon gir 
på en enkel måte nyttig informasjon om hvor effektiv 
sirkulasjonen er.
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å greie full overledning selv med høy frekvens. 
Vanligvis vil takykardier opptil 300/min eller 
like over ha overledning 1:1, men da med inef-
fektiv pumpefunksjon som vist i figur 2. Ved 
høyere frekvenser er det varierende grad av 
blokkering i AV-knuten, enten fast 2:1, 3:1 eller 
4:1 eller stadig varierende. Atrieflutter sees gjer-
ne hos fostre med utvidede atrier, for eksempel 
ved lekkasjer i AV-klaffene med eller uten ob-
struksjon av utløpet av tilhørende ventrikler og 
ved Ebstein anomali. 

Atrieflimmer
Atrieflimmer er sjelden. Den leder til en ek-
stremt raskt og uorganisert kontraksjon av atri-
ene. Som ved flutter vil det være en blokkering 
av de elektriske impulsene i AV-knuten, men på 
grunn av den ofte gode overledningsevnen vil 
ventrikkelfrekvensen kunne være høy med til-
svarende ineffektiv pumpefunksjon. 

Ventrikkeltakykardier
Ventrikkeltakykardi er en svært sjelden tilstand 
(<5 % av føtale takykardier). Hos fostre dreier 
det seg oftest om sirkulære reentry-baner i ven-
trikkelveggen eller junctional ektopisk aktivitet 
(Kleinman 2004). Klinisk lar de seg ikke skille 
hos fostre. Typisk for tilstandene er en ventrik-
kelfrekvens på 180-300/min der en finner flere 
ventrikkel- enn atriekontraksjoner. Symptomene 
vil i stor grad avhenge av ventrikkelfrekven-
sen. Ventrikkeltakykardi sees helst hos fostre 
med fokalt økt oksygenbehov; for eksempel 
ved betydelig ventrikkelhypertrofi sekundært til 
aorta- eller pulmonalstenoser, hypertrofisk kar-
diomyopati, anormale koronarkar eller intrakar-
dielle tumores. Også genetiske sykdommer som 
lang-QT-syndrom og arytmogen høyre ventrik-
kel-kardiomyopati kan gi ventrikkeltakykardi 
hos fostre. 

Bradykardier
Sinusbradykardi

Kjemoreseptorene i sinus caroticus er utviklet 
i andre trimester og spiller, sammen med baro-
reseptorene, en tiltagende rolle i fostersirkula-
sjonen utover i svangerskapet (Hanson 1988). 
Tidlig i svangerskapet vil hypoksi senke hjer-
tefrekvensen pga. en direkte effekt på myokard 
(Kiserud 2001). Sent i svangerskapet vil lett 

grad av hypoksi lede til økt hjertefrekvens, men 
øker graden av hypoksi, vil det utløse bradyk-
ardi. Bradykardi som forekommer under selve 
fødselen, kan være forårsaket av hypoksi, men 
også av vagal refleks utløst av trykk mot foster-
hodet.

I motsetning til postnatalt liv sirkulerer 
fosteret et blodvolum på hele 11-12 % av sin 
kroppsvekt (Brace 1993). Midt i svangerska-
pet vil 50 % av dette volumet ligge i placenta. 
Nær terminen vil denne fraksjonen ha sunket 
til 20-25 % (Barcroft 1946). Dette medfører at 
relativt store volum kan skyves fra foster til pla-
centa, og tilbake igjen. I uke 20-26 vil en med 
mellomrom treffe på foster med bradykardipe-
riode (ofte <90/min) som kan løpe over mange 
minutter og ennå representere fysiologiske hen-
delser.

Lett bradykardi med en frekvens rett under 
110/min kan sees hos ellers normale fostre, men 
kan også indikere hypotyreodisme hos fosteret, 
en sjelden problemstilling i Norge. Ved sinus-
bradykardi kontraherer hjertet med samme fre-
kvens i atrier og ventrikler.

Ved strukturelle hjertefeil kan sinusknuten 
mangle, og hjertefrekvensen vil da styres av 
lavere og langsommere rytmedannere utenfor 
sinusknuten. Hos disse pasientene bør en ute-
lukke venstre isomerisme. Lang-QT-syndrom 
kan også gi bradykardi (Donoforio 1999).

Blokkert atrial bigemini
Atrial tilbakeledning av regulære ventrikkel-
depolariseringer kan føre til supraventrikulære 
ekstrasystoler. Hvis slike ekstrasystoler kommer 
før AV-overledningen er klar, vil dette ekko-
slaget ikke overledes igjen til ventriklene. Det 
vil bli en pause i AV-overledningen. Hvis dette 
skjer i en jevn frekvens, for eksempel etter hvert 
regulære sinusslag, vil en få en jevn ventrikkel-
bradykardi som er lavere enn den egentlige si-
nusfrekvensen. Hos fosteret vil det derved være 
to parrede atriekontraksjoner før og rett etter 
hver ventrikkelkontraksjon. Tilstanden indike-
rer tilstedeværelsen av en ekstra lendningsbane, 
men trenger ikke å bety at en senere vil få anfall 
med supraventrikulær takykardi.

AV-blokk
AV-blokk grad 1 lar seg diagnostisere ved dopp-
ler, men har neppe klinisk betydning. AV-blokk 
grad 2 av Mobitz type 2 med periodisk bortfall 
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av AV-overledning uten forutgående forlengelse 
av PR-intervallet sees hos mødre med SLE eller 
Sjøgrens syndrom og høye titre av antiRo/SSA 
eller antiLa/SSB. Tilstanden er forbundet med 
øket risiko for å utvikle komplett AV-blokk i 
løpet av svangerskapet.

Ved komplett AV-blokk overføres ikke de 
elektriske impulsene fra atriene til ventriklene. 
Ventrikkelfrekvensen vil da styres av et pa-
cemakerområde distalt for blokkeringen. Ved 
vedvarende hjertefrekvens under 80 per minutt 
er totalt AV-blokk den mest sannsynlige diag-
nosen (Skinner 2008). Det er en økt risiko for 
AV-blokk når det foreligger antiRo/SSA eller 
antiLa/SSB som en kan finne ved SLE eller Sjø-
grens syndrom hos mor (Buyon 2004) og ved 
strukturelle hjertefeil hos fosteret med diskor-
dante atrio-ventrikulære forbindelser. I materia-
let til Kleinman hadde 50 % medfødte hjertefeil.

Ved påvisning av antiRo/SSA og anti La/
SSB er det økt risiko for kongenitt AV-blokk, 
spesielt hvis kvinnen har anti-Ro kd IgG-anti-
stoff eller har tidligere affiserte fostre/barn. 
Gjentagelsesrisiko er antatt å være 16-25 %. Ri-
sikoen øker også ved parietet og kvinnens alder 
(Skog 2008). Hjerteblokket oppstår vanligvis 
mellom 16. og 24. svangerskapsuke.

Det er i dag utviklet referanseverdier for 
AV-overledning målt med dopplerteknikk hos 
foster. Simultan pulset doppler av mitralostium 
og aorta, aorta og vena cava superior (figur 3) 
eller pulmonalvene og -arterie kan identifisere 
tilfeller der overledningstiden er forlenget (An-
delfinger 2001).

Funn
For langsom eller for rask hjerterytme vil over 
tid kunne kompromittere hjertets funksjon og 
føre til hjertesvikt hos fosteret. Fosteralder, 
type arytmi, hjertefrekvensen og hvor stor del 
av døgnet arytmien er koplet på vil være av-
gjørende for om fosteret utvikler hjertesvikt. 
Sviktende hjertefunksjon kan oppstå akutt, men 
utviklingen kan ta dager til uker. Atriale arytmi-
er på venstresiden vil f.eks. utvikle hjertesvikt 
raskere enn dem med utgangspunkt i høyre 
atrium (Kleinman 1997). I dette tilfellet har det 
vært spekulert på om slike arytmier i venstre 
atrium lukker foramen ovale og derved gir en 
raskere sviktutvikling (Allan 2001).

Tidlig tegn på hjertesvikt ved føtal takykardi 
vil være kardiomegali (figur 4). Dette kan måles 
som ratio mellom diameteren på hjerte og bryst-
kassen (kardio-torakal ratio) og relatere den til 
normalverdiene (Paladini 1990). Gradvis vil 
sviktende hjertefunksjon føre til ødem i huden, 
fortykket placenta, perikardeffusjon og ascites. 
Ascites har en tendens til å komme først, særlig 
hos de yngste fostrene. Pleuravæske sees også, 
men er vanligere ved ikke-kardiale årsaker 
(Allan 2001). Ved fargedoppler vil en intrakar-
dialt kunne se lekkasje i AV-klaffene, også hos i 
utgangspunktet friske hjerter (Gembruch 1993). 
Doppler-registrering i ductus venosus, lungeve-
ner eller hepatiske vener vil kunne påvise pro-
dromer til svikt (økt pulsatilitet), og økt a-bølge 
kan i etablert hjertesvikt følges gjennom ductus 
venosus ut til navlevenen (Kiserud 1998). Svik-

Figur 3. Maternell Sjögrens syndrom med SSA-antistoffer. 
Simultan dopplermåling i oppadstigende føtalaorta og v. 
cava superior viser en øket overledningstid, dvs. en klart 
forhøyet tidsdifferanse (203 msek) mellom atriekontrak-
sjonsbølgen (a) i cava og start på systolisk ejeksjons-
hastighet i aorta (ao).

Figur 4. Samme pasient som figur 3. Tverrsnitt 
gjennom fosterets brystkasse viser kardiomegali 
(hjertet dekker mer enn 1/3 av thorax-flaten), pe-
rikardeffusjon (piler), og ekkogene forandringen 
i overgang mellom venstre ventrikkel og atrium, 
funn som taler for aktiv myokarditt. Ryggsøyle 
(R); høyre (hø); venstre (ve)
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tende hjertefunksjon kan føre til polyhydramni-
on, fortykket placenta og generalisert hydrops. 
Hydrops føtalis kan igjen føre til prematur fød-
sel eller i verste fall intrauterin død. Syke fostre 
vil bevege seg mindre, ha mindre akselerasjo-
ner i hjertefrekvens, mindre korttidsvariabilitet 
og endret eller nedsatt blodstrøm i umbilical-
arterien målt ved doppler, men også en serie 
med andre sirkulatoriske forandringer (Acharya 
2007). 

Død og morbiditet i den perinatale perioden 
skyldes (Skinner 2008):

Ved takykardi: 
 ● Oftest ubrutt takykardi som fører til gradvis 

økende hjertesvikt og hydrops 
 ● Så rask frekvens at hjertets minuttvolum 

ikke kan opprettholdes
 ● Komplikasjon til selve behandlingen

Ved bradykardi:
 ● Komplett AV-blokk med frekvensen under 

45-50/min (Skinner 2008)
Hos fostre uten strukturelle hjertefeil og normal 
hjertefrekvens, men med ikke-immun hydrops, 
skal en tenke på intermitterende hjerterytmefor-
styrrelse. 

En del hjertefeil som Ebstein, venstre iso-
merisme, multiple VSD’er og AV-diskordans, 
disponerer for arytmier. Samtidig vil arytmier 
ved strukturelle feil ofte gi raskere hjertesvikt.

Diagnostikk
Den enkleste undersøkelsen er auskultasjon av 
fosterlyden. Normal frekvens og frekvensvaria-
sjon er et sunnhetstegn.

Det er i dag mulig å skille føtalt EKG fra 
maternelt EKG med subtraksjonsteknikk der 
multiple EKG-elektroder plasseres på mors ab-
domen. En kan da få frem de ventrikulære depo-
lariseringene (QRS-kompleksene), men ikke de 
atriale depolariseringene i sann tid da atriesig-
nalene fremstilles som et gjennomsnitt av flere 
hjertesykler (Skinner 2008, Taylor 2003).

Cardiotokografi (CTG)
CTG er mye brukt i generell fosterovervåkning, 
noe som fører til at en og annen arytmi oppda-
ges. Ellers vil CTG-registrering over en time 
eller mer kunne indikere hvor stor del av tiden 
en dysrytmi er koplet inn, en viktig informasjon 
for å forstå risiko for at fosteret utvikler svikt. 

Føtal ekkokardiografi  
med doppler

I dag er føtal ekkokardiografi med doppler det 
viktigste diagnostiske verktøyet ved mistanke 
om arytmi og ved diagnostikk av strukturelle 
hjertefeil. Ved M-mode legges markøren gjen-
nom atrie- og ventrikkelvegg og muliggjør sam-
tidig visualisering av kontraksjonen i atriene og 
ventriklene (figur. 1). Ved doppler kan en legge 
målevolumet slik at en fanger blodstrømmen 
gjennom mitralklaffen og gjennom aortaklaffen 
(figur 5) og samtidig presist registrere klaffe-
klikkene. Alternativt kan dopplermarkøren leg-
ges slik at en måler blodstrøm i en stor vene og 
arterie samtidig, for eksempel v. cava superior 
og aorta (figur.3) eller lungevene og lungearte-
rien.

Ekkokardiografi er egnet til å kartlegge 
strukturelle hjertefeil, noe som kan være helt 
avgjørende for prognosen. Ekkokardiografi er 
også egnet til å følge utvikling av hjertesvikt 
ved arytmier og tilbakegang av eventuell svikt 
under behandling. En bør da følge med jevn-
lige undersøkelser kardio-torakal ratio, abdomi-
nalomkretsen og graden av AV-klaffelekkasje. 
Like viktig er imidlertid doppler i prekordiale 
vener (dvs. ductus venosus, vena cava inferior, 
levervener eller pulmonalvenene). Bølgeprofi-
len indikerer diastolisk funksjon. En aksentuert 
a-bølge forteller om økt endediastolisk trykk, 
økt adrenerg stimulering eller ugunstig syn-

Figur 5. Simultan dopplerregistrering av aortaostiet 
og mitralklaffen hos foster. Tiden fra skillet mel-
lom passiv og aktiv ventrikkelfylning til aortaklaffen 
åpner seg for blodstrøm (hvite linjer) avspeiler atrio-
ventikkulær overledningstid. Fosteret har atrietaky-
kardi (240/min) hvor passiv og aktiv fylningsbølge 
faller sammen (a), men slår om (b). Det første slaget 
får en abnorm dissosiasjon mellom passiv og aktiv 
fylningsbølge før et normalt mønster etableres i de 
neste slagene (c).
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kronisering mellom atrie- og ventrikkelaktivi-
tet. Prenatalt har doppler-registrering i ductus 
venosus fått en spesiell posisjon fordi blod-
strømshastigheten i dette karet også avspeiler 
portokavalt perfusjonstrykk og grad av effektiv 
oksygentransport fra placenta til fosterhjertet 
(Kiserud 1994). Doppler-registrering i umbili-
kalvenen er nyttig for å gradere hjertesvikten og 
er brukt i risiko-angivelse for fosterdød (Gud-
mundsson 1991).

Doppler i mer perifere kar er også nyttig for 
å forstå effekten av sirkulasjonssvikten og gra-
den av perfusjonssvikt. Hjernesirkulasjonen er 
uttalt autoregulert. Ved å registrere blodstrøms-
hastigheter og bølgeform i arteria cerebri media 
kan en få et godt inntrykk av status i perifer 
perfusjon og i hvilken grad fosteret har satt inn 
redistribusjonsmekanismer (Wladimiroff 1986). 
Umbilikalarterie-registreringen avspeiler den 

livsviktige placentasirkulasjonen (Turan 2008). 
Økning i arteria hepaticas blodstrømshastig-
het eller redusert pulsatil indeks er følsomme 
indikatorer på om arteriens buffer-respons er 
satt inn (Ebbing 2008). I så fall indikerer det 
lavt trykk eller lite blodstrømsvolum i umbili-
kalvenen som fører oksygenert blod tilbake til 
fosteret. Ved taky- eller bradykardier er pulsatil 
indeks ikke representativ da indeksen er påvir-
kelig av frekvens. 

Ved SVT vil det normale trifasiske vene-
dopplersignalet bli erstattet av en monofasisk 
antegrad blodstrøm og en aksentuert a-bølge 
som har tendens til reversert hastighet når hjer-
tefrekvensen passerer 210/min (figur 6). Over 
denne frekvensen vil det være en betydelig øk-
ning (75 %) i det sentrale venetrykket som igjen 
disponerer for hydrops føtalis (Gest 1990, Gem-
bruch 1995).

Behandling
Takykardi

En avventende holdning kan en tillate hvis 
fosteret er nær termin, takykardiepisodene er 
kortvarige (< 30 % av tiden) og det ikke er tegn 
til hjertesvikt (Larmay 2004). Men dette krever 
nøye oppfølgning i tiden før og under forløs-
ning. Skulle hydrops utvikle seg i løpet av 
observasjonen, vil det vanskeliggjøre pre- og 
postnatal behandling.

Forløsningstidspunkt
Tanken om at det er bedre å forløse barnet tid-
lig for å få mer presis diagnostikk og sikrere 
behandling har ikke vist seg å være nyttig (Lar-
may 2004). Premature fostre med sviktgivende 
takykardi som tilleggsproblem har svært høy ri-
siko for ikke å overleve. Dette gjelder særlig de 
sykeste fostrene med hydrops og persisterende 
takykardi på tross av intrauterin medikamentell 
behandling, hvor slik tidlig forløsning vil kunne 
bli diskutert. Slike svangerskap bør trekkes så 
langt som mulig opp mot terminen for å reduse-
re prematurietesproblemene, forhåpentlig redu-
sere hydrops, bedre lungemodning og funksjon 
og øke størrelsen på barnet, noe som kan være 
avgjørende for postnatale behandlingstilbud. 

En annen kategori fostre, de med hydrops, 
men der medikamentell konversjon har lykkes, 
vil også profitere på å fortsette svangerskapet og 

Figur 6. Ductus venosus blodstrømshastighet repre-
senterer transporten av oksygenert navlestrengsblod 
forbi fosterleveren til hjertet. Fosteret har atrietaky-
kardi (240/min) (panel A). Atriesystolen (as) kommer 
for tidlig og blodstrømmen reverseres i denne fasen. 
Transplasentær behandling med digoksin og flekainid 
konverterer fosterhjertet til sinusrytme med dramatisk 
bedring i hemodynamikken (panel B). Nå er det or-
tograd transport av navlestrengsblod til hjertet gjen-
nom hele hjertesyklus, og atriesystolen etterfølger den 
passive diastoliske fylningen (d) på normal måte.
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kontinuere den intrauterine behandlingen frem 
til fødsel ved terminen. Spesielt for disse fostre-
ne gis det på den måten muligheter til å restitue-
re hjertefunksjon, resorbere ødem og effusjoner 
og bedre perifer oksygenering og utvikling før 
fødselen. En regner at prematur forløsning av 
disse barna vil være en større risiko enn risikoen 
for plutselig intrauterin fosterdød pga. kombina-
sjonen SVT og medikamenter. 

En tredje kategori vil være fostre uten svikt-
symptomer, men med persisterende takykardi 
i en eller annen form. Det kan synes nervepir-
rende for foreldre å følge takykardien fra uke 
til uke og engstes for at barnet kan få svikt eller 
hjertestans. Men også disse fostrene profiterer 
på en avventende holdning frem til full mod-
ning. Om ikke det settes inn medikamenter på 
et eller annet tidspunkt, vil mange spontant kon-
vertere til sinusrytme. Da hydropsutvikling van-
skeliggjør medikamentell behandling, vil mange 
foretrekke å starte behandling før hydrops eta-
bleres, i hvert fall i den gruppen hvor diastolisk 
funksjon er sterkt påvirket. Det vil sikre at en 
kan føre svangerskapet frem til termin.

Fødselsmåte og sted
Foreligger det sinusrytme og ingen tegn på svikt 
hos et foster som tidligere i svangerskapet har 
hatt SVT, konvertert med eller uten medikamen-
ter, bør en vanlig vaginal fødsel være regelen, 
men under CTG-overvåkning. 

Hvis SVT persisterer, men uten hjertesvikt, 
kan også vaginal fødsel til terminen vurderes. 
Vanlig overvåking med CTG er da ikke mulig, 
og obstetriker er avhengig av å kunne gjøre 
gjentatte pH-målinger i blodprøve fra barnets 
skalp. Er det usikkerhet omkring en slik over-
våking, vil mange finne det tryggest å gjøre 
keisersnitt. En skal da vite at vaginalt fødte barn 
har en bedre lungefunksjon umiddelbart etter 
fødselen enn barn forløst med keisersnitt, noe 
som kan være fordelaktig for et hjertesykt barn. 
Hvis det foreligger hydrops vil keisersnitt være 
regelen.

Er man tvunget til å forløse prematurt, vil 
det være en fordel om forløsning kan drøyes 
24-48 timer for å oppnå effekt av kortikosteroi-
der som gis for lungemodning før 34. uke. For-
løsningen bør legges til et sykehus som kan påta 
seg den videre utredningen og behandlingen av 
barnet umiddelbart etter forløsning.

Prenatal medikamentell terapi
Hvem som trenger intrauterin medikamentell 
behandling, hvilke medikamenter som skal be-
nyttes og hvordan de skal administreres er ikke 
entydig dokumentert og er derfor til en viss grad 
overlatt til skjønn og personlig erfaring. Enkelte 
preparater har vært knyttet til fosterdød, men 
pålitelige risikoberegninger finnes ikke. Prepa-
ratvalg har derfor vært styrt etter hva det finnes 
mest erfaring med og som synes minst farlig 
for mor og barn. Videre er det viktig å vite om 
preparatet passerer placenta. Noen generelle 
prinsipper finnes:

 ● Jo tidligere i svangerskapet SVT setter inn, 
desto større er sannsynligheten for at medi-
kamentell behandling blir nødvendig. 

 ● Finnes tegn på begynnende svikt, bør be-
handling vurderes. 

 ● Alle fostre som har etablert hydrops, skal 
behandles.

 ● Digitalispreparater passerer dårlig placenta 
når det foreligger hydrops, og behandlingen 
må ta høyde for dette.

 ● Behandling/profylakse bør kontinueres frem 
til forløsning selv om konvertering til sinus-
rytme skjer tidlig.

 ● Påse at mor er hjertefrisk (ta EKG før medi-
kamentstart). Styr behandlingen i takt med 
serumkonsentrasjoner.

 ● Bruk medikamenter det er mest erfaring 
med.

 ● Gi medikamentet noen dagers virketid før 
du bestemmer å legge på et nytt.

 ● Skulle det ikke være mulig med komplett 
konvertering, er likevel en reduksjon i hjer-
tefrekvensen og en reduksjon i totaltiden 
SVT er koplet inn, viktige mål for å bedre 
hjertesvikt og perifer sirkulasjon.

 ● Dette er sjeldne og noen ganger vanske-
lig tilstander å diagnostisere og behandle. 
Vurder derfor å søke hjelp der erfaringen er 
større.

Det følgende bygger på våre erfaringer gjennom 
de siste 15 år med intrauterin behandling.
A. Digitalispreparat med kort halveringstid 

er det mest brukte førstevalg, og vi bruker 
dette. Det er ikke det mest effektive i alle 
situasjoner, men erfaringsgrunnlaget er stort, 
mange konverterer på dette preparatet alene, 
det er nyttig som basisbehandling for de 
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fleste takykardier og kan greitt kontinueres 
som profylakse til etter fødselen. Digok-
sin velges fordi en kort halveringstid bedrer 
styringen. Gravide trenger forbausende høye 
doser, og deres serumspeil skal bringes opp 
til øvre terapeutiske nivå helst så raskt som 
mulig. Dersom terapeutisk nivå nås, men 
umiddelbar konvertering uteblir, bør man la 
medikamentet få 3-4 dager på å vise effekt 
før man vurdere tilleggsmedisin. Digoksin 
går dårlig over placenta ved hydrops. Det må 
da gis direkte intravenøst eller intramusku-
lært til fosteret. Slik invasiv behandling har 
økt risiko, og vi vurderer derfor heller et til-
leggspreparat.

B. Flekainid i tablettform er vårt neste valg om 
konvertering til sinusrytme ikke lykkes med 
digoksin alene eller om det finnes hydrops. 
Dosen bygges gradvis opp til en får konver-
tering eller maksimal anbefalt dose er nådd. 
Foreligger det hydrops, starter vi med fleka-
inid fra første dag. Regimet har fungert bra 
for både SVT av reentry-typen og flutter.

C. Andre medikamenter: Kortikosteroider gitt 
for lungemodning før 34. uke kan ha en 
gunstig effekt på hjerterytmen og bør alltid 
gis om det er risiko for prematur forløs-
ning. Amiodaron er en mulighet mye brukt 

i tysktalende land. Det er et godt middel, 
men må gis som injeksjon til fosteret, noe 
som er en risiko. Vi har ikke hatt behov for 
dette som tredjehåndspreparat på mange år. 
Adenosin må også gis intravenøst til fosteret 
og har kort virkningstid. Vi har derfor i se-
nere år ikke funnet anvendelse for prepara-
tet. Verapamil er et annet realistisk alternativ 
til flekainid, og muligens like bra. Fordi vi 
har kommet til målet med vårt vanlige re-
gime (digoksin og flekainid), har vi ikke hatt 
behov for å gå over til annet preparat som vi 
har mindre erfaring med. 

Medikamenter kan også gis til fosteret; for ek-
sempel amidaron 2,5 mg/kg estimert fostervekt 
i.v. over 30 minutter eller adenosin 50-200 µg/
kg estimert fostervekt (Kohl 1995).

Det nyfødte barnet må monitoreres og even-
tuelle arytmier behandles med adenosin eller 
elektrokonvertering. De fleste barn som har 
trengt behandling intrauterint, bør behandles 
profylaktisk i 6-12 mnd. i henhold til gitte an-
befalinger for eksempel i Barnelegeforeningens 
Veileder i akutt pediatri (http://www.legefo-
reningen.no/index.gan?id=122217&subid=0). 
Første valg vil ved SVT være flekainid, mens en 
betablokker vil være første valg ved atrieflutter.

Tabell (modifisert fra Oudijk 2003, Skinner 2004 og Simpson 2005) 

Medikament Maternell
Startdose

Maternell  
Vedlikeholds
dose

Plasma
konsentra-
sjon

Kommentarer

Digoksin 0,5-1,0 mg i.v. 
(eller peroral  
hurtigdigitali-
sering)

0,25 mg x 3 p.o. 1-2,5 ng/ml Må ikke gis ved WPW.
Juster dose etter serum-konsentrasjon
½ dose ved samtidig amiodaron.
Hypokalemi må unngås.
Liten effekt ved hydrops.

Propranolol 10-40 mg x 3 p.o. 80-300 ng/ml
Sotalol 80 mg x 2 p.o.

Kan økes til 160 
mg x 2 

0,4-0,8 µg/ml Førstevalg ved atrieflutter og hydrops. 
Kan kombineres med digoksin.
Fare for alvorlig forlengelse av QT-tiden.
Unngå andre medikamenter som forlenger QT-tiden.

Flekainid 100 mg x 3 
p.o.

100 mg x 3 p.o. God effekt også ved hydrops.
Mindre effekt ved atrieflutter.
Bør kombineres med betablokker ved atrieflutter.
Monitorer serumspeilet.

Verapamil 40-80 mg x 3 p.o. 80-300 ng/ml Atropin tilgjengelig ved maternell bradykardi.
Må ikke gis sammen med betablokker.

Amiodaron 800-1600 mg/
døgn p.o./ i.v. 
i 2-7 dager 

400-600 mg/
døgn

Synes velegnet ved hydrops unntatt ved atrieflutter. 
Digoksin gitt samtidig må halveres.
Obs. hypotensjon selv om det er sjeldent.
Følg thyroideastatus.
Følg EKG hos mor; QTc må ikke overstige 500ms.
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Bradykardi

Negative prognostiske faktorer er hjertefre-
kvens under 50 per minutt, tegn på hjertesvikt 
eller fullt utviklet hydrops føtalis, ikke påvist 
antistoff hos mor og strukturelle hjertefeil hos 
fosteret.

Det er uenighet om behandlingen av im-
munmediert hjerteblokk. Deksametason synes 
ikke å ha effekt på totalt AV-blokk, men kan 
normalisere første- og annengradsblokk (Ro-
boisson 2005). Hvis det finnes tegn på forlen-
get overledningstid og/eller tegn på myokarditt 
hos foster (endret ekkogenisitet i myokard, 
endret diastolisk funksjon, trikuspidal-lekkasje, 
perikardvæske), har vi vurdert deksametason-
behandling. Er det allerede fullt etablert blokk, 
har vi ikke intervenert, men fulgt pasienten 
med henblikk på utvikling av frekvensen og 
hydropsutvikling. Det finnes kasuistisk rapport 
om at betamimmetika kan øke en for lav hjerte-
frekvens og bedre grad av hydrops, men vi har 
ikke funnet dette å være dokumentasjon god 
nok. Betamimmetika er vist i dyreforsøk å øke 
oksygenkonsumpsjon og forverre hypoksiske 
skader (Dagbjartsson 1989). Vi forløser nødig 
prematurt et hydropt barn med bradykardi. Hy-
drops ser vi knapt ved immunologisk betinget 
bradykardi (selv ved 36/min), men derimot i 
kombinasjon med misdannelser. I alle slike til-
feller er det mye å vinne på modne lunger og 
bra størrelse på barnet da mange av barna vil 
havne på respirator og de fleste er kandidater 
for pacemaker.

Det finnes ikke dokumentasjon på at tidlig 
forløsning bedrer prognosen. En avventende 
holdning og forløsning til terminen er derfor 
vanlig. Er det utviklet hydrops, vil keisersnitt 
være indisert. Skulle pleuraeffusjon være ut-
talt, vil en måtte vurdere å gjøre pleuratømning 
intrauterint i forkant av forløsningen og anlegge 
dren umiddelbart etter fødsel. Er hjertefrekvens 
under 50, regner en med marginale oksygene-
ringsforhold og vil også anbefale keisersnitt 
selv om det ikke er utviklet hydrops. Er hjerte-
frekvensen over 50/min og det ikke er hydrops, 
vil vaginal fødsel være å foretrekke, men da 
med gjentatte målinger av skalp-pH underveis.

Etter fødselen har de fleste barna det bra til-
tross for bradykardien så fremt det ikke har vært 
hydrops eller barnet er prematurt. Ved hydrops 
kan det være betydelige respirasjonsproblemer 

og pleuravæske som det kan bli nødvendig å 
tappe.

Ved påvirket kardial funksjon kan det være 
nødvendig med utvendig pacing eller å legge 
inn temporær pacemaker i påvente av at en kan 
legge inn en permanent pacemaker. Alternativt 
kan en prøve isoprenalininfusjon 0,01-1 mikro-
gram/kg/time (blandet i glukose 50 mg/ml eller 
NaCl 9 mg/ml) (Shann 2005).

Permanent pacemaker legges inn kirurgisk 
og da oftest med epikardielle elektroder, og pa-
cemakergeneratoren plassert på buken. Det er 
derfor nødvendig at barnet fødes på et sykehus 
der en har kompetanse for å gjøre dette.

Selv om barnet er uten symptomer, vil de 
fleste sentre vurdere å legge inn pacemaker ved 
hjertefrekvens under 55/min, strukturelle hjerte-
feil, nedsatt ventrikkelfunksjon eller med pause 
over 3 sekunder på 24-timers-EKG. Pacemaker 
krever livslang oppfølgning både av pacemaker 
og hjertefunksjon.

Oppfølgingsrutiner
Ved påvisning av antiRo/SSA og anti La/SSB 
hos mor er det anbefalt at den gravide følges 
ukentlig ved spesialavdeling mellom svange-
skapsuke 16 og 24. Det er i denne perioden de 
fleste slike kongenitt AV-blokk oppstår (http://
www.legeforeningen.no/asset/32196/2/32196_2.
pdf). Etter denne tiden er det ytterst sjelden at 
blokk oppstår. En kan derfor redusere undersø-
kelsestakten og la lokale medarbeider overvåke 
resten av svangerskapet. Alle fostre med etabler 
bradykardi bør imidlertid følges ved spesial-
avdeling for å se etter tegn på hjertesvikt eller 
hydrops.

Ved hjertesvikt eller tegn til hydrops uten 
tegn til strukturelle hjertefeil skal man tenke 
på muligheten av intermitterende rytmeforstyr-
relser. Her kan det være nyttig med CTG-re-
gistrering over lengre tid (1-2 timer, eventuelt 
gjentatte ganger). Det finnes imidlertid svært 
mange andre årsaker til hydropsutvikling som 
må utredes ved spesialavdeling.

Medikamentell behandling av takykardier 
in utero krever regelmessig oppfølgning med 
ekkokardiografi gjennom hele svangerskapet. 
Dette bør ledes av en spesialavdeling og desen-
traliseres i takt med kompetansen på pasientens 
lokalsykehus.
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Konklusjon

Uregelmessig hjertefrekvens hos fosteret er re-
lativt hyppig, og for de fleste uskyldig dersom 
det dreier seg om ekstrasystoli. Etablerte ryt-
meforstyrrelser, dvs. taky- eller bradykardier, 
er sjeldne, men kan være livstruende og kreve 
kyndig behandling. Takykardier kan vanligvis 
observeres eller behandles medikamentelt in 
utero i påvente av at fosteret er stort nok til å 
kunne forløses. Prematur forløsning bør vanlig-
vis unngåes til fordel for intrauterin behandling. 
Det samme tankesettet vil vanligvis gjelde også 
for bradykardi-tilstander. Til sammen utgjør 
disse gruppene så få pasienter at det vil være 
nyttig i hvert tilfelle å kople inn ressurspersoner. 
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