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BACKGROUND 
	  

Right ventricular failure is a main cause of mortality and morbidity among LVAD-patients. The 

cause is still unknown although many theories has been proposed. This study aims to find out if a 

Glenn-shunt (i.e. bidirectional cavopulmonary shunt) can reduce right ventricular failure. If so a 

Glenn-shunt could be used to prevent or delay right ventricular failure in LVAD-patients. 

METHOD 

A experimental porcine model was used, two series were conducted. In the first right ventricular 

failure was induced through banding of the pulmonary artery, in the second through ligation of 

the coronary arteries. After right ventricular failure was induced the effect of a Glenn-shunt was 

studied through pressure measurements, blood gas analysis and flow measurements using a 

ultrasound probe. 

RESULTS 
	  

In the first series (n=4) the method did not induce right ventricular failure and the effect of a 

Glenn-shunt in right ventricular failure could therefore not be studied. In the second series 

(n=11) ligation of the coronary arteries induced right ventricular failure (e.g. RA pressure from 

7,0±1,3 to 20,4±1,6 mmHg, MAP from 76,2±9,3 to 56,2±7,0 mmHg and SvO2 from 70,0±7,1% 

to  31,7±8,4%).  The  subsequent  use  of  a  Glenn-shunt  on  the  failing  heart  improved  both 
	  

pulmonary and systemic circulation (e.g. RA pressure from 20,4±1,6 to 13,4±1,3 mmHg, MAP 

from 56,2±7,0 to 70,7±8,0 mmHg and SvO2 from 31,7±8,4% to 50,3±8,3%) with a mean shunt 

flow of 630±214 mL/min. 

CONCLUSION 
	  

A Glenn-shunt could be used to reduce the effect of right ventricular failure in the absence of 

pulmonary hypertension. Further studies is needed to determinate whether a Glenn-shunt has the 

same effect in the presence of a LVAD. 

KEYWORDS 
	  

Right ventricular failure, cavopulmonary shunt, Glenn-shunt, LVAD, RVAD, porcine, 

experiment, heart failure 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Stort tack till Laila och Petter! 



FÖRKORTNINGAR 
	  

ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome 
ART Artär 
BE Base Excess 
CABG Coronary Artery Bypass Grafting 
CVK Central venkateter 
KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom 
LA Left Atrium 
LAD Left Anterior Descending artery 
LVAD Left Ventricular Assist Device 
MRT Magnetresonanstomografi 
PA Pulmonary Artery 
PEEP Positive End-Exspiratory Pressure 
RA Right Atrium 
RV Right Ventricle 
RVAD Right Ventricular Assist Device 
SVC Superior Vena Cava 
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1. INLEDNING 
Lungkretsloppet och systemkretsloppet arbetar under helt olika betingelser, lungkretsloppet är ett 

lågtrycksystem med låg resistens medan systemkretsloppet är ett högtryckssystem med hög 

resistens. Detta innebär att vänster kammare under normala förhållanden måste ha cirka sex 

gånger större muskelmassa och uträtta fyra gånger större arbete än höger kammare för att åstad- 

komma samma flöde [1]. I TABELL 1.1 jämförs tryckskillnaderna mellan motsvarande delar av 

lungkretsloppet och systemkretsloppet. Till följd av dessa påtagliga skillnader mellan höger och 

vänster kammare spekulerade man tidigt i att högerkammaren endast var en passiv krets utan 

betydelse för att upprätthålla cirkulationen [2]. Dessa antaganden baserades bland  annat  på 

studier där elektrokauterisering av högerkammarens fria vägg inte sänkte hjärtminutvolymen 

signifikant [2]. Idag vet man dock att högerkammaren har stor betydelse för att upprätthålla 

cirkulationen, och att svår isolerad högerkammardysfunktion leder till ett distinkt syndrom som 

karaktäriseras av systemvenös stas utan samtidig lungstas tillsammans med svårigheter att 

upprätthålla hjärtminutvolym i systemkretsloppet trots intakt vänsterkammarfunktion [2]. 

	  
	   LUNGKRETSLOPP SYSTEMKRETSLOPP 

Förmakstryck 0-8 mmHg 1-10 mmHg 
Kammartryck 15-30/0-8 mmHg 100-140/3-12 mmHg 

  Artärtryck 15-30/4-12 mmHg 100-140/60-90 mmHg 

TABELL 1.1: Normala tryck i lungkretsloppet och systemkretsloppet 
	  
	  
	  

1.1 HÖGER KAMMARE 
	  
Högerkammaren är den mest ventrala delen av hjärtat med sin fria yta belägen precis bakom 

sternum. I transversellt snitt kan formen beskrivas som en halvmåne som ligger utanpå, och 

delvis runt vänster kammare, se BILD 1.1. Höger kammare har således en muskelvägg gemensamt 

med vänster kammare samt en fri vägg som pumpar med en bälgande rörelse då muskelfibrerna i 

denna är organiserade longitudinellt och kontraherar från bas mot apex [3]. Detta utgör en 

markant skillnad mot kontraktionsrörelsen i vänster kammare som går från apex till bas och sker 

genom en konstringerande och vridande rörelse [3]. Vänsterkammarens kontraktioner bidrar 

faktiskt även med så mycket som 30-40 procent av högerkammarens systoliska tryck och utflöde 

genom den gemensamma kammarväggen (s.k. »ventricular interdependence«) [3]. 

Formen på höger kammare är geometriskt komplex och kan anatomiskt delas in i tre komp- 

onenter [3], se BILD 1.1: 1) Sinus-regionen vilken omger och stödjer tricuspidalisklaffen samt 

innehåller  chordae  tendineae  och  papillarmuskulaturen  2)  Apex-regionen  vilken  består  av 
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trabekulerat myokard och som står för den mesta av pumpkraften 3) Utflödes-regionen (även 

kallad infundibulum/conus) vilken har en slät muskelvägg och slutar i pulmonalisklaffen. 

Som tidigare nämnt har högerkammaren runt sex gånger mindre muskelmassa än vänster- 

kammaren, och i fyrkammarbild ter den sig även mindre. I verkligheten är dock höger- 

kammarvolymen större än vänsterkammarvolymen då man mäter den slutdiastoliska volymen 

med MRT [4]. Eftersom slagvolymen hos högerkammaren normalt är lika stor som hos 

vänsterkammaren innebär den högre slutdiastoliska volymen hos högerkammaren att den har en 

lägre ejektionsfraktion, normalt mellan 40-45 procent [4]. 

Ytterligare en väsentlig skillnad mellan höger och vänster kammare är att höger kammare 

genomblöds både i systole och diastole, till skillnad från vänsterkammaren som endast genom- 

blöds i diastole. Detta beror på att under systole är tryckskillnaden mellan kranskärlen och höger- 

kammarväggen fortfarande tillräckligt stor för att bibehålla ett perfusionstryck då högerkammaren 

som bekant arbetar under lägre tryck [5]. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bild 1.1: A) 3D-bild av hur höger kammare ligger runt vänster kammare. B) 

Höger kammaren uppklippt med dess olika delar utmärkta. 
	  
	  

1.2 HÖGERKAMMARSVIKT 
	  
Symtomen vid högerkammarsvikt kan delas in i de som orsakas av »backward failure« och de som 

orsakas av »forward failure«. Symtomen från »backward failure« orsakas av systemvenös stas och 

stas i portacirkulationen vilka bägge saknar venklaffar. Detta ger symtom i form av benödem, 

halsvenstas, leverpåverkan (ex. hepatomegali, acites, koagulopati), tarmödem etc. Symtomen från 

»forward failure« orsakas av att högerkammaren inte kan leverera den hjärtminutvolym som 
	  

vänsterkammaren behöver för att försörja systemcirkulationen. Således manifesterar sig »forward 
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failure« i högerkammaren genom »forward failure« i vänsterkammaren, d.v.s. trötthet, muskel- 

svaghet, dyspné, kognitiv påverkan etc. 

Studier av högerkammaren har visat att complience (mL/mmHg) hos högerkammaren är 

mycket högre än hos vänsterkammaren vilket implicerar att högerkammaren lättare dilateras vid 

tilltagande afterload (d.v.s. tryckbelastning) jämfört med vänsterkammaren [3, 4] och att detta är 

en viktig mekanism bakom högerkammarsvikt. Orsaken till detta är till stor del att höger- 

kammarens fria vägg är väldigt tunn jämfört med vänsterkammarens tjocka myokard. I frånvaro 

av hypertrofi är myokardiet i högerkammarens fria vägg mindre än 6 mm [5]. Ökade preload 

tolereras däremot normalt väl av högerkammaren då det finns stor mängd operfunderade kärl i 

lungcirkulationen som kan rekryteras vid behov vilket gör att den perifera resistensen minskar [5]. 

Ökad preload till högerkammaren ger till och med en förbättrad kontraktilitet under normala 

förhållanden genom Frank-Starling mekanismer. Utanför fysiologiska gränser leder dock även för 

högt preload till att högerkammaren dilateras till den grad att kontraktiliteten minskar, detta 

försämrar även vänsterkammarens kontraktilitet genom att deviation av interventrikulärseptum 

till vänster [3] (s.k. »ventricular interindependence«, se BILD 1.2) vilket i sin tur ger ökad afterload 

för högerkammaren genom lungstas (»backward failure«) från vänsterkammaren. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bild 1.2: Till vänster ses det normala förhållandet mellan kamrarna. Till höger 

ses hur dilatation av höger kammare förskjuter septum åt vänster och därmed 

påverkar vänster kammare 
	  
	  
1.2.1 AKUT HÖGERKAMMARSVIKT 

	  

Akut högerkammarsvikt kan ha många orsaker, bl.a. hastigt ökad resistens i lungcirkulationen (ex. 

sekundärt till ARDS och lungemboli) eller högerkammarinfarkt. Orsaken till att högerkammaren 

sviktar i dessa fall är väldigt olika, i det första fallet är orsaken ett förhöjt afterload vilket sänker 

slagvolymen till följd av högerkammaren lätt dilateras av sin höga complience medan det i andra 

fallet är ischemi i myokardet vilket försämrar kontraktiliteten. Den försämrade kontraktiliteten 

ger i sig en sänkt slagvolym, detta aggraveras sedan av sekundär dilatation av kammaren som 
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också sänker slagvolymen. Vid högerkammarsvikt sekundärt till ischemi är det dessutom sällan en 

isolerad högerkammarinfarkt utan också även en vänsterkammarinfarkt som ger ett »backward 

failure« som bidrar till högerkammarsvikten. 

Vid lungemboli har man sett att det krävs en ocklusion motsvarande 25-30% av kärlbädden i 
	  

lungcirkulationen innan trycket i lungartären börjar stiga (d.v.s. ökade afterload). Om höger- 

kammaren inte är hypertrofisk har den svårt att generera systoliska tryck över 40 mmHg, detta 

motsvarar 50-75% ocklusion av lungcirkulationen. Tilltagande ocklusion, och därmed afterload 

därefter leder till tilltagande dilatation av kammaren och linjärt sjukande slagvolymer [5]. Akut 

dilatation av högerkammaren ger tensionsskador på de kontraktila sarkomererna, sekundär 

myolys och därmed en akut inflammatorisk reaktion i myokardiet, det är genom dessa 

mekanismer som man får en högerkammarsvikt, och därmed sjunkande slagvolymer vid akut 

dilatation [5, 6]. Särskilt utflödesdelen av höger kammare (infundibulum/conus) drabbas hårt av 

tensionsskadorna [6]. 

	  
	  
1.2.2 KRONISK HÖGERKAMMARSVIKT 

	  
Högerkammarens afterload kan även stiga långsamt och förekomma kroniskt, exempelvis vid 

pulmonalisstenos och pulmonell hypertension. Pulmonell hypertension kan i sin tur ha många 

orsaker, bl.a. kan det förekomma idiopatisk, sekundärt till sjukdomar vänsterhjärtat (ex. svikt, 

förmaksflimmer och mitralisstenos) samt sekundärt till lungsjukdomar som KOL och olika 

former av interstitiella lungsjukdomar. I dessa fall utvecklas ingen inflammation i myokardiet, 

som vid akut dilatation, istället ser man kompensatorisk hypertrofi av myocyterna i 

kammarväggen, s.k. »cor pulmonale« [6]. I extrema fall kan myokardiet i högerkammaren bli lika 

tjockt som det i vänster kammare. Detta ger högerkammarsvikt genom kronisk ischemi på grund 

av ökat syrgasbehov till följd av hypertrofi och nedsatt perfusion till följd av högre tryck i 

högerkammaren [5]. Kronisk högerkammarsvikt påverkar även vänsterkammaren genom ökade 

fyllnadsvolymer som ger deviation av interventrikulärseptum åt vänster vilket interfererar med 

dess funktion och ger sänkt slagvolym [5]. 

	  
	  
1.2.3 HÖGERKAMMARSVIKT VID LVAD-BEHANDLING 

	  
Akut och kronisk högerkammarsvikt har blivit ett problem i samband med användandet av 

mekaniska vänsterkammarpumpar, s.k. LVAD. Dessa var först tänkta att användas i väntan på 

hjärttransplantation (s.k. »bridge-to-transplantation«). Men i och med långa köer till 

hjärttransplantation och att man i vissa fall hann utveckla kontraindikationer för transplantation 

medförde detta att många patienter fick fortsätta leva med LVAD och man såg att detta ofta gick 
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bra. Numera används därför LVAD även som s.k. »destination therapy«. Detta innebär att de 

används som enda behandling utan att det är tänkt att man ska genomgå någon framtida 

hjärttransplantation, bl.a. hos patienter som inte kvalificerar sig för hjärt-transplantation. 

Det som främst begränsar livslängden vid behandling med LVAD är utvecklandet av höger- 
	  

kammarsvikt [7, 8]. Frekvensen av högerkammarsvikt efter LVAD-behandling varierar i olika 

studier mellan 10-30 procent [7]. Svikten kan som tidigare nämnt vara både akut och kronisk, det 

senare är dock vanligast och manifesterar sig i form av en högerkammardysfunktion med 

progredierande multiorgansvikt [7]. Huruvida högerkammardysfunktionen är ett preexisterande 

problem eller om det utlöses av LVAD är ett kontroversiellt ämne, och eftersom höger och 

vänster kammare är så beroende av varandras funktion är det svårt att utreda [7]. Man har dock 

spekulerat i att en LVAD skulle kunna få interventrikulärseptum att deviera åt vänster vilket 

skulle hämma högerkammarens kontraktilitet, samt att en LVAD skulle kunna utlösa höger- 

kammarsvikt genom att belasta en redan påverkad högerkammare med mer venöst återflöde [7]. 

	  
	  
1.2.5  BEHANDLING AV HÖGERKAMMARSVIKT 

	  
Den farmakologiska behandlingen av högerkammarsvikt går ut på att optimera preload, afterload 

och hjärtfrekvens, och när inte detta längre hjälper för att åstadkomma en adekvat hjärtminut- 

volym använda inotropa droger. 

Preload optimeras främst genom urvätskning efter vägledning av centralt ventryck, och after- 
	  

load optimeras med droger som verkar vasodilaterande i lungcirkulationen (ex. levosimedan, NO 

och fosfodiesterashämmare) i intravenös eller inhalerad form. Hjärtfrekvensen optimeras genom 

att höja denna till minst 100 slag/min, antingen farmakologiskt eller med en pacemaker. Detta ger 

reducerade slagvolymer vilket är optimalt för högerkammaren då den vid svikt har förhöjda 

slutdiastoliska volymer till följd av sin höga complience vilket är negativt för kontraktiliteten. 

Förhöjd hjärtfrekvens har ingen negativ effekt på högerkammarens genomblödning då den 

genomblöds både i systole och diastole, dock kan detta få negativa konsekvenser för vänster- 

kammaren vilket måste beaktas. Inotropa droger har relativt blygsam effekt på högerkammaren 

jämfört med vänsterkammaren på grund av dess mindre muskelmassa. 

Utöver farmakologisk behandling finns mekaniska högerkammarpumpar, s.k. RVAD som kan 
	  

användas vid svår högerkammarsvikt. Majoriteten av dessa är dock paracorporeala, d.v.s. själva 

pumpen befinner sig utanför kroppen och kräver vård inneliggande på sjukhus då den ej går att ta 

med sig [7]. Dessa pumpar är således främst användbara under en kortare tid, t.ex. i samband 

med akut högerkammarsvikt där det finns potential till återhämtning. Det finns även 

implanterbara RVAD, problemet är dock dels att det är svårt att förutse vilka som kommer 
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behöva en RVAD då man sätter in en LVAD, och dels att de implanterbara RVAD-modeller 

som finns är otympliga och har därför inte nått något större genomslag [7]. 

	  
	  

1.3 GLENN-SHUNT 
	  
En shunt mellan övre hålvenen och lungartären kallas även för Glenn-shunt efter William Glenn 

(1914-2003), den amerikanske thoraxkirurg som introducerade operationen 1954 som palliativ 

behandling hos barn med cyanotiska hjärtvitier. 

Den klassiska Glenn-shunten innebär att man anastomoserar övre hålvenen till sidan av höger 

lungartär som passerar precis bakom denna (se BILD 1.3), ingreppet kan göras med eller utan 

hjärt-lungmaskin. Konsekvensen blir att runt en tredjedel av allt venöst återflöde (d.v.s. allt från 

övre kroppshalvan) går direkt till lungkretsloppet utan att passera högerhjärtat. Shunten ger ingen 

ytterligare volymsbelastning på vänsterhjärtat varför ingreppet tolereras väl, även av de med 

nedsatt vänsterkammarfunktion. Ingreppet innebär dock ett ökat tryck i övre hålvenen, detta 

utgör inget problem så länge det håller sig under 18 mmHg vilket det oftast brukar göra. 

På  längre  sikt  brukar  Glenn-shunten  tappa  något  av  sin  effekt  genom  att  det  utvecklas 
	  

kollateralt blodflöde från övre hålvenen till nedre hålvenen. Detta går dock att åtgärda genom 

endovaskulär embolisering. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bild 1.3: Klassisk Glenn-shunten 
	  
	  
1.3.1 GLENN-SHUNT VID HÖGERKAMMARSVIKT 

	  

Då en Glenn-shunt avlastar högerkammaren från en tredjedel av det venösa återflödet skulle den 

kunna tänkas användas som behandling av svår kronisk högerkammarsvikt samt som profylax 
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mot högerkammarsvikt i samband med insättande av LVAD. Särskilt eftersom annan effektiv 

behandling mot kronisk högerkammarsvikt saknas. 

Tidigare forskning på området inkluderar bl.a. en djurstudie där man undersökt effekten av en 

Glenn-shunt vid isolerad högerkammarsvikt framkallat genom ligering av kranskärlen [9]. I denna 

studie fann man att Glenn-shuten minskade dilatationen av högerkammaren och förbättrade 

vänsterkammarfunktionen, det senare sannolikt genom minskad deviation av inter- 

ventrikulärseptum [9]. Dock såg man ingen förbättrad kontraktilitet hos högerkammaren då 

Glenn-shunten användes [9]. I en annan djurstudie undersökte man effekten av en Glenn-shunt 

på flödet till en LVAD vid biventrikulär svikt sekundärt till inducerat ventrikelflimmer [10]. I 

denna stuide fann man att gruppen med Glenn-shunt hade bättre LVAD funktion i form av 

högre pump-flöden och bättre vävadsperfusion [10]. Metodiken som användes i denna studie är 

dock väldigt ofysiologisk då biventrikulärt ventrikelflimmer, d.v.s. cirkulatorisk arrest, skiljer sig 

markant från en situation med högerkammarsvikt där man fortfarande har viss pumpförmåga 

kvar. 

Utöver dessa djurstudier finns endast ett fåtal beskrivna patientfall där en Glenn-shunt använts 

på vuxna patienter. I ett fall användes en Glenn-shunt framgångsrikt för att kunna avveckla en 

RVAD hos en 26-årig man med idiopatisk dilaterad kardiomyopati som krävde biventrikulärt 

stöd (d.v.s. både RVAD och LVAD) [11]. I ett annat fall användes en Glenn-shunt för att kunna 

avveckla hjärtlungmaskin hos en patient som utvecklat svår högerkammarsvikt efter isolerad 

dissektion av höger kranskärl sekundärt till en typ A aortadissektion [12]. Innan hade man försökt 

förbättra högerkammarfunktionen genom bl.a. CABG och inhalation av vasodilaterande 

läkemedel för att sänka trycket i lungartären. 
	  
	  

1.4 HYPOTES 
	  
Denna studie syftar till att undersöka huruvida en Glenn-shunt kan förbättra högerkammar- 

funktionen vid manifest högerkammarsvikt. Om så är fallet skulle en Glenn-shunt kunna 

användas vid implantation av en LVAD för att förhindra eller fördröja uppkomst av höger- 

kammarsvikt då detta är associerat med betydande mortalitet [7]. Den skulle även kunna 

användas då LVAD sätts in som »bridge-to-transplantation« eftersom många av 

komplikationerna som uppkommer vid högerkammarsvikt utgör kontraindikationer för 

hjärttransplantation. 
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2. METODIK 
	  
Två försöksserier gjordes, i båda serierna användes lokalt uppfödda grisar med en vikt på mellan 

30-40 kg. I den första försöksserien som omfattar fem grisar inducerades högerkammarsvikt 

genom att strypa lungartären med en snara, i den andra försöksserien som omfattar femton grisar 

inducerades högerkammarsvikt genom att ligera av kranskärlen till höger kammare, se BILD 2.1. 

Båda försöken är godkänt av den lokala etiska kommittén för djurförsök vid Uppsala universitet. 

I försöken används inte en klassisk Glenn-shunt utan en modifierad på så sätt att vi använder 

oss av ett graft som sys mellan övre hålvenen och lungartären istället för att sy övre hålvenen till 

högra lungartären som vid den klassiska Glenn-shunten. Den modifierade Glenn-shunten gör det 

möjligt att alternera mellan att ha shunten öppen eller stängd med hjälp av en kärlklämma. Den 

modifierade Glenn-shunten kommer dock hädan efter refereras till som enbart Glenn-shunt. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bild 2.1: Till vänster visas schematiskt metoden i första försöksserien och 

till höger metoden i andra försöksserien. 
	  
	  

2.1 FÖRSÖKSSERIE I 
	  
Grisarna sövs med intravenöst narkos-medel, intuberas orotrachealt och läggs i en respirator med 

FiO2 mellan 40-50 procent. Vitalparametrar övervakas genom CVK och Swan-Ganz-kateter 

inlagda via halsvenen, pulsoxymeter runt svansen, artärnål via ljumskartären, perkutan urostomi 

samt 3-punkts EKG vilket medger arytmianalys. 

Thorax öppnas via medellinje sternotomi vilken hålls öppen med en sternumretraktor. Thymus- 

vävnad avlägsnas, därefter öppnas perikardium och pleura. Via pleura ligeras v. azygos och v. 

hemiazygos accessoria på höger respektive vänster sida med metallclips då dessa mynnar i sinus 
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coronarius hos grisar vilket möjliggör shuntning av blodet från övre kroppshalvan till höger 

förmak även om övre hålvenen stängs av. Lungartären dissikeras fri från aorta, och rundas sedan 

med ett bomullsband. Därefter stängs en del av lungartärens vägg av med en kärlklämma, väggen 

klipps upp och dit sys en ett 12 mm Dacron-graft »end-to-side«. Vidare stängas en del av väggen 

på övre hålvenen av med en kärlklämma, klipps upp på samma sätt och dit sys andra änden av 

Dacron-graftet »end-to-side«. I och med detta är Glenn-shunten anlagd, den hålls tills vidare 

stängd med en kärlklämma. Grisen får i samband med detta 7500 E heparin. 

Tryckmätande katetrar läggs in transmuralt i höger förmak, höger kammare, vänster förmak och 
	  

lungartär. För bild av uppsättningen se BILAGA 1. 
	  
	  
	  
A. Initialt görs baslinjemätningar av hjärtfrekvens, hjärtminutvolym samt tryck (SVC, RA, RV, 

PA, LA, systemartärtryck) vid fem tillfällen. Det tas även en arteriell och en blandvenös 

blodgas. Inställningarna på respiratorn (topptryck, PEEP, %O2) noteras. 

B. Efter baslinjemätningen snörs lungartärens av med ett bomullsband som dras åt gradvis 
	  

genom en plastkateter och låses fast med en peang i ena änden. Hur mycket lumen snörs av 

bestäms av systemartärtrycket, avsnörningen anpassas precis så mycket att grisen inte sjunker 

ner på kritiskt låga nivåer i systemartärtryck. Lungartären är avsnörd på detta sätt tills SVC 

stiger till 20 mmHg (tar runt 90-120 minuter) under denna tid dras snaran kring lungartären åt 

ytterligare vid upprepade tillfällen om systemartärtrycket börjar stiga. För att förvärra 

sviktsituationen volymsbelastades även högerkammaren genom infusion av Voluven®. 

C. Då SVC nått 20 mmHg tas snaran kring lungartären bort, detta är den s.k. sviktfasen. Under 
	  

10 minuter efter snaran släppts mäts hjärtfrekvens och tryck (SVC, RA, RV, PA, LA, 

systemartärtryck) varje minut, d.v.s. totalt tio gånger. I slutet av denna fas tas en arteriell och 

en blandvenös blodgas. Dessutom ges ytterligare 7500 E heparin. 

D. Efter sviktfasen öppnas Glenn-shunten under tio minuter och övre hålvenen stängs samtidigt 

av med en kärlklämma mellan hjärtat och shunten vilket riktar om allt flöde från övre 

hålvenen via shunten till lungartären. Under denna fas mäts hjärtfrekvens och tryck (SVC, 

RA, RV, PA, LA, systemartärtryck) varje minut, d.v.s. totalt tio gånger. Dessutom mäts flödet 

genom shunten med en ultraljudsprobe som kopplats till en flödesmätare. I slutet av denna 

fas tas en arteriell och en blandvenös blodgas. 

E. Då försöket var avslutat avlivades grisen genom en intrakardiell injektion av kaliumklorid. 



	   - 15 - 

2.2 FÖRSÖKSSERIE II 
	  
Grisarna förbereds kirurgiskt på samma sätt som i första försöksserien med undantag för att 

lungartären inte fridissikeras då vi i detta försök inducerar högerkammarsvikt genom ligering av 

kranskärlen och inte genom strypning av lungartären. 

	  
	  
A. Initialt görs baslinjemätningar av hjärtfrekvens, hjärtminutvolym samt följande tryck (SVC, 

RA, RV, PA, LA, systemartärtryck) vid fem tillfällen. Det tas även en arteriell och en 

blandvenös blodgas. Inställningarna på respiratorn (topptryck, PEEP, %O2) noteras. 

B. Efter   baslinjemätningen   induceras   högerkammarsvikt   genom   ligering   av   kranskärlen. 
	  

Eftersom anatomin skiljer sig mellan gris och människa på så sätt att höger kammare hos gris 

försörjs av både höger och vänster kranskärl ligeras först höger kranskärl proximalt, och 

därefter ligeras de synliga grenar som utgår från LAD till höger kammarens fria vägg. För att 

förvärra sviktsituationen volymsbelastades även högerkammaren genom infusion av 

Voluven®. 

C. Då SVC stigit till 20 mmHg började sviktfasen och hjärtfrekvens och tryck (SVC, RA, RV, 
	  

PA, LA, systemartärtryck) mäts varannan minut under tio minuter, d.v.s. totalt fem gånger. I 

slutet av denna fas togs även en arteriell och blandvenös blodgas. 

D. Efter sviktfasen öppnas Glenn-shunten under tio minuter och övre hålvenen stängs samtidigt 
	  

av med en kärlklämma mellan hjärtat och shunten vilket riktar om allt flöde från övre 

hålvenen via shunten till lungartären. Under denna fas mäts hjärtfrekvens och tryck (SVC, 

RA, RV, PA, LA, systemartärtryck) varannan minut, d.v.s. totalt fem gånger. Dessutom mäts 

flödet genom shunten med en ultraljudsprobe som kopplats till en flödesmätare. I slutet av 

denna fas tas en arteriell och en blandvenös blodgas. 

E. Då försöket var avslutat avlivades grisen genom en intrakardiell injektion med kaliumklorid. 
	  
	  
	  
	  

2.3 STATISTIK 
	  
Databearbetningen är gjord i Microsoft© Excel 2003. I tabeller presenteras data som medelvärde 

med standardavvikelsen inom parantes. 
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3. RESULTAT 
	  

I TABELL 3.1 presenteras bortfall orsakat av dödsfall innan alla mätningar avslutas. Orsaken till 

dödsfallen var arytmier efter ligering av kranskärlen respektive strypning av lungartären. 

	  
	   FÖRSÖK INKLUDERADE BORTFALL 

Försöksserie I 5 4 1 
Försöksserie II 15 11   4 

TABELL 3.1: Inklusionsdata och bortfall från studien 
	  

Nedan presenteras blodgaser och medeltryck från första (TABELL 3.2 respektive TABELL 3.3) och 

andra försöksserien (TABELL 3.4 respektive TABELL 3.5). 

	  
	   BASELINE SVIKT SHUNT 

	   ART VEN ART VEN ART VEN 
pH 7,44 (±0,03) 7,37(±0,04) 7,38 (±0,05) 7,30 (±0,05) 7,39 (±0,05) 7,31 (±0,05) 

pCO2 (kPa) 5,50 (±0,33) 6,67 (±0,26) 6,04 (±0,45) 7,36 (±0,63) 5,84 (±0,39) 7,45 (±0,78) 
pO2 (kPa) 28,29 (±4,01) 5,02 (±0,14) 26,49 (±6,16) 5,50(±0,86) 27,28(±4,63) 5,07 (±1,03) 

%O2 98,9 (±0,3) 56,6 (±2,1) 98,9 (±0,3) 57,0 (±15,3) 98,8 (±0,4) 52,2 (±18,3) 
BE (mmol/L) 3,6 (±1,7) 3,4 (±2,4) 1,9 (±1,8) 0,8 (±2,2) 1,8 (±2,3) 1,5 (±1,7) 

Hb (g/L) 78 (±18) 69 (±14) 68 (±22) 

TABELL 3.2: Blodgaser från första försöksserien 
	  
	   BASELINE SVIKT SHUNT 

SVC (mmHg) 9,6 (±1,2) 11,0 (±1,4) 21,6 (±1,7) 
RA (mmHg) 8,7 (±2,9) 10,6 (±2,3) 9,5 (±3,1) 
RV (mmHg) 15,9 (±1,7) 21,4 (±2,8) 18,1 (±2,6) 
PA (mmHg) 19,9 (±1,5) 22,7 (±3,2) 19,8 (±1,6) 
LA (mmHg) 15,0 (±4,0) 13,3 (±2,6) 11,2 (±1,4) 

ART (mmHg) 75,3 (±12,2) 87,8 (±19,8) 76,4 (±15,2) 
Glenn-shunt (ml/min) 	   	   405 (±184) 

TABELL 3.3: Medeltryck från första försöksserien 
	  
	   BASELINE SVIKT SHUNT 

	   ART VEN ART VEN ART VEN 
  pH 7,43 (±0,04) 7,37 (±0,04) 7,39 (±0,05) 7,30 (±0,06) 7,40 (±0,05) 7,28 (±0,09) 

pCO2 (kPa) 5,51 (±0,45) 6,42 (±1,13) 5,48 (±0,73) 6,84 (±1,29) 5,45 (±0,51) 7,33 (±1,15) 
pO2 (kPa) 33,15 (±9,91) 5,78 (±1,07) 34,04 (±9,87) 4,68 (±1,22) 33,41 (±9,71) 4,21 (±1,01) 

%O2 99,2 (±0,5) 70,0 (±7,1) 99,1 (±0,5) 31,7 (±8,4) 99,2 (±0,3) 50,3 (±8,3) 
BE (mmol/L) 2,62 (±2,27) 3,58 (±2,34) 2,02 (±1,53) 2,98 (±2,22) 2,35 (±2,57) 2,36 (±2,82) 

Hb (g/L) 80 (±9) 55 (±10) 58 (±8) 

TABELL 3.4: Blodgaser från andra försöksserien 
	  
	   BASELINE SVIKT SHUNT 

SVC (mmHg) 8,5 (±1,3) 23,0 (±1,3) 26,8 (±2,7) 
RA (mmHg) 7,0 (±1,3) 20,4 (±1,6) 13,4 (±1,3) 
RV (mmHg) 12,6 (±1,1) 18,2 (±2,9) 13,8 (±1,1) 
PA (mmHg) 12,4 (±2,0) 21,4 (±2,3) 16,5 (±1,5) 
LA (mmHg) 11,4 (±2,3) 15,1 (±2,1) 15,4 (±2,8) 

ART (mmHg) 76,2 (±9,3) 56,2 (±7,0) 70,7 (±8,0) 
Glenn-shunt (ml/min) 	   	   630 (±214) 

TABELL 3.5: Medeltryck från andra försöksserien 
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3.1 FÖRSÖKSSERIE I 
	  
Se DIAGRAM 3.1 OCH DIAGRAM 3.3 för grafisk framställning av tryckförändringar under första 

försöksserien. 

	  
	  
SVIKTFASEN 

	  

I sviktfasen ses ökat tryck i både höger kammare och systemkretsloppet. En lättare tryckökning 

ses även i övre hålvenen, höger förmak och lungartären. Trycket i vänster förmak är det enda 

tryck som sjunker i sviktfasen. I blodgaserna ser man en sänkt hemoglobinkoncentration och 

lägre base excess. 

	  
	  
SHUNTFASEN 

	  

I shuntfasen sjunker trycket i höger kammare, systemkretsloppet, höger förmak, vänster förmak 

och lungartären jämfört med sviktfasen. Det enda som stiger är trycket i övre hålvenen. Liksom i 

sviktfasen ses en sänkt hemoglobinkoncetration och lägre base excess. 
	  
	  

3.2 FÖRSÖKSSERIE II 
	  
Se DIAGRAM 3.2 OCH DIAGRAM 3.3 för grafisk framställning av tryckförändringarna under andra 

försöksserien. 

	  
	  
SVIKTFASEN 

	  

I sviktfasen ses stegrade tryck i övre hålvenen, höger förmak, höger kammare, lungartär och 

vänster förmak; trycken i övre hålven, höger förmak och lungartären ökar särskilt kraftigt. Det 

enda trycket som minskar i sviktfasen är systemartärtrycket. 

Även i andra försöksserien ses sjunkade hemoglobinkoncentrationer och lägre base excess i 
	  

sviktfasen. Man ser även en kraftig minskning i den blandvenösa saturationen från 70 procent 

ned till runt 32 procent. 

	  
	  
SHUNTFASEN 

	  

I shuntfasen sjunker trycken uttalt i höger förmak, höger kammare och lungartär jämfört med 

sviktfasen. Trycket i vänster förmak förblir relativt oförändrat medan trycket stiger i övre hålven 

och systemkretsloppet. 

Hemoglobinkoncentrationen förblir låg medan base excess ökar något. Man noterar även att 
	  

den blandvenösa saturationen ökar från 32 procent i sviktfasen till 50 procent i shunt-fasen. 
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DIAGRAM 3.1: Förändringar i medeltryck under första försöksserien 
	  
	  

 
	  

DIAGRAM 3.2: Förändringar i medeltryck under andra försöksserien 
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DIAGRAM 3.3: Förändringar i systemartärtryck under båda försöksserierna 
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4. DISKUSSION 
	  
Resultaten skiljer sig kraftigt mellan första och andra försöksserien. Orsaken till detta diskuteras 

nedan separat för respektive försök. 

	  
	  

4.1 FÖRSÖKSSERIE I 
	  
Resultaten i den första försöksserien är något motsägelsefulla med bland annat högre system- 

artärtryck i sviktfasen och lägre systemartärtryck i shuntfasen samt endast en blygsam stegring av 

trycket i övre hålvenen och höger förmak i sviktfasen. Orsaken till detta var  sannolikt  att 

metoden som vi använde inte framkallade tillräcklig högerkammarsvikt, och orsaken till detta var 

sannolikt att vi inte väntade tillräckligt lång tid med lungartären avsnörd för att det skulle 

framkalla permanenta skador. Metoden att framkalla högerkammarsvikt genom att strypa 

lungartären skall nämligen fungera enligt litteraturen, åtminstone hos marsvin [13]. Till följd av 

detta genomfördes endast fem försök i denna serie. 

	  
	  
SVIKTFASEN 

	  

Högerkammaren hämtade sig i stället när snaran släpptes i sviktfasen. Antagligen fanns då stora 

vätskemängder undantryckt i vävnaderna som ödem från då lungartären var snarad, detta kunde 

mobiliseras, ge ökat preload och därmed högre tryck i höger kammare, lungartär och 

systemkretslopp genom Frank-Starling-effekt på höger kammare. 

I blodgaserna sågs en lätt minskning av base excess i som kvarstod även i shuntfasen. Sannolikt 

är detta orsakat av en lägre hemoglobinkoncentration sekundärt till blödning under de kirurgiska 

förberedelserna samt spädning p.g.a. vätsketillförsel, detta ger sämre  syrgastillförsel  till 

vävnaderna och därmed metabol acidos. 

	  
	  
SHUNTFASEN 

	  

I shuntfasen steg trycket i övre hålvenen kraftigt, orsaken till detta var att shunten öppnas och 

övre hålvenen stängdes distalt denna vilket gjorde att allt blod från övre hålvenen gick via Glenn- 

shunten till lungartären. Avflödet från övre hålvenen, d.v.s. flödet genom shunten berodde 

därefter av tryckskillnaden mellan övre hålven och lungartär. Trycket i höger förmak, höger 

kammare och lungartären sjönk i shuntfasen, sannolikt beroende på att preload till höger 

kammare minskat med en tredjedel då flödet från övre hålvenen till höger förmak stängdes av. 

Som tidigare nämnt sjönk systemtrycket i shuntfasen jämfört med sviktfasen, en orsak till detta 
	  

skulle kunna minskad preload till vänsterkammaren. Detta skulle i sin tur bero på minskad 
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hjärtminutvolym från högerkammaren då denna pumpar ut blodet från övre hålvenen effektivare 

än det passiva flödet genom shunten som drivs av tryckskillnaden mellan övre hålven och 

lungartär. 

	  
	  
METOD 

	  

Huruvida högerkammaren hade lidit permanenta skador av denna akuta höjning i afterload på 

sikt går endast att spekulera i. Men teoretiskt skulle en nedsatt pumpförmåga kunna ha uppstått 

senare genom de tensionsskador som åsamkades kammaren, då detta enligt litteraturen ger 

upphov till inflammatoriska processer i myokardiet som sänker pumpförmågan [5, 6]. Under 

perioden då lungartären var avsnörd blåste nämligen högerkammaren upp sig och blev kraftigt 

dilaterad. Den fria väggen och conus/infundibulum var helt akinetisk för ögat och kontraktioner 

sågs endast i den apikala delen av kammaren vilket stämmer väl överens med de observationer 

man gör på ekokardiografi vid lungemboli (s.k. »McConnell’s tecken«) [6]. 

	  
	  
KONKLUSION 

	  

Konklusionen av detta försök blir att man bör vänta längre än 120 minuter om man vill framkalla 

högerkammarsvikt genom att snöra lungartären. Men även att högerkammaren har en stor 

förmåga att återhämta sig efter kortvariga akuta höjningar i afterload, t.ex. en lungemboli man 

snabbt lyckas eliminera, åtminstone på kort sikt. Vidare ger en Glenns-shunt kraftigt förhöjt tryck 

i övre hålvenen. 

	  
	  

4.2 FÖRSÖKSSERIE II 
	  
I den andra försöksserien sågs tidigt resultat som antydde att metoden inducerade en kraftigare 

högerkammarsvikt varför femton försök gjordes i denna serie. 

	  
	  
SVIKTFASEN 

	  

Till skillnad från första försöksserien sjönk systemartärtrycket i shuntfasen istället för att stiga. 

Detta beror sannolikt dels på att högerkammaren får en lägre hjärtminutvolym då den sviktar och 

därmed levererar mindre preload till vänsterkammaren (d.v.s. »forward failure« i högerkammaren) 

och dels på att högerkammaren dilateras och därmed hämmar vänsterkammarens pumpförmåga 

genom att förskjuta interventrikulärseptum (s.k. »ventricular interdependence«). 

Faktorer som stöder att metoden i andra försöksserien verkligen inducerar högerkammarsvikt är 

förutom det sjunkande systemartärtrycket att trycket i övre hålvenen och höger förmak steg 

kraftigt som tecken på »backward failure« i höger kammare. Att trycket i lungartären steg i 
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sviktfasen kan tyckas motsägelsefullt men kan sannolikt förklaras med en hämmad 

vänsterkammarfunktion enligt resonemanget ovan vilket stasade blodet i lungkretsloppet. Denna 

teori stöds även av att trycket i vänster förmak ökade. 

I  blodgaserna  ses  minskad  hemoglobinkoncentration  och  base  excess,  detta  kan  sannolikt 
	  

förklaras på samma sätt som i första försöket (d.v.s. sämre syrgasleverans och metabol acidos). 

Man ser även en kraftig minskning i den blandvenösa saturationen, detta kan avspegla en 

försämrad cirkulationen i lungkretsloppet orsakat av sviktande högerkammarfunktion. 

	  
	  
SHUNTFASEN 

	  

I shuntfasen steg systemartärtrycket jämfört med sviktfasen, vilket stämmer överens med resultat 

från andra studier [9]. Detta kan bero på att Glenn-shunten minskar preload till högerkammaren 

och därmed dilatationen av denna, och på så sätt stör högerkammaren inte funktionen på 

vänsterkammaren lika mycket genom »ventricular interdependence«. 

Trycken i höger förmak och kammare sjönk, sannolikt till följd av minskat preload. Även 

trycket i lungartären sjönk vilket skulle kunna bero på förbättrad vänsterkammarfunktion och 

därmed mindre lungstas, detta stöds av det stigande systemartärtrycket. Trycket i vänster förmak 

förblev däremot oförändrat mot sviktfasen, orsaken till detta är oklar, men skulle kunna bero på 

ett bättre flöde i lungkretsloppet. Liksom i första försöksserien steg trycket i övre hålvenen då 

shunten öppnas och övre hålvenen stängs. 

I blodgaserna ser man en förbättrad blandvenös saturation jämfört med sviktfasen vilket 

implicerar ett förbättrat blodflöde i lungkretsloppet. 

	  
	  
METOD 

	  

Metoden att ligera kranskärl för att inducera svikt har prövats i många studier, i de flesta fall dock 

på vänster kammare [13]. Eftersom relativt stor del av högerkammarens kontraktila förmåga 

kommer från det gemensamma interventrikulärseptum [3] så kommer en endast en del av 

högerkammarens pumpförmåga påverkas genom ligering av kranskärlen på högerkammarens fria 

vägg. 

	  
	  
KONKLUSION 

	  

Konklusionen från den andra försöksserien blir att ligering av kranskärlen på högerkammarens 

fria vägg tycks inducera högerkammarsvikt med venös stas, försämrat flöde i lungkretsloppet och 

sjukande    blandvenös    saturation.    Vidare    tycks    isolerad    högerkammarsvikt    försämra 
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vänsterkammarens funktion. Liksom i första försöket kan man konkludera att en Glenn-shunten 

ger kraftigt förhöjt tryck i övre hålvenen. 

Den viktigaste slutsatsen blir dock att Glenn-shunten i våra försök tycks minska venös stas 

genom minskat tryck i höger förmak, ge bättre vänsterkammarfunktion vid högerkammarsvikt 

samt förbättra flödet genom lungkretsloppet, det senare mätt genom förbättrad blandvenös 

saturation. 

	  
	  

4.3 GLENN-SHUNT 
	  
Flödet genom Glenn-shunten beror till största delen av tryckskillnaden mellan övre hålvenen och 

lungartären, ju större gradient ju större flöde. Detta avspeglar sig i våra försök då vi uppmätte ett 

större flöde i andra försöket då vi även hade en större tryckgradient. Att tryckgradienten i första 

försöksserien är så liten berodde på att trycket i lungartären var så högt i shuntfasen eftersom 

trycket i övre hålvenen var i princip lika stort i både första och andra försöksserien. Det höga 

trycket i lungartärtrycket i första försöksserien berodde sannolikt på att högerkammaren inte 

sviktade som tidigare nämnt. 

Således får man endast antegradt flöde i en Glenn-shunt vid låga lungartärtryck, vid högre 
	  

lungartärtryck får man inget eller till och med retrogradt flöde då det varken finns någon ventil- 

eller klaffunktion. Alltså är inte en Glenn-shunt användbar vid pulmonell hypertension, oavsett 

genes. Detta är dock inget problem om Glenn-shunten används tillsammans med en LVAD då 

denna avlastar vänsterkammaren och därmed förhindrar lungstas och pulmonell hypertension. 

Har man däremot permanenta förändringar i lungkärlen som ger ökad vaskulär resistens, t.ex. 

idiopatiskt, sekundärt till lungsjukdom eller vänsterkammarsvikt som stått sedan länge minskar 

effekten av en Glenn-shunt, även om den används tillsammans med en LVAD. 

	  
	  

4.4 KONKLUSION 
	  
Våra försök implicerar att en Glenn-shunt skulle kunna minska graden av manifest 

högerkammarsvikt i frånvaro av pulmonell hypertension. Därmed skulle en Glenn-shunt kunna 

vara användbar för att förhindra eller fördröja utvecklandet av högerkammarsvikt hos patienter 

som behandlas med LVAD, ytterligare försök krävs dock för att avgöra hur en LVAD påverkar 

hemodynamiken i höger och vänster kammare tillsammans med en Glenn-shunt. 
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BILAGA 1: FÖRSÖKSUPPSTÄLLNING 
	  

 
Bilaga 1: Uppställning under första försöksserien 

	  
	  

1. Höger kammare 
	  

2. Interventrikulärseptum 
	  

3. Tryckmätarkateter till höger kammare 
	  

4. Vänster kammare 
	  

5. Tryckmätarkateter till höger förmak 
	  

6. Höger hjärtöra 
	  

7. Glenn-shunt (Avstängd) 
	  

8. Plastkateter med bomullsband för strypning av lungartär 
	  

9. Probe för flödesmätning 
	  

10. Rot av lungartär 
	  

11. Tryckmätarkateter till vänster förmak + vänster hjärtöra 
	  

12. Tryckmätarkateter till lungartär 
	  

13. Sternumretraktor 


