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II 

SAMMENDRAG 
 
Formål: Oppgaven var en tverrsnittstudie. Hovedmålet med studien var å kartlegge 

lungefunksjonen hos tre ulike diagnosegrupper av medfødt hjertefeil, henholdsvis pasienter 

med Fallots tetrade, pasienter med transposisjon av de store arterier (TGA) og pasienter med 

kirurgisk konstruert total cavopulmonal forbindelse (TCPC). Formålet var å sammenligne 

funnene med et referansemateriale, se på eventuelle forskjeller i lungefunksjon mellom 

diagnosegruppene og analysere lungefunksjon mot kardiale faktorer.  

Materiale og metode: Deltakerne ble rekruttert fra Medisinsk poliklinikk på Rikshospitalet. 

75 pasienter ble inkludert i studien, henholdsvis 41 pasienter med Fallots tetrade, 22 pasienter 

med TGA og 12 pasienter med TCPC-operasjon.  Lungefunksjonstestene ble gjort i sittende 

posisjon, og under veiledning utførte pasientene spirometri, diffusjonstest og måling av 

blodvolum og membrandiffusjon. Pasientene ble testet en gang på et tilfeldig tidspunkt. 

Lungefunksjonsvariablene ble deretter analysert i statistikkprogrammet SPSS for windows, 

versjon 12.1.  

Resultater: Diagnosegruppene hadde gjennomsnittlig lavere lungefunksjonsverdier for  

variablene forsert vitalkapasitet (FVC), forsert ekspiratorisk volum (FEV1), peak expiratory  

flow (PEF), total lungekapasitet (TLC), residualvolum (RV), diffusjonskapasitet for  

karbonmonoksyd (TLCO) og membrandiffusjon (Dm) sammenlignet med et 

referansemateriale. Fallot- og TGA-gruppen skilte seg ikke signifikant fra referanseverdiene 

for volumkorrigert diffusjon (TLCO/VA), mens TCPC-gruppen hadde signifikant lavere  

verdier for denne variabelen. Fallot- og TGA-gruppen hadde videre signifikant lavere peak 

expiratory flow (PEF) og høyere blodvolum (Vc) sammenlignet med referansematerialet.  

Fallot-pasienter med hjertestørrelse over 500 ml/m2 hadde signifikant lavere FEV1 enn Fallot-  

pasienter med relativ hjertestørrelse under 500 ml/m2. TGA-pasienter med hjertestørrelse over  

500ml/m2 hadde signifikant høyere TLCO og Dm sammenlignet med TGA- pasienter med 

relativ hjertestørrelse under 500ml/m2.  Hjertevolum korrelerte signifikant med Vc i Fallot-og  

TGA- gruppen. Hjertevolumet korrelerte i tillegg signifikant med PEF, TLC,  TLCO og RV i  

TGA- gruppen. Pasienter operert med transannulær patch i Fallot-gruppen hadde signifikant 

høyere verdier for FVC, FEV1 og TLC sammenlignet med Fallot-pasienter operert uten  

transannulær patch. Det var ingen signifikante forskjeller i lungefunksjon mellom pasienter  

med ulik klaffefunksjon, andre operasjonsmetoder eller alder for operasjon i samme  

diagnosegruppe.  



 

Konklusjon: Analysen viser i hovedtrekk at pasientene i denne studien har lavere  

lungefunksjon sammenlignet med en normalpopulasjon. Pasientene som gruppe  

er restriktive, har økt blodvolum (Vc), redusert membrandiffusjon (Dm) og redusert  

diffusjonskapasitet (TLCO). Videre viser resultatene at TCPC-gruppen har signifikant lavere 

diffusjonskapasitet (TLCO), volumkorrigert diffusjon (TLCO/VA) og membrandiffusjon 

(Dm) sammenlignet med de to andre diagnosegruppene. Redusert volumkorrigert diffusjon 

tyder på diffus alveolær-kapillær ødeleggelse i TCPC-gruppen.  

Analysen av kardiale faktorer og lungefunksjon viser at ulik hjertestørrelse gir signifikante 

forskjeller for noen av lungefunksjonsvariablene i de tre diagnosegruppene. I tillegg viser 

analysen at Fallot-pasienter operert med transannulært patch har signifikant høyere verdier for 

FVC, FEV1 og TLC enn pasienter som ikke har denne korreksjonen. Man kan imidlertid ikke 

konkludere med at ulik klaffefunksjon, andre operasjonsteknikker eller ulik alder ved 

operasjon påvirker til forskjeller i lungefunksjon, da analyse av lungefunksjonsvariabler og 

henholdsvis klaffefunksjon, operasjonsteknikker og alder ved operasjon ikke viser 

signifikante forskjeller i lungefunksjonsverdier innad i de tre diagnosegruppene.  

Resultatene i denne studien tyder på at lungefunksjonstesting er et viktig bidrag til helhetlig 

beskrivelse og vurdering av disse pasientene. Kunnskap om lungefunksjonen er en 

delkomponent i totalkunnskapen om de studerte diagnosegruppene, og bidrar til et helhetlig 

bilde av disse pasientenes fysiske funksjon. Lungefunksjonstesting bør derfor være en del av 

rutineundersøkelsen til disse pasientene, men bør imidlertid vurderes i sammenheng med den 

enkelte pasients situasjon.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            II 
Abstract 

 
Purpose: The purpose of the present study was to investigate lung function in adults with 

three different types of congenital heart disease. The three groups included were patients with 

Tetralogy of Fallot, patients with Transpostition of the Great Arteries (TGA) and patients with 

Total Cavopulmonary Connection (TCPC). The aims of the study was to compare lung 

function values in these groups to reference values from a healthy population, to investigate 

possible differences in lung function between the groups and to analyze lung function values 

with cardiac factors. 

Materials and methods: Patients were recruited from medical outpatients at Rikshospitalet. 

Lung function was assessed in 41 patients with Tetralogy of Fallot, in 22 patients with TGA 

and in 12 patients with TCPC. Lung function tests were performed using a V-max computer. 

The patients performed spirometry, diffusing capacity for carbonmonoxide, and measurement 

of capillary blood volume and membrane conductance, sitting in an upright position and 

instructed by a technician. The patients were tested once at a random point in time. Lung 

function values were analyzed using the statistical program SPSS for windows, version 12.1. 

Results: All three groups had significantly lower forced vital capacity (FVC), forced 

expiratory volume (FEV1), total lung capacity (TLC), residual volume (RV), diffusion 

capacity for carbonmonoxide (TLCO) and membrane conductance (Dm) compared to a 

reference population. Patients with Tetralogy of Fallot and TGA had significantly lower peak 

expiratory flow (PEF), a normal adjusted diffusing capacity (TLCO/VA) but significantly 

higher capillary blood volume (Vc) compared to the reference values. Patients with TCPC had 

significantly lower TLCO/VA compared to the reference values.  

Further, Tetralogy of Fallot-patients with heart size above 500 ml/m2 had significantly lower 

FEV1 compared to Tetralogy of Fallot-patients with heart size less than 500 ml/m2. TGA-

patients with heart size above 500 ml/m2 had significantly higher TLCO and Dm compared to 

TGA-patients with heart size less than 500 ml/m2. There was a significant correlation between 

heart size and Vc in Tetralogy of Fallot- and TGA-patients, and between heart size and 

TLCO, PEF, TLC and RV in TGA-patients. Tetralogy of Fallot-patients corrected with a 

transannular patch had significantly higher FVC, FEV1 and TLC compared to patients in this 

group corrected with other methods. There were no differences in lung function found 

between patients with different valve function and age of operation within the groups. 



Conclusion: It was found that the patients as a group has restrictive lung function, increased 

capillary blood volume (Vc), reduced membrane conductance (Dm) and reduced diffusing 

capacity for carbonmonoxide (TLCO) compared to a reference population. It was also found 

that the TCPC-group has significantly lower TLCO, TLCO/VA and Dm copared to the other 

groups. Because of the reduced TLCO/VA in TCPC-patients it can be concluded that this 

group has diffuse alveolar-capillary destruction. Further, different heart size shows some 

significant differences in lung function, but the outcome is different in the three groups. 

Tetralogy of Fallot-patients corrected with transannular patch also have higher values for 

FVC, FEV1 and TLC compared to Tetralogy of Fallot-patients corrected with other methods. 

On the other hand, different valve function, other operation techniques and age of operation 

within the three groups do not seem to influence lung function.  

The results of this study indicates that lung function testing is an important contribution to the 

overall knowledge about these patients. Lung function testing should therefore be part of the 

routine examination, but should be evaluated in relation to every patient’s unique situation.   
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FVC forsert ekspiratorisk volum fra full inspirasjon til fullstendig  

   ekspirasjon 

FEV1   ekspirert volum i løpet av det 1. sekundet av en FVC-manøver 

FEV1/FVC %  FEV1 uttrykt som prosent av FVC 

FEF   forsert ekspiratorisk flow 

IVC   inspiratorisk vitalkapasitet 

O2   Oksygen 

CO2   Karbondioksyd 

CO   Karbonmonoksyd       

RV   residualvolum  (TLC – VC) 

TLC   total lungekapasitet (VC + RV) 

TLCO  lungens diffusjonskapasietet (transfer factor) for karbonmonoksyd (CO) 

TLCOAdj  TLCO korrigert (adjusted) for pasientens Hb-verdi 

TLCO/VA  transfer koeffisient = KCO (TLCO pr. liter lungevolum)  

VA   alveolært volum (TLC) 

VC  vitalkapasitet. Volumendring mellom full inspirasjon og ekspirasjon 

Vc   blodvolum i lungekapillærene 

TV   tidevolum 



ERV   ekspiratorisk reservevolum 

IRV   inspiratorisk reservevolum 

FRC   funksjonell residualkapasitet  

 

 

Medisinske faguttrykk som er brukt i teksten 
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Conduit  tunnel 

Cyanose blålig hud og sliminner pga at oksygenfattig blod kommer ut i det  store 

kretsløpet 

Diastole hjertets utviding idet det blir fylt med blod 

Diffusjon passasje av gasser og substanser gjennom cellevegger og vevsvæske 

Dynamiske  
lungevolum  ulike volum man viljestyrt kan puste inn og ut av lungene 
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Reparativ kirurgi fullstendig kirurgi, tar sikte på å gjenskape normal anatomi så godt som 

mulig 

Septum skillevegg mellom høyre og venstre atrie og høyre og venstre ventrikkel 

Shunt unormal forbindelse hvor blodet går fra områder med høyt trykk til 
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Statiske lungevolum absolutte lungevolum (RV og TLC er eksempler)  
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Ventrikkel hjertets hovedkammer, kalles hjertekammer, som pumper blodet ut i 

kroppen og til lungene 
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1 INNLEDNING, BAKGRUNN OG FORMÅL 
    
 

1.1 Innledning 

Voksne med medfødt hjertefeil er en pasientgruppe som øker i antall i dagens samfunn. 

Dette skyldes blant annet mer avansert kirurgi, tettere oppfølging og bedre medikamentell 

behandling. Det finnes ikke statistikk over hvor mange voksne som har en medfødt 

hjertefeil i Norge i dag, men et statistisk estimat fra Rikshospitalet antyder at det er ca 

14000 pasienter, med en spredning fra 10000 til 18000 pasienter (Personlig 

kommunikasjon, Per Morten Fredriksen, Rikshospitalet). Dette er en pasientgruppe man 

ikke vet så mye om utover kirurgisk utvikling og oppfølging, da fokuset har vært på 

overlevelse og å få best mulig hjertefunksjon. Man vet derimot mer om andre forhold når 

det gjelder barn med medfødt hjertefeil. Blant annet gjennomfører fysioterapeuter på 

Rikshospitalet tredemølletesting for å kartlegge pasientenes oksygenopptak. Dette brukes 

i vurderingen av pasientens generelle tilstand og til å gi pasienten erfaring med hvor mye 

han/hun tåler av belastning. Tredemølletestene viser at barn med ulike typer medfødte 

hjertefeil har gjennomsnittlig lavere oksygenopptak og redusert yteevne i forhold til 

hjertefriske (Fredriksen 2001). Videre viser studier at barn med medfødt hjertefeil har 

redusert aktivitetsnivå sammenlignet med friske (Fredriksen 2000), og at de har adferds- 

og psykologiske problemer i større grad enn friske (Fredriksen et al 2004). En av 

målsettingene ved Rikshospitalet er å tilegne seg tilsvarende kunnskap om voksne med 

medfødt hjertefeil. 

 

Det er kjent at mange pasienter med medfødt hjertefeil må leve med en sirkulasjon som 

medfører økt belastning på hjertet. Voksne med medfødt hjertefeil har levd en stund med 

denne belastningen, og mange har og flere vil få symptomer som nedsatt yteevne, 

hjertesvikt og rytmefeil. Noen er velfungerende og i jobb mens andre ikke er det, og man 

vet at hjertefeilen er en begrensende faktor. Det er gjort studier som viser at voksne med 

forskjellige typer medfødt hjertefeil har redusert fysisk yteevne sammenlignet med en 

frisk populasjon (Hetcher et al 2001, Thaulow og Fredriksen 2004). Studier viser også at 

voksne så vel som barn med medfødt hjertefeil har effekt av trening (Therrien et al 2003, 
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Fredriksen et al 2000). Man vet imidlertid mindre om hvilke andre forhold som kan være 

begrensende faktorer i denne gruppen.  

 

I sammenheng med observasjonene nevnt ovenfor har interessen for lungefunksjonen hos 

voksne med medfødt hjertefeil oppstått. Spørsmålet er hvordan lungefunksjonen i denne 

pasientgruppen er, og om lungefunksjonen kan spille en rolle for deres fysiske yteevne og 

daglige funksjon. Sirkulasjonsorganene og respirasjonsorganene er nært knyttet sammen 

og har gjensidig innvirkning på hverandre. Ulike medfødte hjertefeil kan dermed gi 

affeksjon av lungene i voksen alder.  

 

Datasøk i elektroniske baser og medisinske publikasjoner gir få funn av studier som 

omhandler medfødte hjertefeil og lungefunksjon. Det er imidlertid gjennomført en studie 

ved Rikshospitalet, der man undersøker lungefunksjon hos barn med total cavopulmonal 

forbindelse (TCPC). TCPC er en kirurgisk konstruksjon og kjennetegnes ved at 

oksygenfattig blod renner inn i lungene uten pumpekammer. Studien viser at det er en 

sammenheng mellom lungefunksjonsmål hos barn med TCPC-operasjon og aerob 

yteevne (personlig kommunikasjon Iren Matthews, Kvinne Barn Klinikken, Astma- og 

allergiavdelingen, Rikshospitalet). Det er også gjort studier på barn som omhandler 

lungefunksjon hos pasienter med hull i hjerteskilleveggen etter hjertekirurgi (Sulc et al 

1996), og sykelig lungefunksjon hos barn og ungdom med fem forskjellige typer 

medfødte hjertefeil (Lubica et al 1996). Disse studiene viser at lungefunksjonsmål hos 

barn med medfødt hjertefeil er lavere enn gjennomsnittet for friske. Det finnes også andre 

studier som omhandler lungefunksjon hos personer med medfødte hjertefeil (Zapletal et 

al 1993,  Sulc et al 1992, Fredriksen et al 2001). Flere av studiene har imidlertid 

hovedfokus på andre forhold enn lungefunksjonen (Fredriksen, Therrien et al 2001, 

Fredriksen, Chen, Veldtman et al 2001). De fleste studiene med hovedfokus på 

lungefunksjon er gjort på barn og ungdom.  

 

1.2 Fysiologisk bakgrunn 

Hos voksne pasienter med ervervede hjertefeil har man i flere studier vist at det er en 

sammenheng mellom lungefunksjon og kardiovaskulær sykdom og dødelighet (Kannel et 
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al 1996 , Guazzi et al 2001). Lungefunksjonsmål har blant annet vært benyttet som en 

verdifull indikator på utviklingen av hjertesvikt hos pasienter med koronar hjertesykdom 

og venstre ventrikkelsvikt (Kannel et al 1983). Studier har også vist at pasienter med 

ervervede hjertesykdommer ofte har obstruktive tendenser (hindring av luftstrømmen ut) 

på grunn av opphoping av blod i lungene (Mancini 1995). Dette kan føre til mindre 

lungevolum og forsnevrede luftveier. Det er også vist nedsatt diffusjon av oksygen (O2) 

og karbondiaoksyd (CO2) over kapillær- og alveolemembranen (veggene i blodårene og 

lungeblærene) som følge av hjertesykdom (Kraemer et al 1993). Mye informasjon er altså 

funnet hos pasienter med ervervede hjertefeil med hensyn til unormal gassutveksling.  

 

Tilsvarende sykdomsbilder som hos personer med ervervede hjertelidelser finnes 

erfaringsmessig også hos pasienter med medfødt hjertefeil, til tross for at årsaken til 

problemene er basert på ulike patologiske forhold. Medfødte hjertefeil gir i mange 

tilfeller endring i lungenes blodgjennomstrømning. Dette kan påvirke bronkiene (de små 

luftveiene), da særlig økt blodgjennomstrømning, som kan gi ødem (opphoping av 

væske) og dermed obstruksjon (forsnevring) av de små luftveiene og redusert compliance 

(elastisitet) i lungevevet (Mathews 2004).  

 

1.3 Studiens formål og hensikt  

På bakgrunn av dette skal det gjøres en kartlegging av lungefunksjonen hos voksne med 

medfødt hjertefeil. En kartlegging kan være med på å øke forståelsen av denne 

pasientgruppens sykdomsbilde, og dette kan skape grunnlag for utvikling av 

behandlingstilbudet. Et eventuelt tilbud om lungefunksjonstesting til denne 

pasientgruppen kan også tenkes å ha nytteverdi i forhold til at endringer i lungefunksjon 

kan være en indikator på endring eller dysfunksjon i hjertet, på samme måte som 

lungefunksjon kan indikere ervervet dysfunksjon i hjertet. Fysioterapi og tilbud om fysisk 

aktivitet til denne pasientgruppen er også et område som kan utvikles og forbedres. Fordi 

mange tror at anstrengelse kan utløse alvorlige komplikasjoner kan omgivelsene hindre 

en person med medfødt hjertefeil i å utfolde seg fysisk. I noen få tilfeller er dette korrekt, 

men i de aller fleste tilfeller kan pasientene delta i aktiviteter sammen med hjertefriske 

(Fredriksen og Thaulow 1997). Barn og voksne med medfødt hjertefeil blir på grunn av 
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dette en forsømt gruppe i forhold til fysioterapi, særlig med tanke på råd, veiledning og 

trening innen fysisk aktivitet. Situasjonen er slik nettopp fordi man vet lite om deres 

fysiske forutsetninger, hvorav hjerte- og lungefunksjon er viktige komponenter. En 

belastningstest, som allerede er en del av tilbudet til denne pasientgruppen, gir pasienten 

en pekepinn om hva hjertet tåler av belastning. En kartlegging av lungefunksjon vil være 

et bidrag til økt fysiologisk kunnskap om hvordan lungene fungerer, som igjen kan gi et 

bredere grunnlag for evaluering av pasientenes fysiske situasjon.  

 

1.4 Problemstillinger 

Hovedmålet med studien er å kartlegge lungefunksjonen hos voksne personer med 

kompliserte medfødte hjertefeil. Tre ulike diagnosegrupper er inkludert, henholdsvis 

pasienter med Fallots tetrade, pasienter med transposisjon av de store arterier (TGA) og 

pasienter med kirurgisk konstruert total cavopulmonal forbindelse (TCPC). Formålet er å 

sammenligne funnene med et referansemateriale, se på eventuelle forskjeller i 

lungefunksjon mellom diagnosegruppene og analysere hvorvidt lungefunksjonen 

påvirkes av kardiale faktorer. Kardiale faktorer menes i denne sammenheng 

hjertestørrelse, klaffefunksjon, operasjonsmetoder og alder ved operasjon.  

 

På bakgrunn av ovennevnte komponenter er problemstillingene som følger:  

 
1. Har pasienter med Fallots tetrade, TGA og TCPC normale 

lungefunksjonsverdier sammenlignet med et referansemateriale, og er det 

forskjeller i lungefunksjon mellom disse diagnosegruppene? 

 

2. Hva kan forklare en eventuell avvikende lungefunksjon hos pasienter med 

Fallots tetrade, TGA og TCPC?  

 

Fallots tetrade og TGA er to forskjellige typer medfødte hjertefeil. TCPC er en kirurgisk 

konstruksjon utført på pasienter med forskjellige bakenforliggende medfødte hjertefeil. 

Alle tre gruppene vil imidlertid bli omtalt som diagnosegrupper videre i oppgaven. 

Diagnosegruppene vil bli beskrevet nærmere i teorikapitelet. 
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2 TEORETISK BAKGRUNN 

Dette kapitelet omhandler beskrivelse av hjertets anatomi, beskrivelse av de valgte 

diagnosegruppene, beskrivelse av lungenes funksjon og egenskaper, og beskrivelse av 

ulike lungefunksjonstester.  

 
2.1 Hjertets anatomi hos friske og i de tre ulike diagnosegruppene 
 
2.1.1 Det normale hjertet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1.1: RA= høyre atrium, RV= høyre ventrikkel, RA+ RV= høyre hjertehalvdel, LA= venstre atriu , LV= venstre ventrikkel m
LA+LV= venstre hjertehalvdel PA= lungepulsåren, AO= hovedpulsåren (hentet fra www.achd-library.com) 
 

Som vist i figur 2.1.1 deles hjertet inn i en høyre og en venstre hjertehalvdel. I et normalt 

fungerende hjerte pumper høyre hjertehalvdel blodet til lungene (det lille kretsløpet) og 

venstre hjertehalvdel pumper blodet ut i kroppen (det store kretsløpet). Et normalt hjerte 

har fire kamre, to forkamre (atrier) og to hjertekamre (ventrikler), hvorav høyre 

hjertehalvdel har et forkammer og et hjertekammer, og venstre hjertehalvdel har et 

forkammer og et hjertekammer. Høyre hjertehalvdel skilles fra venstre hjertehalvdel med 

en skillevegg (septum), en skillevegg mellom forkamrene og en mellom hjertekamrene. 

Mellom forkamrene og hjertekamrene sitter det klaffer som forhindrer blodet å renne 

tilbake til forkamrene når hjertekamrene trekker seg sammen for å pumpe blod til 

lungene og ut i kroppen. Mellom hjertekamrene og henholdsvis lungepulsåren 

(pulmonalarterien) og hovedpulsåren (aorta) er det også klaffer for å forhindre retur av 
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blod til ventriklene (figur 2.1.1). Hos en person med et normalt utviklet hjerte går det like 

mye blod gjennom lungekretsløpet som i det store kretsløpet. På grunn av den store 

motstanden i det store kretsløpet er det her et mye høyere trykk enn i lungekretsløpet 

(Haug et al 1997).  

 

2.1.2 Hva er medfødte hjertefeil? 

Medfødte hjertefeil er en av de mest vanlige medfødte defekter, og oppstår hos ca 0,8% 

av nyfødte på verdensbasis (Gatzoulis et al 2003). Medfødte hjertefeil medfører en 

avvikende anatomi og funksjon sammenlignet med friske hjerter. Feilene som kan oppstå 

er for eksempel at hjertet kun har et hjertekammer, et kammer kan være underutviklet og 

lungepulsåren eller hovedpulsåren kan være underutviklet eller ombyttet. Det kan oppstå 

hull i skilleveggene mellom høyre og venstre hjertehalvdel, forsnevringer i innløp og 

utløp av hjertet, og lekkasje i defekte eller manglende hjerteklaffer. Flere som er født med 

hjertefeil har ofte kombinasjoner av feil. Disse endrede anatomiske forholdene kan videre 

gi forøket eller forminsket blodstrøm til lungene, økt motstand i lungene og økt eller 

redusert trykk i hjertet, alt etter hvilken type hjertefeil som foreligger (Fredriksen 2001).  

 

Pasienter med medfødt hjertefeil er en svært heterogen gruppe med ulike sykdomsbilder 

og anatomi, og medfødte hjertefeil kan deles inn på flere måter. En måte å dele inn 

hjertefeil på er:  

1: feil som gir økt volum i hjertet og eventuelt i lunger (volumbelastende hjertefeil) 

2: hindring av blodstrømmen fra eller i hjertet (trykkbelastende hjertefeil)  

3: feil som fører til at oksygenfattig blod pumpes ut i kroppen (cyanotiske feil)  

4: ombytting av de store arteriene (TGA) 

(Fredriksen 2001).  

 

1. Hjertefeil med volumbelastning karakteriseres ved at hjertet i hvile har et større volum 

å hanskes med enn normalt. Dette betyr at høyre eller venstre ventrikkel er utvidet, og 

dette medfører et økt arbeid for hjertet. En del av reservekapasiteten hjertet har til å 

pumpe blod er redusert, og resultatet er at pasientene blir fortere slitne enn friske 

personer. Eksempler på volumbelastende hjertefeil er hull i skilleveggen mellom 
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hjertekamrene (ventrikkel septum defekt (VSD), og atrie septum defekt (ASD)) 

(Fredriksen 2001). 

 

2. Trykkbelastende hjertefeil er tilstander med hindring av blodstrømmen ut av 

ventriklene eller sentralt i de store karene. Økt trykk over tid gir økt belastning av 

hjertemuskulaturen, som fortykkes. Dette kan gi redusert blodforsyning til 

hjertemuskulaturen, og dette forverres ved aktivitet. Manglende blodforsyning til 

hjertemuskulaturen kan medføre rytmeforstyrrelser og plutselig død. Eksempler på 

trykkbelastende feil er pulmonal stenose og aortastenose, som er innsnevringer i utløpet 

fra henholdsvis høyre og venstre ventrikkel, eller i selve pulmonalarterien og aorta 

(Gatzoulis et al 2003). 

 

3. Cyanotiske hjertefeil kjennetegnes ved at det går oksygenfattig blod ut i kroppen. Dette 

kan forårsakes av flere hjertefeil, og ofte kombinasjoner av hjertefeil. Ved anstrengelse 

blir pasienter med cyanotisk hjertefeil blå, og har svært redusert utholdenhet i forhold til 

friske. Et eksempel på cyanotisk hjertefeil er ukorrigert Fallots tetrade (Gatzoulis et al 

2003). 

 

Siden mange pasienter har kombinasjoner av flere hjertefeil, og fordi operasjoner endrer 

anatomien i forhold til utgangspunktet, kan det ofte være vanskelig å kategorisere 

pasientene inn i slike store hovedgrupper som beskrevet ovenfor. I denne oppgaven skal 

det derfor fokuseres på to bestemte diagnoser som beskriver hjertefeilene direkte, og en 

kirurgisk konstruksjon felles for pasienter med ulike bakenforliggende typer av medfødte 

hjertefeil. De tre gruppene det skal fokuseres på er, som tidligere nevnt, pasienter med 

Fallots tetrade, pasienter med TGA og TCPC-opererte. 
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2.1.3 Fallots tetrade 
 

 

Figur 2.1.3: ventrikkel septum defekt. 2: pulmonal stenose   3:overridende aorta   4: hypertofisk høyre ventrikkel  5: Atrie septum 

defekt (hentet fra www.achd-library.com) 

 

Fallots tetrade er den hyppigst forekommende cyanotiske hjertefeilen og utgjør ca 10% 

av alle medfødte hjertefeil. Fallots tetrade er fire samtidige hjertefeil; pulmonal stenose, 

ventrikkel septum defekt, overridende aorta (hovedpulsåren utgår fra både høyre og 

venstre hjertekammer) og hypertrofisk høyre ventrikkel (fortykket hjertemuskulatur i 

høyre hjertekammer) (Fredriksen 2001).  

 

Fysiologien i uoperert Fallots tetrade karakteriseres ved hindring av pulmonal blodstrøm. 

Dette er et resultat av den pulmonale stenosen, med høyre-til-venstre shunt av blod 

gjennom ventrikkel septum defekten (VSD). En shunt er en unormal forbindelse hvor 

blodet går fra områder med høyt trykk til områder med lavt trykk. Ventrikkel septum 

defekten er nesten alltid stor og pulmonalklaffen er unormal i nesten alle tilfellene. 

Dersom pulmonalstenosen er stor blir blodstrømmen i pulmonalarterien betydelig 

redusert, og oksygenfattig blod fra høyre ventrikkel går gjennom ventrikkel septum 

defekten og ut i aorta, og dette forårsaker cyanose (Gersony og Rosenbaum 2002).  

 

Pasienter med Fallots tetrade blir som oftest operert med reparativ kirurgi. Reparativ 

kirurgi er fullstendig, og tar sikte på at hjertet skal ha en tilnærmet normal funksjon. 
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Reparativ kirurgi involverer lukning av ventrikkel septum defekten, slik at ventriklene 

skilles og aorta utgår fra venstre ventrikkel, samt minske obstruksjonen i utgangen av 

høyre ventrikkel (RVOT). Sistnevnte gjøres på flere måter: 

  

· Fjerning/åpning av pulmonalklaffen, siden denne er underutviklet. 

· Fjerning av pulmonalstenosen og forsnevringen i utgangen av høyre ventrikkel      

  (RVOT).          

· RVOT patch; en goretex-lapp på tvers av obstruksjonen i utgangen av høyre ventrikkel.  

  RVOT patch kombinert med fjerning av pulmonalstenosen forøker blodstrømmen ut av  

  høyre ventrikkel  

· Transannulær patch – en goretexlapp som er nødvendig dersom det er behov for å utvide                               

  pulmonalåpningen, men som gir større eller mindre grad av redusert funksjon i klaffen  

· Pulmonalklaffimplantasjon. Innsetting av kunstig klaff i pulmonalåpningen (homograft           

  eller bioprotese).  

 

Operasjon gjennomføres i dag i første eller andre leveår, når pasienten blir symptomatisk.  

Det gjennomføres også operasjoner som ikke tar sikte på full korrigering av hjertefeilen, 

men som har lindrende eller avlastende effekt. Disse operasjonene er palliative 

operasjoner, og er blant annet: 

· Blalock-Taussing shunt, som er en forbindelse mellom arteria subclavia (blodåre under                

  kravebenet) og pulmonalarterien.  

· GOBT-shunt, som er et kunststoffrør fra arteria subclavia og pulmonalarterien 

· Waterston shunt, en forbindelse mellom oppadstigende del av aorta (aorta ascendens) og  

  høyre pulmonalarterie 

· Potts shunt, som er en forbindelse mellom nedadstigende del av aorta (aorta decendens)  

  og venstre pulmonalarterie. 

 

Potts- og Waterston shunter er to typer sentrale shunter man nå har gått bort fra, på grunn 

av komplikasjoner relatert til overdreven pulmonal blodstrøm, pulmonal hypertensjon, 

forvrengning av pulmonale arterier og ulik blodstrøm til høyre og venstre lunge. Blalock-

Taussig shunt er vanligvis ikke assosiert med ovennevnte komplikasjoner, og gir god 
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lindring ved kontrollert å øke pulmonal blostrøm og redusere cyanose (Gersony og 

Rosenbaum 2002). Palliative shunter ble brukt som primær behandling av Fallots tetrade 

til åpen hjertekirurgi ble tilgjengelig. De fleste som har hatt palliative operasjoner har 

senere hatt reparativ kirurgi med lukning av shuntene (Gersony og Rosenbaum 2002).    

 

Utsiktene for pasienter som har gjennomgått reparativ operasjon tidlig i barneårene er 

god, og overlevelse ved 36 års alder er rapportert til 85% (Murphy et al 1993, Nollert et 

al 1997). Noen blir operert med reparativ kirurgi på et senere stadium enn de første 

leveår, og disse er assosiert med nedsatt overlevelse. For pasienter som kun har fått 

palliativ kirurgi er langtids overlevelse også begrenset.  

 

Den stabile postoperative Fallot-pasienten viser ikke tegn til rest-VSD eller obstruksjon 

av betydning i utgangen av høyre ventrikkel, men flere komplikasjoner kan oppstå. 

Pulmonal insuffisiens (svikt i pulmonalklaffen) er ofte en senfølge etter operasjon, og 

dette er mest vanlig hos pasienter som har reparativ kirurgi med transannulær patch. 

Perifere pulmonale stenoser er vanlig hos pasienter som har hatt palliativ shunting 

(Waterston-shunt, BT-shunt, Potts shunt ) før totalkorreksjon. Høyre ventrikkels evne til 

å tåle pulmonal insuffisiens ser ut til å være mest påvirket av obstruksjon i 

pulmonalarterien. Dersom pulmonalinsuffisiensen er stor nok og trykket i 

pulmonalarterien er høyere enn normalt kan dette medføre utvidelse av høyre ventrikkel, 

og innsetting av ny pulmonalklaff kan bli nødvendig. Utvidelse av høyre ventrikkel som 

følge av pulmonal obstruksjon og pulmonal insuffisiens kan videre føre til dårlig 

fungerende tricuspidalklaff (klaff mellom høyre atrie og høyre ventrikkel) (Gersony og 

Rosenbaum 2002). Stor pulmonal insuffisiens må ofte opereres. 

 

Pasientene som er inkludert i studien er alle pasienter som har gjenomgått reparativ 

kirurgi, men type operasjon kan variere noe innad i gruppen. De fleste voksne med 

reparert Fallots tetrade lever uinnskrenkede liv (Gatzoulis et al 2000), men senfølger i 

voksen alder kan være anstrengelsesutløst dyspnøe (pustebesvær) (Wessel et al 1980), 

palpitasjoner (hjertebank), syncope (besvimelse) og plutselig død (Gatzoulis et al 2003). 
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2.1.4 Transposisjon av de store arterier, TGA 

TGA er en av de vanligste kompliserte hjertefeilene. TGA er en ombytting av de store 

blodårenes avgang fra ventriklene, hvor aorta går ut fra høyre ventrikkel og 

pulmonalarterien går ut fra venstre ventrikkel. Disse anatomiske forholdene medfører at 

blodet sirkulerer i to separate parallelle sirkler. Dette fører til at oksygenfattig blod som 

kommer fra kroppen går gjennom høyre ventrikkel og tilbake til kroppen, uten å passere 

lungene. Oksygenert blod fra lungene går gjennom venstre hjertehalvdel og tilbake til 

lungene, uten å transporteres til kroppen. Dette er uforenelig med liv, og alle med denne 

diagnosen blir operert rett etter fødsel (Gersony og Rosenbaum 2002).  

 

En vanlig operasjonstype fram til midten av 80-tallet var Senning eller Mustard 

prosedyren, som er kanalkonstruksjoner i forkamrene. Disse operasjonene er teknisk noe 

ulike, men funksjonelt sett like. Senning-metoden benytter kanaler av naturlig materiale 

og Mustard-metoden benytter kanaler av kunststoff. Begge prosedyrene legger til rette for 

at blod fra venstre atrie føres over i høyre atrie og ned til høyre ventrikkel, og motsatt blir 

blod fra høyre atrie ført til venstre ventrikkel. Høyre ventrikkel, som er den minst egnede, 

blir da systemventrikkelen mens venstre ventrikkel, som er den muskulært største, 

pumper blodet inn i det lille kretsløpet (Fredriksen 2001) (figur 2.1.4).  

 

 

Figur 2.1.4: Mustard prosedyren. 1: ombytting (transposisjon) av de store arteriene. 2: Atriale kanaler. 3: 
blodstrøm fra lungene gjennom lungevener, via hjertekaffen mellom høyre atrium og høyre ventrikkel 
(tricuspidalklaffen), til høyre ventrikkel. 4: Blodstrøm av blod fra kroppen til venstre atrium og videre til 
venstre ventrikkel (hentet fra www.acdh-library.com) 

http://www.acdh-library.com/
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Arteriell switch er en alternativ operasjonsmetode. Arteriell switch medfører en 

anatomisk korreksjon av TGA, hvor pulmonalarterien flyttes tilbake til høyre ventrikkel 

og aorta flyttes tilbake til venstre ventrikkel. Hovedfordelen er at venstre ventrikkel blir 

den systemiske ventrikkelen, og arteriell switch er nå den foretrukne operasjonsmetoden 

for denne pasientgruppen (Fredriksen et al 2001).  

 

Overlevelsesutsiktene i første leveår for Mustard/Senning er meget god, mens 

langtidsutsiktene viser plutselig død som hyppigst forekommende dødsårsak, eller 

utvikling av systemisk høyre ventrikkelsvikt (Gatzoulis et al 2003). Funksjonell status 

opp til 35 år er forholdsvis god, men senkomplikasjoner er vanlig hos voksne pasienter. 

Dette kan blant annet være obstruksjon i kanalkonstruksjonene (bafflene), gjenværende 

forbindelser mellom atriene, obstruksjon i utgangen av venstre ventrikkel, pulmonal 

stenose og atriale arytmier. Kanalobstruksjon kan resultere i systemisk venøs eller 

pulmonal venøs obstruksjon, alt etter hvor kanalobstruksjonen er lokalisert. Pulmonal 

venøs obstruksjon kan øke pulmonalt og kapillært trykk.  

 

Hovedbekymringen er derimot langtidsfunksjonen for systemisk høyre ventrikkel. De 

fleste med Mustard/Senning operasjon er under 40 år, og situasjonen etter passert 40 års 

alder vet man ikke så mye om. Bekymringen er økende dysfunksjon og systemisk høyre 

ventrikkelsvikt pga belastning over tid (Gersony og Rosenbaum 2002). 

 

2.1.5 TCPC- operasjon 

TCPC (total cavopulmonal forbindelse) benyttes der det er kun et funksjonelt  

hjertekammer og kjennetegnes ved at oksygenfattig blod (venøst blod) fra kroppen renner  

inn i lungene uten pumpekammer. Pulmonal blodstrøm oppnås med en forbindelse 

mellom høyre atrie eller vena cava (hulvenen) til pulmonalarteriene.  

Operasjonsteknikkene for TCPC har utviklet seg mye siden den ble utført første gang.  

En fullstendig operasjon foregår ofte i stadier, fra palliative operasjoner til fullstendig 

TCPC-operasjon (Gersony og Rosenbaum 2002). 
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Pasienter med TCPC har forskjellige bakenforliggende medfødte hjertefeil. En gruppe 

som undergår TCPC er pasienter med kun et hjertekammer (univentrikulære hjerter). I et 

univenrikulært hjerte kan de to forkamrene ha ulik forbindelse til det ene hjertekammeret. 

En form er dobbelt innløp til ventrikkelen (double-inlet ventricle) hvor mer enn 50% av 

begge forkamrene er forbundet med en dominant ventrikkel. Forbindelsen kan enten være 

gjennom to separate klaffer, eller gjennom en felles klaff (Gatzoulis et al 2003).  

 

En annen pasientgruppe som gjennomgår TCPC-operasjon er atrioventrikulære atresier. 

Dette er tilstander med fullstendig fravær av en av klaffene mellom forkammer og 

hjertekammer. Den gjenværende klaffen forbindes med en dominant ventrikkel. I 

tricuspidal atresi (manglende hjerteklaff mellom høyre for-og hjertekammer) er venstre 

ventrikkel dominant. I alle former for tricuspidal atresi vil systemisk venøst blod komme 

inn i høyre forkammer, hvor eneste vei ut er gjennom et hull i skilleveggen til venstre 

forkammer. Det skjer en miksing av venøst og arterielt blod, og pasienten blir cyanotisk. 

Blodet går videre gjennom klaffeapparatet mellom venstre forkammer og hjertekammer 

(mitralklaffen). Vanligvis er det et stort hull i skilleveggen mellom venstre og høyre 

hjertekammer, til den underutviklede høyre ventrikkelen. I mitral atresi (manglende 

hjerteklaff mellom venstre for- og hjertekammer), som er sjeldnere, er høyre ventrikkel 

dominant. Her blir forholdene motsatt av tricuspidal atresi (Gatzoulis et al 2003).   

 

Disse tilstandene opereres i stadier, til en full TCPC operasjon. Denne operasjonen skiller 

kretsløpene slik at hjertets ene ventrikkel pumper blod til det store kretsløpet mens 

venene (blodårer med oksygenfattig blod) kobles direkte til lungepulsåren, uten 

pumpekammer (Henry og Marriott 1995) (figur 2.2.3).  
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Figur 2.1.5: TCPC-operasjon 
1: Direkte forbindelse mellom høyre forkammer og lungepulsåren. 2: Manglende klaff mellom høyre forkammer og hjertekammer.  3: 

Trangt hull i skilleveggen mellom høyre og venstre hjertekammer, underutviklet høyre hjertekammer. 4: Lukning av hull i 

skilleveggen mellom høyre og venstre forkammer, med patch. (hentet fra www.acdh-library.com) 

 

En form for TCPC er lateral tunnel. Dette er en direkte forbindelse mellom hulvenen, 

som normalt fører blodet til høyre hjertehalvdel, og pulmonalarterien. Det dannes en 

tunnel langs veggen av høyre atrie, fra nedre til øvre hulvene. Øvre hulvene forbindes 

med pulmonalarterien ovenfra og nedenfra, slik at blodet kan transporteres både til høyre 

og venstre lunge. Dette kan også gjøres med en tunnel som legges på utsiden av høyre 

atrie (ekstern conduit) (Gersony og Rosenbaum 2002). TCPC-operasjonens siktemål er å 

eliminere unormale forbindelser der blod går fra et område med høyt trykk til et område 

med lavere trykk (shunting) hos pasienter født med bare en effektiv ventrikkel. TCPC-

operasjonen fører systemisk venøst blod til lungepulsåren uten passasje gjennom 

ventrikkelen, slik at ventrikkelen kun fører blod til det store kretsløpet. I denne dramatisk 

endrede sirkulasjonen øker trykket i systemiske vener, og det er dette trykket som 

opprettholder blodstrøm gjennom lungene og tilbake til venstre forkammer (Gatzoulis et 

al 2003). 

 

TCPC operasjon medfører flere og alvorlige senkomplikasjoner. Risikofaktorer 

inkluderer grad av lekkasje i atrioventrikulærklaffen , dysfunksjon av venstre ventrikkel, 

høye trykk i høyre atrie, obstruktive pulmonalarterier og alvorlig klinisk status (Gersony 



 15

og Rosenbaum 2002). Disse pasientene har nedsatt yteevne, og lite vites om deres 

lungefunksjon og reserver.   

 

2.1.6 Behandlingstilbud i Norge i dag 

Pasienter med medfødte hjertefeil får oppfølging for sin tilstand. Det er i barneårene de 

fleste blir behandlet kirurgisk, og all oppfølging etter kirurgi tar sikte på å utrede 

komplikasjoner av tilstanden og vurdere behovet for eventuelle nye operasjoner. I 

oppfølgingen inngår ulike undersøkelser for å stadfeste status og bestemme videre 

behandling av pasientene. Dette innebærer anamnese, status presens, EKG undersøkelser, 

røntgen, ultralyd av hjertet, blodprøver, hjertekateterisering og belastningstest. 

Lungefunksjonstesting er per i dag ikke en del av denne oppfølgingen. Felles for all 

behandling er å bevare hjertemuskelen intakt, unngå arytmier og unngå skade på lungene.  
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2.2 Lungenes oppgaver og mekanikk 
For bedre forståelse av lungefunksjonsprøver gjøres først en kort beskrivelse av lungenes 

oppgaver og mekanikk.  

 

Lungenes hovedoppgave er å tilføre O2 til blodet, samtidig som CO2 luftes ut. Dette skjer 

gjennom gassutveksling mellom luften i alveolene (lungeblærene) og blodet i 

lungekapillærene (karsengen i lungene). Denne prosessen krever at lungene ventileres, at 

O2 og CO2 diffunderer (passerer) gjennom lunge- og åreveggene, og at forholdet mellom 

sirkulasjon/perfusjon i kapillærene og ventilasjonsfordelingen i lungene er tilfredstillende 

(Haug et al 1997).  

 

2.2.1 Ventilasjon 

Ventilasjon er transport av luft inn og ut av lungene. Ventilasjonen kommer i stand pga 

forskjell i trykk mellom lungeluften og atmosfæreluften. Trykkforskjellene oppstår pga 

endring i lungevolum. Trykket i atmosfæren endres ikke, men trykket i lungene kan 

endres. Man oppnår trykkfall ved å utvide lungene, og dette gjøres ved aktiv bruk av 

respiratoriske muskler som utvider brystkassen. Lungene er festet til ribbene og 

mellomgulvet. Når inspirasjonsmusklene trekker seg sammen, utvider brystkassen og 

dermed også lungene seg, og trykket i lungene synker. Luft strømmer fra områder med 

høyt trykk til områder med lavt trykk. Når brystkassen utvides og lungetrykket blir 

mindre enn atmosfæretrykket, strømmer luften fra atmosfæren inn i lungene. Utpust skjer 

hovedsakelig passivt, pga lungenes elastisitet og tilbakefjæringskraft. Lungene har evne 

som en strikk; spenner man strikken strekkes den, men slipper man vil strikken trekke seg 

sammen. Lungene er elastiske og utvides når inspirasjonsmusklene kontraheres, men når 

inspirasjonsmusklene slapper av vil lungenes elastisitet trekke lungene sammen. Trykket 

i lungene blir da større enn atmosfæreluften, og luften strømmer ut. Musklenes evne til å 

strekke lungene og lungenes elastisitet skaper endring i lungevolumet. Lungene kan ha 

forskjellige volum, og figur 2.2.1 viser dette. 
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Volumet av den luften som trekkes inn og pustes ut av luftveiene ved hvert åndedrag 

kalles tidevolumet (TV). Etter en avsluttet utpust er det fortsatt mye luft igjen i lungene 

og ved maksimal bruk av ekspirasjonsmusklene er det mulig å presse ut ytterligere 

mengder luft, og dette kalles det ekspiratoriske reservevolumet (ERV). Etter en slik 

maksimal ekspirasjon er det fortsatt luft igjen i lungene. Denne luften kan ikke utåndes 

og kalles lungenes restvolum (RV). Etter en vanlig innpust i hvile har lungene fortsat

kapasitet til å ta inn mer luft. Den ekstra luften som kan pustes inn kalles inspiratorisk

reservevolum (IRV). Dersom en person etter en maksimal inspirasjon foretar 

maksimal ekspirasjon, puster vedkommende ut en luftmengde som svarer til IRV, 

ERV. Dette kalles for vitalkapasiteten (VC) (Haug et al 1997). Total lungekapasitet 

(TLC) er den maksimale mengden luft en person kan ha i lungene, og den funksjonelle 

residualkapasiteten (FRC) er volumet som er igjen i lungene etter en vanlig utpust. FRC 

er summen av RV og ERV. TLC, RV, VC, FRC e

Fordeling av lungevolum

TV

IRV

ERV

RV

VC
TLC

FRC

 

2.2.2 Diffusjon 

Lungenes gassutveksling foregår ved diffusjon. Kort fortalt er diffusjonen et resultat av 

en tilfeldig og uordnet bevegelse av enkeltmolekyler. Alle molekyler er i bevegelse hele 



 18

tiden, og i gassblandinger der stoffene er ujevnt fordelt vil konsentrasjonsforskjellene 

etter hvert jevnes ut, fordi molekylene vil fordele seg. Det trykket hver enkelt gass har i 

en gassblanding kalles partialtrykket, og partialtrykket er uavhengig av om det er andre 

gasser til stede. Gasser beveger seg fra områder med høyere partialtrykk til områder med 

lavere partialtrykk. Diffusjonen i lungene skjer derfor på grunn av 

konsentrasjonsforskjeller av O2 og CO2 i lungeblærene og i blodet. Partialtrykket for O2 

er høyere i lungeblærene enn i lungeblodet og det skjer en diffusjon av O2 fra lungeblærer 

til blodet. Transporten av O2 fra luften i lungene til de røde blodcellene skjer ved at O2 

passerer (diffunderer) gjennom alveoleveggen, vevsvæsken, blodåreveggen, blodplasma 

og inn i de røde blodcellene, hvor det fester seg til hemoglobinet. For CO2 er 

partialtrykket høyest i blodet og diffusjonen av CO2 foregår motsatt vei (Haug et al 

1997). 

 

Normal gassutveksling I lungen

 
Figur 2.2.2: viser alveoler og kapillærnett, hvor O2 diffunderer fra lunger til blod 
 

 

2.2.3 Ventilasjonsfordeling og perfusjon 

Lungenes gassutveksling avhenger også av ventilasjonsfordeling og perfusjon 

(blodgjennomstrømning). Luften i lungene går til de områdene av lungen som er lettest 
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tilgjengelige. Ujevn ventilasjon oppstår når det er forhold i lungen som hindrer luften 

som pustes inn i å fordele seg på hele lungearealet. Ujevn ventilasjonsfordeling opptrer 

blant annet ved obstruktiv lungesykdom, eller ved andre faktorer som påvirker lungenes 

elastisitet. Uansett årsak vil storparten av den inspirerte gassen gå til den lungeenheten 

som har best mulighet til å utvide seg. Ujevn ventilasjon har konsekvenser som redusert 

tilførsel av nyinspirert gass og dårlig utluftning av gammel gass i affiserte områder. 

Videre er dårlig samstemt ventilasjon og perfusjon viktigste årsak til 

gassvekslingsforstyrrelser. Dersom blod kommer i kontakt med dårlig ventilerte alveoler, 

mister blodet muligheten til å ta opp nytt oksygen og til å skille ut CO2. Tilsvarende er 

det uheldig at alveoler som er godt ventilert ikke kommer i kontakt med blodet. Normal 

gassutveksling er derfor avhengig av et godt samsvar mellom ventilasjon og perfusjon i 

hver enkelt del av lungen (Giæver 2002).    

 
2.3 Lungefunksjonstester 
Det finnes mange forskjellige lungefunksjonstester som beskriver lungene på ulike måter. 

Et utvalg av testene blir beskrevet nedenfor. 

 

2.3.1 Spirometri 

Spirometri er måling av dynamiske lungevolum og reflekterer både luftveienes 

ledningsevne og lungevevets elastiske egenskaper. Ved å se nærmere på 

spirometrikurvene og verdiene, kan man få et inntrykk av hvordan luftveismotstanden og 

den elastiske tilbakefjæringskraften er affisert. Spirometri omfatter blant annet forsert 

vitalkapasitet (FVC), forsert ekspiratorisk volum i løpet av 1 sekund (FEV1), peak 

expiratory flow (PEF), FEV1 i % av FVC, og forsert ekspiratorisk flow i prosent av 

forsert vitalkapasitet (FEF i % av FVC). FEF kan måles på forskjellige nivå av FVC, for 

eksempel når pasienten har pustet ut 25% eller 50% av FVC (Giæver 2002). FEF- 

målinger kan gi informasjon om eventuell luftstrømshindring, men FEF har kun moderat 

reproduserbarhet, og kan være vanskelige å tolke, spesielt når vitalkapasiteten er 

abnormal (Quanjer 1993).  
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FVC er en måte å måle vitalkapasiteten (VC) på. FVC måles ved at pasienten gjør en 

maksimal ekspirasjon så hurtig som mulig, etter at det er gjort en maksimal inspirasjon.  

FVC måles fra full inspirasjon til full ekspirasjon, og er mengden luft som pustes ut av 

lungene med forsert kraft fra respirasjonsmusklene (Quanjer 1993). FVC er 

innsatsavhengig og kan bli underestimert dersom innsatsen er submaksimal.  

 

FEV1 er det volumet som pustes ut i løpet av det første sekundet av en maksimal 

ekspirasjon. FEV1 er et mål på luftveismotstand og brukes derfor til å påvise eventuell 

obstruksjon i luftveiene. Den betraktes som en meget reproduserbar variabel (Giæver 

2002).  

 

Normalt skal FEV1 være 75% av FVC. Forholdet mellom FEV1 og FVC kalles 

FEV1/FVC ratio. Ved luftveisobstruksjoner (bronkial astma og lignende) vil denne 

ratioen være tydelig lavere enn forventet.  
 

FremstillingFremstilling avav forsertforsert ekspirasjonekspirasjon
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Figur 2.3.1: Fremstilling av forsert ekspirasjon (FEV1). Tegningen til venstre viser forsert ekspirasjon i 
tid, mens tegningen til høyre viser forsert ekspirasjon med flow. PEF er topphastigheten på flowkurven. 
 

Man får samme verdi av FEV1 ved gjentatte målinger så lenge forsøkspersonen 

opprettholder samme lungefunksjon. Dette skyldes at FEV1 hovedsakelig er bestemt av 

krefter som er uavhengige av anstrengelse, nemlig den elastiske tilbakefjæringskraften og 
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luftveismotstanden (Giæver 2002). Men FEV1 kan til en viss grad påvirkes av innsatsen 

eller teknikken på spirometriutførelsen. Submaksimal anstrengelse kan gi falsk økt FEV1 

(Cotes et al 1997). FVC er derimot i større grad avhengig av anstrengelse og innsats, og 

er ikke tilsvarende reproduserbar. Dette skyldes at graden av anstrengelse er med på å 

bestemme ekspirasjonens lengde.  

 

PEF er den maksimale luftstrømshastigheten som kan oppnås i en FVC manøver. Hos 

friske individer reflekterer PEF sentrale luftveier og kraften som utvikles av 

respirasjonsmusklene. PEF avhenger også av muskelkraft og anstrengelse i tillegg til 

luftveismotstand og tilbakefjæringskraft (Giæver 2002).  

 

Da flere av variablene i en spirometrimanøver kan påvirkes av utøver, er korrekt utførelse 

og maksimal innsats på spirometrien viktig for å få reproduserbare og korrekte resultater.  

 

2.3.2 Lungenes diffusjonskapasitet for CO (TLCO) 

Måling av TLCO for å fastslå mengden gass som diffunderer fra lunger til blod er en 

rutinetest ved mange lungelaboratorier. Til denne testen brukes testgass som består av 

0,3% metan (CH4), 0,3% karbonmonoksyd (CO), 21% oksygen (O2) samt nitrogen (N2). I 

TLCO inngår flere målinger som i sum gjenspeiler mengden gass som transporteres 

gjennom lungene til blodet i et gitt tidsrom. Bestemmende for mengden CO som rekker å 

diffundere over i blodet er blant annet gassutvekslingsarealet mellom alveol og kapillær 

(A), veggtykkelsen (membranen) fra alveol til erythrocytt (T), membranens ledningsevne 

(Dm), blodvolumet i kapillærene (Vc), tilgjengelig mengde hemoglobin (Hb) og 

reaksjonsraten for CO til Hb (θ) (Zanen et al 2001). (Se illustrasjon 2.3.2 A) 
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Diffusjon av carbonmonoksyd fra lungene, gjennom lungeveggen og 
blodåreveggen, til blodet (TLCO)
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Figur 2.3.2 A. Faktorer som bestemmer diffusjonen av CO fra lunger til blod 

 

TLCO beregnes ved å inspirere den beskrevne testgassen. CH4 brukes som en 

markørgass. CH4 diffunderer ikke over i blodet men blir fortynnet. Det vil si at det 

blander seg med det gjenværende volumet (residualvolumet) i lungene. Graden av 

fortynning av CH4 brukes til å kalkulere effektivt alveolært volum. CO diffunderer over i 

blodet i tillegg til at det blir fortynnet. Ved å måle mengden CO og CH4 i 

ekspirasjonsluften i forhold til inhalert gass, etter et pustehold på 8-10 sekunder, får vi et 

uttrykk for diffusjonskapasiteten for lungen. Denne metoden kalles single-breath metoden 

(figur 2.3.2 B) 

 

      Pustehold 8-10 sek 

 
Figur 2.3.2 B: grafisk framstilling av single-breath metoden 
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2.3.3 Utregning av statiske lungevolum og volumkorrigert diffusjon 

Med ulike matematiske formler kan man, ved bruk av variabler fra diffusjonstesten og 

spirometritesten, regne ut ulike statiske lungevolum. Den statiske variabelen TLC er 

tilsvarende VA som regnes ut ved hjelp av CH4 i testgassen for diffusjonstesten. VA målt 

ved diffusjon er tilnærmet lik TLC, siden VA kun medregner luft i alveolene og ikke 

volum som ikke blir ventilert. VA som et mål for TLC kan derfor være underestimert 

sammenlignet med TLC målt med andre metoder.  

 

Restvolumet, RV, kan beregnes på flere måter. I denne studien er RV regnet ut ved å 

trekke fra forsert vitalkapasitet fra alveolært volum: VA-FVC = RV.  

 

En variabel som regnes ut ved hjelp av diffusjonsmetoden er TLCO/VA. Dette er 

volumkorrigert diffusjon av CO, og denne vil være lik hos en mus og en elefant. På denne 

måten kan ulike individ med ulik størrelse på brystkasse og lunger sammenlignes.  

 

2.3.4 Måling av membrandiffusjonen (Dm) og kapillært blodvolum(Vc)  

For å kunne måle Dm og Vc må man utføre fire diffusjonstester: to med standardgass 

som beskrevet ovenfor, og to med spesialgass. Spesialgassen består av samme 

konsentrasjon av CH4 og CO, men som har 80% O2.  

 

Roughton-Forster ligningen beskriver modellen for diffusjon av CO og dens 

komponenter Dm og Vc (Roughton og Forster 1957): 

 

1/ TLCO = 1/ Dm + 1/ θVc  

 

Dm angir diffusjonskapasiteten for alveolemembranen, θVc er diffusjonskapasiteten av 

den totale mengden av erythrocytter (røde blodceller) i pulmonalt kapillært blod som er 

tilgjengelig for gassutveksling. θ er reaksjonsraten for CO i røde blodceller. 

Reaksjonsraten for CO er avhengig av oksygenkonsentrasjonen  i inspirert gassblanding. 

2001ed å måle diffusjonen med to typer gasskonsentrasjoner vil man få to verdier for 
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TLCO. Disse to verdiene brukes for å løse ligningen med henblikk på Dm og Vc (Zanen 

2001 et al ).  

 

Roughton og Forster ligningen blir også løst grafisk (Figur 2.3.4).  
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Figur 2.3.4: Grafisk framstilling Roughton og Forsterligningen. De to kryssene markerer de to verdiene for 

1/TLCO. Høyden på krysningspunktet på y-aksen tilsvarer 1/Dm, og stigningen/helningen er lik 

1/Vc  
 

2.3.5 Måling av statiske lungevolum  

Det finnes flere metoder for måling av statiske lungevolum. De vanligste er 

kroppspletysmografi, fortynningsmetoder og nitrogen utvaskingstest. Måling av statiske 

lungevolum med uttynningsmetoden utføres vanligvis i sammenheng med undersøkelse 

av lungenes gassdiffusjonskapasitet (TLCO). Nitrogen utvaskingstest er teknisk 

vanskelig og benyttes kun ved større respirasjonsfysiologiske laboratorier.  

 

Kroppspletysmografi er en metode som er i bruk ved de fleste store lungeavdelinger 

(Giæver 2002). Den baserer seg på Boyle-Mariottes lov om at produktet av trykket P og 

volumet V av en gass er konstant ved konstant temperatur: P1V1=P2V2. Pasienten 

plasseres i et kammer der volumet V1 er kjent og trykket P1 kan måles. Pasienten puster 

vanlig gjennom en flowsensor (luftstrømsmåler), og fra vanlig pust bes pasienten å gå 

over til å gjøre raske og rytmiske pustebevegelser (panting). Etter noen få sekunder med 
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panting stenges flowsensoren med en membran, og pasienten fortsetter å pante mot denne 

membranen. Når pasienten panter mot membranen øker munntrykket, mens bokstrykket 

faller, og forholdet mellom økning i munntrykk og reduksjon i bokstrykk er avhengig av 

det innestengte lungevolumet. Over membranen måles luftveistrykket P2 for det volumet 

V2 som er igjen i lungene når membranen stenges. Samtidig registreres P1 i kammeret. 

Herfra utledes V2. Deretter får pasienten beskjed om å inspirere og ekspirere fullstendig, 

og dette trekkes fra volumet V2. På denne måten finner man restvolumet, og den totale 

lungekapasiteten kan beregnes ved å legge til vitalkapasiteten målt med spirometri. 

Kroppspletysmografi er en nøyaktig metode med god reproduserbarhet, og inkluderer all 

gass i lungene, inkludert volum som ikke er ventilert (Giæver 2002). Testen krever meget 

godt samarbeid fra pasienten.   

 

2.3.6 Måling av ventilasjonsfordeling og perfusjon 

Testene som er beskrevet ovenfor sier noe om totalventilasjonen og diffusjonen, men 

ingenting om ventilasjonsfordelingen eller perfusjonen til de ulike lungeavnsitt. 

Patologisk ventilasjonfordeling kan påvises ved to ulike tester; ventilasjonsscintigrafi og 

nitrogentest. Ved scintigrafi inspireres radioaktivt merket gass. Et kamera følsomt for 

radioaktiv stråling registrerer gassens fordeling i lungeavsnittene og kan avdekke 

områder som ikke blir ventilert. Nitrogentest krever komplisert teknisk utstyr, kyndig 

personale og motivert pasient, og testen påviser ujevn fordeling, men ikke hvordan 

fordelingen skjer. Videre kan perfusjon, i likhet med ventilasjon, måles med scintigrafi. 

Et radioaktivt stoff injiseres intravenøst, og fordelingen av stoffet registreres i 

lungekapillærene med et gammakamera. Perfusjonsdefekter kan påvises på denne måten 

(Giæver 2002).  

 

2.4 Oppsummering av teorikapittel  

Som en del av den kliniske oppfølgingen gjennomgår pasienter med medfødt hjertefeil 

tredemølletester, for å vurdere deres fysiske funksjon og yteevne. Tredemølletestene viser 

at disse pasientene har gjennomsnittlig lavere oksygenopptak enn hjertefriske, og det er 

på grunn av dette at interessen for lungefunksjon for denne pasientgruppen har oppstått. 

Hos voksne pasienter med ervervede hjertefeil har man i flere studier vist at det er en 



 26

sammenheng mellom lungefunksjon og kardiovaskulær sykdom og dødelighet, og 

tilsvarende sykdomsbilder finnes erfaringsmessig også hos pasienter med medfødt 

hjertefeil, selv om de bygger på ulike patologiske forhold. Personer med medfødt 

hjertefeil er en heterogen gruppe med ulik anatomi og fysiologi, og pasientene i denne 

studien er derfor delt inn i grupper som er så homogene som mulig, med tanke på 

diagnose og operasjon. Lungefunksjonen til tre pasientgrupper av medfødte hjertefeil skal 

beskrives, og dette er pasienter med Fallots tetrade, pasienter med TGA og pasienter som 

har gjennomgått TCPC operasjon. Det finnes flere lungefunksjonstester som gir et bilde 

av lungenes funksjon og tilstand, og noen av disse testene blir gjort for å beskrive de 

valgte pasientgruppenes lungefunksjon. Formålet er å gi en oversikt over hvordan 

lungefunksjonen hos pasienter med medfødt hjertefeil er, sammenligne med et 

referansemateriale fra en frisk populasjon, sammenligne diagnosegruppene med 

hverandre og analysere hjertefunksjon mot lungefunksjon.  
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3. METODE 
 

I dette kapitelet presenteres studiens design samt framgangsmåten ved innsamling av 

datamaterialet. Undersøkelsens oppbygning og gjennomføring utredes, og 

analysemetoder av datamaterialet blir beskrevet. Også etiske aspekter ved oppgaven blir 

belyst her.   

 

3.1 Design 

Designet er selve planen for hvordan man skal gå fram for å teste en forskningshypotese. 

Designet utreder de grunnleggende strategiene som forskeren bruker for å utvikle valid 

kunnskap og korrekt informasjon (Polit and Hungler 1995). Formålet i en studie er å 

komme til valide og repeterbare funn, og dette oppnås gjennom god planlegging (Altman 

1999). 

 

I denne studien blir lungefunksjonen til voksne med medfødt hjertefeil undersøkt på et 

vilkårlig tidspunkt. Datamaterialet er knyttet til den enkelte pasient på dette tidspunktet. 

Et studiedesign som egner seg til denne typen data er deskriptiv metode eller 

tverrsnittsdesign. Hensikten med denne type design er å observere, beskrive og 

dokumentere aspekter ved et fenomen slik det framstår, og er spesielt egnet til å beskrive 

status ved et fenomen eller til å beskrive forhold mellom fenomen på et gitt tidspunkt 

(Polit and Hungler 1995). Målet er å beskrive lungefunksjonen hos voksne med medfødt 

hjertefeil, sammenligne resultatene med et referansemateriale fra en frisk populasjon og 

sammenligne kardiale faktorer med lungefunksjonsmål. 

 

3.2 Adgang til forskningsfeltet 

Rikshospitalet er et spesialistsykehus, og en stor andel av pasienter med medfødt 

hjertefeil i Norge kommer til utredning, behandling og oppfølging på dette sykehuset. 

Min tilgang til forskningsfeltet er gjennom å ha jobbet på Rikshospitalet med 

tredemølletesting av barn med medfødt hjertefeil, og gjennom deltidsansettelse ved 

respirasjonsfysiologisk laboratorium på dette sykehuset. Sykehuset har god tilgang på 

pasienter med medfødt hjertefeil, det har det tekniske utstyret som kreves, og ekspertisen 
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på området befinner seg her. Et rom med det nødvendige tekniske utstyret er gitt til 

disposisjon, og forsøkenes kvalitet blir vurdert av lege. Rikshospitalet er derfor godt 

egnet som forskningsfelt for denne oppgaven. 

 

3.3 Utvalg 

Deltakerne i denne studien er voksne med medfødt hjertefeil, som rekrutteres fra 

Medisinsk poliklinikk på Rikshospitalet. En del pasienter med medfødt hjertefeil følges 

opp ved andre sykehus i Norge, men en betydelig andel pasienter med medfødte hjertefeil 

blir med varierende mellomrom innkalt til kontroll også på Rikshospitalet. Utvalget er 

plukket tilfeldig fra disse pasientene. Videre er utvalget et vilkårlig utvalg, som betyr at 

individer som er ”for hånden” inkluderes, altså individer som er praktisk tilgjengelige 

(Lund 2002).  

 

Inklusjonen i denne studien skjer ved at pasientjournalene til pasientene på den oppsatte 

poliklinikken blir gjennomgått av kardiolog. Her identifiseres hvilke pasienter som har en 

av de aktuelle diagnosene. Pasientene gjennomgår først undersøkelser hos legen, og blir 

henvist videre til lungefunksjonstesting. Pasientene blir informert om undersøkelsen og at 

tallene ved en senere anledning skal brukes i en kartlegging av lungefunksjon hos voksne 

med medfødt hjertefeil. Dersom pasientene er villige til å delta gir de sitt samtykke til 

det.  

 

3.4 Kriterier for inklusjon i studien 

Personer med medfødt hjertefeil er en heterogen gruppe med tanke på patologi, 

alvorlighetsgrad og funksjonsevne, og for å få pasientene som studeres så homogene som 

mulig, skal tre bestemte diagnosegrupper derfor prioriteres i denne oppgaven. Dette er 

som tidligere nevnt Fallots tetrade, TGA-pasienter operert med Senning/Mustard 

prosedyren og pasienter med TCPC-operasjon. Pasientene må være over 16 år og begge 

kjønn skal inkluderes i alle diagnosegruppene.  

 

3.5 Kriterier for eksklusjon i studien 

· Pasienter med andre hjertefeil enn de valgte diagnosegruppene. 
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· Gravide  

· Pasienter med mentale lidelser eller psykiske utviklingshemminger 

· Pasienter som ikke kan norsk 

· Pasienter med akutte lidelser, infeksjon og lignende.  

· Tester som er teknisk feil gjennomført. 

· Pasienter med tidligere påvist lungesykdom. 

· Pasienter som er uvillige til å delta. 
  

3.6 Valg av tester 

I teorikapitelet er det beskrevet flere typer tester, og kartleggingen gjøres på bakgrunn av 

et utvalg av de beskrevne testene. Testene som gjennomføres er spirometri, 

diffusjonskapasitet for CO i lungene (TLCO) og dens komponenter blodvolum (Vc) og 

membrandiffusjon (Dm).  

 

1. Spirometriske målinger  

Variablene som skal analyseres er FVC, FEV1, FEV1/FVC ratio og PEF. 

 

2. Måling av diffusjonskapasitet for CO (TLCO)  

Variablene som skal analyseres i denne testen er TLCO, TLC (tilsvarende alveolært 

volum-VA) og TLCO/VA. 

 

3. Utregning/måling av membrandiffusjon (Dm) og kapillært blodvolum (Vc). Dette 

gjøres gjennom doble prøver av TLCO med standardgass og spesialgass. 

 

3.7 Referansemateriale 

Lungefunksjonsverdiene til hver enkelt pasient sammenlignes med hans/hennes 

referanseverdi. Referanseverdien er basert på kjønn, alder og høyde, og den målte verdi 

angis ofte som prosent av forventningsverdien. FEV1/FVC ratio angis imidlertid alltid 

som absolutt (prosent-) verdi. 
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Referanseverdiene for spirometri og diffusjon er hentet fra European Community for 

Steel and Coal (ERS update 1993). Referanseverdiene regnes ut fra regresjonsligninger, 

og regresjonsligningene baseres på undersøkelser utført på 458 friske, ikke-røykende 

personer av europeisk opprinnelse (Quanjer et al 1993). Regresjonsligningene er 

utarbeidet for menn med høyde mellom 155 cm til 195 cm, og for kvinner mellom 145 

cm til 180 cm. Forfatterne av denne studien har vist at forventningsverdiene samsvarer 

godt med andre studier på ikke-røykende personer i flere europeiske land.  

 

Referansematerialet for Vc er hentet fra Zanen et al 2001, og er basert på målinger av 117 

friske, ikke-røykende personer (72 menn og 45 kvinner). Referansematerialet for Dm er 

hentet fra Crapo et al 1982 og er basert på målinger av 90 friske ikke-røykende personer. 
 

Tabell 3.7: Referanseverdier for de ulike lungefunksjonsvariablene, presentert i regresjonsligninger. 

Regresjonsligningene for menn presenteres i 3.7 A, og for kvinner i 3.7 B.  

 

3.7 A: Regresjonslikninger for menn: 

Variabel  (enhet)  regresjonslikning    RSD   1.64RSD 

FVC (l)  5,76H – 0,026A – 4.34   0,61   1,00 

FEV1 (l.s-1)  4.30H – 0,029A – 2,49   0,51   0,84 

FEV1/FVC(%)  -0,18A + 87,21    7,17   11,8 

PEF (l.s-1)  6.14H – 0,043A + 0,15   1.21   1.99 

RV (l)  1,31H + 0.022A – 1.23   0.41   0.67 

TLC  (l)  7.99H – 7.08    0.70   1.15 

TLCO (**)  11.11H – 0.066A – 6.03      2.32 

 

Vc   (ml)  4,455 x 10-2 – 1,895 x 10-2 x H     

Dm  (m2)  ((0,393*H)-(0,357*A) + 3,47) / 2,987 

 

Forklaring av forkortelser i regresjonsligningene i 3.7 A og 3.7 B: H= høyde. A= alder. Ved å sette inn 

høyde og alder i likningene får man testpersonens referanseverdi for hver enkelt lungefunksjonsvariabel.  

RSD= residual standard deviasjon. Residualene er differansen mellom en målt verdi y og den verdien som 

ligger på regresjonslinjen. Standarddeviasjonen for regresjonsligningene er standarddeviasjonen for 

residualene. Denne sier noe om usikkerheten i regresjonsligningene   
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1,64RSD er et spredningsmål for å finne nedre grenseverdi. Eksempelvis vil en 40 år gammel mann med 

høyde på 175 cm ha en forventet FVC på  4,70 liter med nedre grenseverdi på 3,70 liter (forventet verdi – 

1,64RSD).  

(**): mmol*min-1*kPa-1.  

 

3.7 B: regresjonslikninger for kvinner:  

Variabel  (enhet)  regresjonslikning    RSD   1.64RSD 

FVC (l)  4.43H – 0.026A – 2.89   0.43   0.71 

FEV1 (l.s-1)  3.95H – 0.025A – 2.60   0.38   0.62 

FEV1/FVC(%)  -0.19A + 89.10    6.51   10.7 

PEF (l.s-1)  5.50H – 0.030A + 2.92   0.90   1.48 

RV (l)  1.81H + 0.016A – 2.00   0.35   0.58 

TLC  (l)  6.60H – 5.79    0.60   0.99 

TLCO (**)  8.18H – 0.049A – 2.74      1.92 

 

Vc   (ml)  4,375 x 10-2 – 1,805 x 10-2 x H  2.544x10-3 

Dm  (**)  ((0,393*H) - (0,357*A) + 3,47) / 2,987   

 

 

Det er viktig å ha i mente at når en person måles opp mot et referansemateriale er det 

referansens forventningsverdi og ikke pasientenes egen forventningsverdi som utgjør 

standarden. Det betyr at en person som har 105% av forventet likevel kan ha redusert 

lungefunksjon, da personens egentlige forventningsverdi kan være for eksempel 125% 

(Gulsvik og Bakke 2004).   
 

3.8 Prosedyrer for lungefunksjonsmålingene 

Alle pusteprøvene blir gjennomført på medisinsk poliklinikk på Rikshospitalet, med bruk 

av utstyr fra lungemedisinsk laboratorium. Maskinen som blir brukt til testingen er en 

SensorMedics V-max series 229, som er i daglig bruk på laboratoriet. Maskinen måler 

både inspirert og ekspirert luftstrøm direkte, ved bruk av en flowsensor (luftstrømsmåler 

av merket SensorMedics). Signalene fra flowsensoren blir elektronisk integrert, og 

gassene blir analysert ved bruk av infrarød teknikk integrert i maskinen (Reference 

manual Sensor Medics 1997). Flowsensoren volumkalibreres på forhånd med en 

luftpumpe som har en kapasitet på 3 liter, hvor luft pumpes gjennom maskinen i bestemte 
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tidsintervall. Foran hver diffusjonstest kalibreres flowsensoren med konfirmerte 

gassblandinger for gassanalyse (Cotes et al 1997).  

 

Testpersonens kjønn, alder, høyde og vekt blir registrert forut for testingen. Alle testene 

blir gjennomført sittende i ro under instruksjon fra testleder. Pasienten gjennomfører 

testene med neseklype, og puster gjennom et munnstykke med filter koblet til 

flowsensoren, som igjen er koblet til SensorMedics V-max maskinen. Testpersonen 

utfører først spirometri, minimum 3 forsøk. Diffusjonstestene blir utført to ganger med 

hver testgass, maksimalt 6 forsøk med inspirasjon av testgassene. Pusteteknikkene blir 

gjennomgått foran hver test, og testpersonen blir i tillegg instruert under selve forsøkene. 

Mellom hver diffusjonstest har pasienten en pause på minimum 4 minutter. 

 

Tidsskjemaet er som følger:  

Spirometri:     3-5 forsøk 4-5 min 

Diffusjonstest med 21% O2:  2 forsøk, ca 8 min. 

Diffusjonstest med 80% O2:  2 forsøk, ca 8 min 

Total tid:      ca 20-25 min 

 

3.8.1 Prosedyredetaljer ved spirometri 

Målingene blir gjort i henhold til anbefalinger fra European Respiratory Society (Eur 

respir J 1993). 

 

1. 15 min hvile før test 

2. Sittende stilling 

3. Neseklype  

4. Inspirasjon til TLC 

5. 1-2 sek pause ved/nær TLC 

6. Maksimal forsert ekspirasjon til RV 

7. Minimum 3 tester (maksimum 8)  
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Testene følger samme krav som spirometritesting av pasienter på lungemedisinsk 

laboratorium. For at testene skal være teknisk godkjente må følgende kriterier være 

innfridd:  

a) ekspirasjonen skal vare i minst 6 s og minst 1 s etter opphørt luftstrøm 

b) ikke større enn 5% forskjell mellom høyeste og nest høyeste FVC og FEV1 

c) spiss peak flow på kurven 

 

3.8.2 Prosedyredetaljer for TLCO med 21% O2 

TLCO blir målt med single-breath metoden i henhold til anbefalinger fra European 

Respiratory Society. Gjennomsnittet av to teknisk aksepterte tester blir rapportert som 

testpersonens TLCO.  

 

1. Neseklype 

2. Ekshalasjon til RV, raskt (ikke forsert) 

3. IVC manøver (<2.5 s varighet; max 4 s) med inhalasjon av CH4-CO blanding  

4. IVC > 90% av FVC 

5. Holde pusten i 10 + 2 s (inntil ”målstreken” på skjermen er nådd) 

6. Ekspirasjon (raskt, ikke forsert) med uttak av volum for analyse. Dødrommet (luft 

som ikke har vært nede i lungene) utelates fra analysen. 

7. Minst 2 godkjente tester (def. teknisk korrekt utført og ikke > 10% avvik mellom 

dem) 

8. Minst 4 min mellom hver test.  

 

3.8.3 Måling av Vc og Dm  

For måling av Vc og Dm gjøres TLCO- single-breath metoden med de to 

gasskonsentrasjonene. Den gjøres parvis med standardgass og parvis med spesialgass. 

Rekkefølgen av TLCO målt med de ulike gassblandingene gjøres tilfeldig. 

Gjennomsnittet for hver av målingene for TLCO med standard- og spesialgass blir brukt 

til å regne ut membrandiffusjonen over alveolær-kapillær membranen (Dm) og pulmonalt 

kapillært blodvolum (Vc), gjennom bruk av Roughton and Forster ligningen:   

1/ TLCO = 1/ Dm + 1/ θVc, som er beskrevet i teorikapitlet. 
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3.9 Måling av andre variabler 

I tillegg til lungefunksjonsundersøkelser blir det ved den polikliniske kontrollen tatt 

blodprøver, ultralyd av hjertet og røntgenbilder av pasientene. Det blir registrert 

hemoglobininnhold i blodet på testtidspunkt, siden dette kan påvirke diffusjonsresultatet. 

Hemoglobinverdiene integreres i diffusjonsresultatene på testmaskinen. Røntgenbilder 

brukes til å regne ut hjertets størrelse i forhold til lungene i thoraxhulen. Resultater fra 

Ultralyd/ekko doppler, som angir forholdene inni hjertet på testtidspunkt, skal registreres. 

svarene blir registrert i ettertid fra journalarkivet på Rikshospitalet.  

 

3.9.1 Utregning av totalt hjertevolum og relativ hjertestørrelse 

Hjertevolumet kan regnes ut fra røntgenbilder, og i denne oppgaven er en slik 

utregningsmetode benyttet. Dette er en rask, enkel og økonomisk måte for måling av 

hjertestørrelse (Sandvik et al 1993). Hjertestørrelsen blir regnet ut ved bruk av følgende 

formel: 

 

V= k x  l x  b x d.   

Dette tilsvarer formelen for en ellipse;  

V= ¾ π  x ( l / 2 x b / 2 x d / 2)  

 

V= hjertevolumet. k= faktor som kompenserer for den ovale hjerteformen og for 

størrelsen av diameteren på røntgenfilmen. k er satt til ¾ π / 8, som er en 

korreksjonsfaktor som brukes på Rikshospitalet. l = den lange diameteren, og er 

avstanden fra et punkt mellom vena cava superior (øvre hulvene) og høyre atrie, til 

hjertets apex (spiss). b = avstanden fra punktet ved konturen av høyre ventrikkel og 

diafragma (mellomgulvet) til punktet mellom utgangen av pulmonalarterien og venstre 

atrie. Avstandene l og b måles på et frontalbilde. Avstanden d = den sagittale diameteren, 

som representerer den største horisontale dybden av hjertet, målt fra et sidebilde (Sandvik 

et al 1993).  
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d

 
 
Figur 3.9.1: Røntgenbilde av hjertet i thoraxhulen. l = den lange diameteren. b = fra høyre ventrikkel til 
venstre  atrium. d = den sagittale diameteren  
 
 

Det totale hjertevolumet V uttrykkes i ml. Totalt hjertevolum divideres med pasientens 

kroppsoverflate (BSA): V / BSA, og man får hjertets relative størrelse. Relativ 

hjertestørrelse betegnes med ml/m2   

 

På bakgrunn av tidligere studier anses relativ hjertestørrelse over 500 ml/m2 som stort for 

menn og kvinner (Hemingway et al 1998, Sandvik et al 1993, Braunwald 1992). 

 

3.9.2 Resultater fra hjerteundersøkelser 

Svar fra hjerteundersøkelsene hentes fra pasientenes journaler i samarbeid med kardiolog. 

Ekkosvarene som er av interesse er forskjellige i de tre gruppene. Registrerte forhold hos 

Fallot-pasientene er ulik grad av pulmonal stenose (PS) og pulmonal insuffisiens (PI) og 

tricuspidalinsufficiens (TI). Pasienter i TGA-gruppen er registrert med ulik grad av 

kanallelekkasje og pulmonal stenose, og TCPC-pasientene er registrert med ulik grad av 

lekkasje i atrioventrikulærklaffen, samt aortastenose (AS). Disse målene står beskrevet i 

journalen med ingen, liten, middels eller stor grad.  

 

Ulike operasjonstyper innad i de tre diagnosegruppene skal også registreres. Pasientene i 

de tre gruppene har gjennomgått ulike operasjonsmetoder og følges individuelt opp ved 

Rikshospitalet. Alle operative inngrep i utvalget er dokumentert og alle 
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operasjonsbeskrivelser er gjennomgått med unntak av en pasient, hvor initiale 

operasjonsbeskrivelser ikke er tilgjengelige.  

  

3.10 Krav til framgangsmåter og målemetoder 

I alle undersøkelser er det viktig å vurdere om metodene og framgangsmåtene som er 

brukt opprettholder visse krav for å produsere gode resultater. Undersøkelsens validitet, 

reliabilitet og generaliserbarhet må tas hensyn til.   

 

3.10.1 Validitet 

Validitet omhandler gyldighet, og hvorvidt man kan trekke gyldige konklusjoner fra et 

datamateriale. Validitet er blant annet knyttet til om den sammenhengen eller den 

forskjellen vi observerer er reell (Benestad og Laake 2004). Benestad og Laake opererer 

med tre forskjellige typer validitet; begrepsvaliditet, intern validitet og ekstern validitet. 

Begrepsvaliditet er knyttet til gyldigheten av selve begrepet vi studerer. I hvor stor grad 

gjenspeiler målevariabelen det vi virkelig ønsker å studere? I denne studien er formålet å 

studere lungefunksjonsmål. De egenskapene som måles eller registreres i et utvalg 

betegnes som variabler, og i denne forbindelse vil begrepsvaliditeten henspeile på om de 

valgte målemetodene (lungefunksjonstester) virkelig måler de variablene som skal 

studeres, nemlig lungefunksjonen.  

 

Intern validitet angir om vi trekker gyldige konklusjoner fra studien (Benestad og Laake 

2004), og omhandler utvalgsskjevhet, informasjonsskjevhet og statistisk validitet. 

Utvalgsskjevhet oppstår når det i utvalget er studieobjekter som kan gi en annen 

konklusjon for forskningshypotesen enn når vi studerer objekter fra selve populasjonen, 

eller om det er frafall i studiet. Om utvalget har studieobjekter som kan gi en annen 

konklusjon enn hva som er reelt vil avhenge av hvordan objektene blir valgt ut, og om 

dette gjenspeiler populasjonen så godt som mulig.  

 

Informasjonsskjevhet oppstår ved at forsøkspersonene oppgir feilaktig informasjon, eller 

at feilaktig informasjon på annen måte blir registrert under studien (Benestad og Laake 
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2004). Faren for informasjonsskjevhet i denne oppgaven ligger i om testene blir teknisk 

riktig utført, om materialet gjengis riktig i analyseverktøyet og kontrollen av materialet.  

 

Statistisk validitet avhenger av hvilke metoder som brukes, og forskningens validitet 

trues av feilaktig bruk av statistiske tester og metoder. Hvilke statistiske tester og 

framgangsmåter som er brukt, er beskrevet i avsnittet om analyse av data. 

 

3.10.2 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet har med ekstern validitet å gjøre. Generaliserbarhet sier noe om 

overføringsverdien av resultatet, til andre populasjoner enn den som er undersøkt. Kan 

funnene fra en studie overføres til andre? Her spiller for eksempel inklusjonskriterier og 

eksklusjonskriterier inn, og størrelsen på undersøkelsesutvalget. Det kan være grunn til å 

sette spørsmålstegn ved generaliserbarheten av en studie der kun en liten andel av 

aktuelle pasienter er inkluderbare, eller hvis en stor andel av pasienter som faktisk 

oppfyller kravene til inklusjon/eksklusjon ikke er tatt med i studien. Dersom utvalget er 

lite, vil generaliserbarheten til en større populasjon svekkes, da det blir større usikkerhet 

rundt resultatene. Men diskusjonen av ekstern validitet/generaliserbarhet vil i stor grad 

være avhengig av vurderinger og spekulasjoner, og ikke av klare kriterier (Benestad og 

Laake 2004). 

 

3.10.3 Reliabilitet 

Reliabilitet har med hvor nøyaktig metodene er gjennomført, og avhenger av et relevant 

forskningsdesign. Grundig planlegging og nøyaktig gjennomføring av metode og 

innsamling av data er derfor viktig for at studien skal være reliabel (Altman 1991).  

 

Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet i forhold til denne oppgaven vil bli drøftet 

nærmere i diskusjonsdelen. 

 

3.11 Analyse av data 

Datamaterialet analyseres i statistikkprogrammet SPSS for Windows, versjon 12.0.1. For 

beskrivelse av utvalget brukes deskriptiv statistikk, og for analyse av 
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lungefunksjonsvariabler brukes parametriske- og ikke-parametriske metoder, avhengig av 

normalfordeling.  

 

For sammenligning av gruppene samlet og hver for seg med referansematerialet gjøres 

det ett-utvalgs t-test på lungefunksjonsvariabler som er normalfordelte. I tilfeller med 

manglende normalfordeling logtransformeres variablene der det er mulig, for å kunne 

benytte parametriske metoder. P-verdiene i ett utvalgs t-testene er sammenlignet med 

forventet verdi for referansematerialet, som er 100%.  

 

For den dynamiske variabelen FVC/FEV1 ratio er det brukt parret t-test for å 

sammenligne diagnosegruppene med referansematerialet. Begrunnelsen for dette er at 

hver pasient har egen forventet verdi for denne variabelen, samt at den målte verdien ikke 

er uttrykt som prosent av forventet.  

 

For sammenligning mellom gruppene gjøres enveis variansanalyser (one-way anova) og 

multippel sammenligning (bonferroni) der lungefunksjonsvariablene er normalfordelte. 

Ved manglende normalfordeling benyttes Kruskal-Wallis test.  

 

Ved analyse av hjertevolum mot ulike lungefunksjonsvariabler dikotomiseres 

hjertestørrelsen i mindre eller lik 500 ml/m2, og over 500 ml/m2. Dikotomiseringen gjøres 

for å få et større antall i hver gruppe. Analysen av dikotomisert hjertestørrelse og 

lungefunksjonsvariabler gjøres med lungefunksjonsverdier i prosent av forventet, og 

kvinner og menn ses derfor samlet. Analysene gjøres med t-test for to uavhengige utvalg 

og Mann-Witney U test der det er manglende normalfordeling. 

 

For sammenligning av lungefunksjonsvariabler i forhold til anatomiske forhold i hjertet 

og operasjonstyper blir det brukt t-test for uavhengige utvalg eller enveis variansanalyser.  

 

Korrelasjonsanalyser gjøres mellom hjertestørrelse i ml og lungefunksjonsvariabler for å 

vurdere graden av sammenheng mellom hjertestørrelse og lungefunksjon. Hjertestørrelse 

i ml brukes i denne analysen fordi den korreleres med målte verdier av de ulike 
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lungefunksjonsvariablene, som heller ikke er korrigert for kroppsstørrelse. Manglende 

normalfordeling vil også her bli forsøkt korrigert med logtransformasjon.  

 

Alle data som er normalfordelte vil bli beskrevet med gjennomsnittsverdier. Ved den 

statistiske analysen av lungefunksjonsverdiene beskrives resultatene med 

konfidensintervall for å angi usikkerheten av resultatene. Konfidensintervall kan formidle 

nyttig informasjon og er viktig å presentere i tillegg til p-verdi (Altman 1991). Data for 

hjertestørrelse er angitt med standardavvik. Data som ikke er normalfordelt presenteres 

med median og min-maks verdier. Signifikansnivået er satt til fem prosent.  

 

3.12 Etikk 

Det viktigste etiske aspektet i studier som omhandler mennesker er informert samtykke 

(Ruyter et al 2000). Personer som deltar i et forskningsprosjekt skal ha mulighet til å 

bestemme selv om de vil delta eller ikke. I denne studien får pasientene muntlig og 

skriftlig informasjon om testen, og de velger selv om de vil gjennomføre undersøkelsen. 

De blir informert om at de når som helst kan trekke seg fra testen, uten å oppgi grunn.  

 

Det er ikke risiko forbundet med testene. Dette er rutinetester som gjennomføres daglig 

på lungefunksjonslaboratorium i hele verden. Testene tar ca 25 minutter og gjennomføres 

sittende i ro, og de er ikke anstrengende eller smertefulle å gjennomføre. Pasientene får 

også informasjon om at de ikke drar direkte personlig nytte av testene, men at samlet 

resultat kan være til nytte for den pasientgruppen de tilhører.  

  

Alle pasientene som gjennomfører testene blir anonymisert, og testresultatene håndteres 

av undertegnede, veileder og samarbeidspartnerne på Rikshospitalet. Studien er godkjent 

av regional etisk komite, og testingen blir gjennomført i henhold til 

Helsinkideklarasjonen. 
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4 RESULTATKAPITEL  
 

I dette kapitelet beskrives først utvalget. Deretter blir dynamiske og statiske 

lungefunksjonsvariabler, diffusjonsvariabler og diffusjonskomponenter for hele 

materialet sammenlignet med forventet verdi for referansematerialet. De dynamiske 

variablene som analyseres er FVC, FEV1, FEV1/FVC ratio og PEF. De statiske 

lungefunksjonsvariablene er TLC (VA) og RV. Diffusjonsvariablene er TLCO, 

TLCO/VA og diffusjonskomponentene er Dm og Vc . 

 

Diagnosegruppene hver for seg skal videre sammenlignes med forventet verdi for 

referansematerialet, og diagnosegruppene blir også sammenlignet med hverandre. 

 

Til slutt blir lungefunksjonsvariablene analysert i forhold til hjertedata. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.1 Beskrivelse av endelig utvalg 
Fire pasienter var uvillige til å delta i undersøkelsen. Av dem som har gjennomført 

lungefunksjonsundersøkelsene er syv pasienter ekskludert, to fordi de ikke var operert på 

testtidspunkt, fem fordi testene ikke var teknisk godkjente. 

 

Til sammen 75 pasienter (51 menn og 24 kvinner) er inkludert i studien, herav 41 med 

Fallots tetrade, 22 med TGA og 12 med TCPC sirkulasjon. I Fallot-gruppen er det 31 

menn og 10 kvinner, i TGA-gruppen er det 10 menn og 12 kvinner og i TCPC-gruppen er 

det 10 menn og 2 kvinner. 

 

Tabell 4.1.A viser røykestatus i gruppene 

 
Tabell  4.1 A Antall pasienter som røyker, som ikke røyker og som ikke er registrert med røykestatus 

Røykestatus Fallot TGA TCPC Total 
Ja 

Nei 

mangler 

8 

28 

5 

3 

16 

3 

0 

6 

6 

11 

50 

14 

Total 41 22 12 75 
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15% i utvalget røyker. 67% røyker ikke mens det ikke forligger data om røykevaner hos 

de resterende 18%. Dersom man antar at røykevanene er de samme i den ukjente 

røykestatusgruppen som i den kjente, kan man anslå at det er 3 røykere i den gruppen det 

mangler røykestatus for. Til sammen utgjør dette 14 røykere blant 75 pasienter. 

 

Aldersfordelingen i pasientgruppene vises i tabell 4.1 B. Av tabellen ser man at det er 

flest pasienter fra 16-35 år. 

 
Tabell 4.1 B: Aldersfordelingen i de tre gruppene 
 
Aldersgrupper 
Diagnose 

16-25 år 26-35 år 36-54 år Total 

 

Fallots tetrade 

TGA 

TCPC 

 

14 

12 

7 

 

 

16 

10 

4 

 

 

11 

0 

1 

 

 

41 

22 

12 

 

Total 33 30 12 75 
 

 

 Av tabell 4.1.C ser man at gjennomsnittsalder i gruppene samlet er 28 år. 
 

Tabell 4.1 C: Gjennomsnittsverdi for alder i diagnosegruppene, med standardavvik og min-max verdier.   

Diagnose Alder (år) 
         Gjennomsnitt (SD)                              Min-max 

 

Fallot 

TGA 

TCPC 

 

  31 (10) 

25 (5) 

25 (8) 

 

 

18 - 54 

16 - 35 

16 - 42 

 

Gruppene samlet 28 (9) 16 - 54 
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4.2 Beskrivelse av operasjonsgrupper 
 

4.2.1 Fallot-gruppen 

I Fallot-gruppen har de av pasientene som har blitt palliert med shunter vært behandlet 

med ulike teknikker, avhengig av daværende praksis. Det første operative inngrepet i 

pasientgruppen ble utført allerede i 1952, med en Potts shunt. Alle pasientene er 

totalkorrigert på forskjellige måter, og flere er reoperert av ulike årsaker. Type palliativ 

operasjon og totalkorreksjonsmetode i Fallot-gruppen vises i tabell 4.2.1. Median alder 

(min-maks) for totalkorreksjon i Fallot-gruppen er 4,5år (0-24) 
 
Tabell 4.2 1: Palliative operasjoner og totalkorreksjonsmetoder, samt antall pasienter som er operert med 
de ulike metodene i Fallot-gruppen  
 

Palliative operasjoner            (n=41) Totalkorreksjonsmetoder              (n=41) 

Waterston/sentral shunt          (12)      

BT-shunt                                  (5) 

GOBT-shunt                            (2) 

Potts shunt/sentral shunt          (1)       

Ikke shunt                               (21) 

 

Transannulær patch                     (11) 

Utløpspatch (ikke tr.an)                 (4) 

Homograft                                      (9) 

Plastikk/dialtasjon PV                  (12) 

Mekanisk pulmonalventil              (3) 

Nativ pulmonalklaff ikke op          (2) 

 

4.2.2 TGA-gruppen 

Alle pasientene i TGA-gruppen er operert med Senning- eller Mustard-prosedyren. 

Tabell 5.2.2 viser operasjonsmetoder, reoperasjoner og forekomsten av pacemaker i 

TGA-gruppen. Median alder (min-maks) for operasjon i TGA-gruppen er 1 år (0-5).   

 
Tabell 4.2.2: Antall pasienter med Mustard eller Senning-operasjon, antall pasienter som er reoperert og 
antall pasienter med pacemaker i TGA-gruppen  
 
Operasjonsmetode                (n=22) Reoperasjon                        (n) To-kammer pacemaker         (n) 
Senning                                    (12) 

Mustard                                    (10) 

Senning                               (1) 

Mustard                               (4) 

Senning                                 (1) 

Mustard                                 (1) 
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4.2.3 TCPC-gruppen 

I TCPC-gruppen har 1 pasient hypoplastisk venstre hjertesyndrom (HVHS) mens alle 

øvrige pasienter har funksjonell singel venstre ventrikkel. Variasjon i underliggende 

anatomi i sentrale vener og pulmonalarterien blir det ikke tatt hensyn til i analysene.  

Tabell 4.2.3 gir en oversikt over bakenforliggende hjertefeil og palliative operasjoner før 

total TCPC-operasjon. Median alder (min-maks) for TCPC-operasjon i denne gruppen er 

11 år (2-28). 
 

Tabell 4.2.3: Oversikt over bakenforliggende medfødt hjertefeil og palliative operasjoner, samt antall 
pasienter som har de ulike hjertefeilene og palliative operasjonene i TCPC-gruppen.  
 

Bakenforliggende medfødt hjertefeil  
(n=12)       

Palliative operasjoner               (n=12) 

 
Singel ventrikkel (venstre)                   (11) 
 
Hypoplastisk venstre  
ventrikkel syndrom                                (1) 
 
 
 

Waterston shunt                        (1) 
 
Blalock-Taussig- 
shunt  (BT-shunt)                      (2) 
 
Waterston- og  
BT-shunt                                   (2) 
 
GOBT-shunt                             (4) 
 
Banding av pulmonalarterie,  
lukning av ductus                      (2) 
 
BCPC (halv TCPC)                   (1) 

 

 

Som man ser av tabellen er det kun en pasient som har hatt BCPC operasjon (halv 

TCPC). Nåværende praksis medfører nesten uten unntak BCPC-operasjon før TCPC-

operasjon. Pasientene i dette materialet er derfor pasienter som representerer en tidligere 

periode med TCPC-kirurgi, hvor det var stor dødelighet relatert til operasjonen. 
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4.3 Klaffefunksjon 
 
Tabell 4.3: Oversikt over antall pasienter med ulik klaffefunksjon i hjertet på testtidspunkt 
 

 
 

Fallot 

Ingen/Liten 
 

n 

Middels/stor 
 

n 

Missing 
 

n 

Total 
 

n 
PS 

PI 

TI 

27 

22 

26 

12 

17 

13 

2 

2 

2 

41 

41 

41 

TGA     
PI 

PS 

Kanal lekkasje 

20 

19 

18 

0 

1 

2 

2 

2 

2 

22 

22 

22 

TCPC     
AV-insuffisiens 

Aortainsuffisiens 

Venøs stenose 

7 

11 

11 

4 

0 

0 

1 

1 

1 

12 

12 

12 

 
PS= pulmonal stenose, PI= pulmonal insuffisiens, TI= tircuspidalinsuffisiens. Kanal lekkasje= lekkasje i 
operasjonskonstruksjonen hos TGA-pasienter. AV-insuffisiens= lekkasje i atrioventrikulærklaffen. 
Aortainsuffisiens= dårlig funksjon i aortaklaffen. Venøs stenose= forsnevring i tilbakeførende vener 
 
 

Av tabell 4.3 ser man at det i Fallot-gruppen er to pasienter det ikke er tilgjengelige 

ekkodata på. Av de resterende 39 pasientene har 31% middels til stor PS, 44% har 

middels til stor PI og 33% har middels til stor TI. 

 

I TGA gruppen er det også to pasienter det ikke er tilgjengelige ekkodata på. 10% av 

pasientene har middels/stor kanallekkasje og en pasient har middels til stor PS. 

 

I TCPC gruppen er det 1 pasient det ikke er ekkodata på. Av de resterende har 36% 

middels AV insuffisiens. Ingen av pasientene har venøs stenose eller aortainsuffisiens av 

betydning. 
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4.4 Analyse av lungefunksjonsvariabler  
 

4.4.1 Analyse av lungefunksjonsvariabler for hele materialet 

Alle variablene bortsett fra Dm er normalfordelte. Det finnes ingen ikke-parametriske 

alternativ til ett-utvalgs t-testen. Det er derfor foretatt logtransformasjon av verdiene for 

Dm for å kunne benytte parametrisk metode også for denne variabelen. Ett utvalgs t-test 

er benyttet på alle variablene.  

 

Tabell 4.4.1 viser at materialet som helhet har signifikant lavere gjennomsnittsverdier enn 

forventet for FVC, FEV1, PEF, TLC, RV, Dm og TLCO. Det er ikke signifikante 

forskjeller fra referansematerialet for TLCO/VA. Gjennomsnittsverdien for Vc er 

signifikant høyere enn gjennomsnittsverdien for referansematerialet, men denne 

variabelen har den største spredningen i tallene.  

 
Tabell 4.4.1 Gjennomsnitt og 95% konfidensintervall, angitt som prosent av forventet, for FVC, FEV1, 
PEF, TLC, RV, TLCO, TLCO/VA og Vc i gruppene samlet. Verdiene er sammenlignet med forventet verdi 
for referansematerialet, som er 100%. P-verdiene indikerer forskjeller fra referansematerialet. 
*: Dm er ikke normalfordelt og presenteres med median og min-maks verdier. Logtransformert Dm er 
presentert med gjennomsnittsverdi og 95%CI. **2 = logaritmen av 100% (forventet verdi for Dm). 
  
 
Lungefunksjons- 

verdier 
n Forventet verdi Gj.snitt (95% CI) p-verdi 

FVC 

FEV1 

PEF 

TLC (VA) 

RV 

TLCO 

TLCO/VA 

Vc 

Dm 

Dm log 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2** 

 

86 (82,89) 

84 (81,88) 

91 (86,95) 

82 (79,85) 

70 (65,75) 

79 (75,83) 

98 (94,102) 

130 (118,139) 

67 (36-213)* 

1,83 (1.70,1.87) 

 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,484 

<0,001 

 

<0,001 
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Figur 4.4.1 Boksplott av Vc-verdiene i gruppene samlet 
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Figur 4.4.1 viser median, percentiler og min-maks verdier for Vc i prosent av 

referansematerialet. Boksplottet viser at det innad i gruppen er verdier fra 49 til 225%, og 

at det er 3 verdier som skiller seg betydelig fra resten av gruppen. Outlierne er verdier fra 

menn. En tilhører Fallot-gruppen, de to andre tilhører TGA-gruppen. 

 

FEV1/FVC ratio er ikke med i tabell 4.4.1 da FEV1/FVC ikke er angitt som prosent av 

forventet. Hver pasient har egen forventet verdi for denne variabelen., og differansen 

mellom testpersonens resultat og den enkeltes referanse er testet for signifikansverdi med 

parret t-test. T-testen gir en p-verdi på 0,833 for denne variabelen.  

 

 
4.4.2 Analyse av lungefunksjonsvariabler i diagnosegruppene hver for seg 

Tabell 4.4.2 viser gjennomsnittsverdier med 95% konfidensintervall for 

lungefunksjonsvariabler i diagnosegruppene hver for seg. FVC, FEV1, TLC, RV, TLCO 

og Dm er signifikant lavere enn referanseverdiene i alle tre gruppene. PEF er signifikant 

lavere enn forventet i Fallot- og TGA-gruppen. TLCO/VA er signifikant lavere enn 
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forventet bare i TCPC-gruppen. Vc er signifikant høyere enn forventet i Fallot- og TGA-

gruppen. FEV1/FVC ratio er ikke med i tabellen som forklart i avsnittet foran. P-verdi 

med parret t-test av FEV1/FVC ratio i Fallot-gruppen = 0,765, i TGA-gruppen p = 0,539 

og i TCPC-gruppen p = 0,759. 
 
Tabell 4.4.2: Gjennomsnitt og 95% konfidensintervall, angitt som prosent av forventet, for FVC, FEV1, 
PEF, TLC, RV, TLCO, TLCO/VA, Vc og Dmlog i Fallot, TGA og TCPC-gruppen. *Dm er i tillegg 
presentert med median og min-maks verdier. P-verdiene indikerer forskjeller fra forventet verdi. 
P-verdiene i ett utvalgs t-testene er sammenlignet med forventet verdi for referansematerialet, som er 100% 
** 2 = logaritmen av 100 prosent  
  

Fallot (n=41) TGA (n=22) TCPC (n=12) Lungefunksjons
variabler 

Forventet 
Verdi i 

% 
Gj.snitt 

(95%CI) 
p-verdi Gj.snitt 

(95%CI) 
p-verdi Gj.snitt 

(95%CI) 
p-verdi 

FVC 

FEV1 

PEF 

TLC (VA) 

RV 

TLCO 

TLCO/VA 

Vc 

Dm* 

Dmlog 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2** 

 

85 (80,90) 

83 (78,88) 

91 (85,96) 

81 (77,85) 

71 (63,78) 

84 (79,89) 

105 (98,110) 

123 (112,135) 

80 (36-213) 

1,88 (1.83,1.94) 

 

<0,001 

<0,001 

0,002 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,137 

<0,001 

 

<0,001 

 

89 (84,94) 

88 (83,93) 

91 (83,100) 

84 (78,88) 

67 (57,77) 

78 (73,83) 

95 (88,101) 

144 (121,165) 

60 (36-120) 

1,78 (1.78,1.83) 

 

<0,001 

<0,001 

0,050 

<0,001 

<0.001 

<0,001 

0,150 

0,001 

 

<0,001 

 

80 (69,91) 

81 (68,94) 

88 (70,106) 

78 (69,87) 

74 (60,87) 

65 (56,72) 

84 (73,95) 

119 (77,162) 

52 (40-112) 

1,74 (1.66,1,82) 

 

0,003 

0,009 

0,165 

<0,001 

0,001 

<0,001 

0,009 

0,318 

 

<0,001 

 

 
 

4.4.3 Forskjeller mellom diagnosegruppene 

Av tabell 4.4.2 kan man se at TCPC-gruppen tenderer til å ha lavere verdier for de fleste 

lungefunksjonsvariablene sammenlignet med Fallot- og TGA-gruppen. Ved videre 

analyse av forskjeller mellom gruppene ser man at gruppene bare skiller seg signifikant 

fra hverandre på TLCO, TLCO/VA og Dm verdier (tabell 4.4.3, kolonne A). Bonferroni 

sammenligning (kolonne B) viser at  TLCO i TCPC-gruppen er signifikant lavere enn i 

de to andre gruppene. TLCO/VA er signifikant lavere i TCPC-gruppen sammenlignet 

med Fallot-gruppen. For Dm verdier har Fallot-gruppen høyeste rangering, som tilsvarer 

høyere verdier sammenlignet med TGA- og TCPC-gruppen.  
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Tabell 4.4.3: A: Enveis variansanalyse (ANOVA) av dynamiske og statiske lungefunksjonsverdier og 
diffusjonsverdier.  *: Dm er ikke normalfordelt.  Signifikansverdien for Dm er regnet ut med Kruskal-
Wallis test i A og angitt med mean rank i B. P-verdiene i A angir signifikante forskjeller mellom gruppene. 
For lungefunksjonsverdier som får signifikante p-verdier i A gjøres det posthoc test med Bonferroni 
multippel sammenligning i B. # = ikke signifikant forskjellig.  
 
A      B 
Variabel  p-verdi  Variabel  Bonferroni  p-verdi
   
FVC   0,233   TLCO  TCPC< Fallot  0,001  
FEV1   0,346     TCPC< TGA  0,043 
PEF   0,869     Fallot # TGA  0,406 
FEV1/FVC ratio 0,291   TLCO/VA TCPC< fallot  0,003 
TLC (VA)  0,518     TCPC # TGA  0,260  
RV   0,785                                      Fallot # TGA  0,146   
TLCO   0,001         Mean rank 
TLCO/VA  0,002   Dm*  Fallot    43,21 
Vc   0,210     TGA    32,39 
Dm*   0,011     TCPC   26,45 
  

 

4.5 Analyse av hjertestørrelse og lungefunksjonsvariabler 
12 pasienter manglet røntgenbilder fra undersøkelsestidspunktet, dermed er utregning av 

hjertestørrelse ikke utført på disse pasientene. I Fontan-gruppen har 20 av 34 pasienter 

(59%) relativ hjertestørrelse over 500 ml/m2. I TGA-gruppen har 9 av 19 pasienter (47%) 

relativ hjertestørrelse over 500 ml/m2 og i TCPC-gruppen har 6 av 10 pasienter (60%) 

relativ hjertestørrelse over 500 ml/m2.  

 

Median og min-maks verdier for relativ hjertestørrelse i Fallot, TGA og TCPC-gruppen 

vises i figur 4.5.1. P-verdi som angir forskjeller mellom gruppene = 0,097, og er regnet ut 

med Kruskal-Wallis test på grunn av at det er vurdert manglende normalfordeling for 

hjertestørrelse. Det er ikke signifikante forskjeller mellom gruppene  

 

Av figur 4.5.1 ser man at spredningen i relativ hjertestørrelse er stor, og Fallot-gruppen 

har flest verdier utenfor spredningsmålene. TCPC-gruppen har størst spredning. 
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Figur 4.5: Boksplott av relativ hjertestørrelse i ml/m2, menn og kvinner samlet.  
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4.5.1 Dikotomisert hjertestørrelse 

Tabell 4.5.2 viser at ved inndeling av relativ hjertestørrelse i to grupper, til 500 ml/m2 og 

lavere og over 500 ml/m2, er det ingen signifikante forskjeller i FVC, PEF, TLC, 

TLCO/VA og Vc i noen av gruppene. Man ser likevel tendenser til at personer i TCPC-

gruppen og TGA-gruppen med hjertestørrelse over 500 ml/m2 har større Vc. I Fallot-

gruppen er Vc tilnærmet lik, uavhengig av hjertestørrelse. FEV1 er signifikant større hos 

personer med hjertestørrelse under 500 ml/m2 i Fallot-gruppen. TLCO og Dm er 

signifikant større hos personer med hjertestørrelse over 500ml/m2 i TGA-gruppen.  
 
 
 
 
Tabell 4.5.1: Hjertestørrelse i to grupper, kvinner og menn samlet med gjennomsnitt og standardavvik for 
FVC, FEV1, PEF, TLC, RV, TLCO, TLCO/VA, og Vc i % av referansen. Dm presenteres med 
median og min-maks verdier pga manglende normalfordeling.  A: Fallot-gruppen, B: TGA-gruppen og C: 
TCPC-gruppen. 
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A 

Fallot 
Hjertestørrelse ml/m2 (n) 

 
Lungevariabler 

≤500ml (14) 
 

>500ml (20) 
 

p-verdi 

FVC % (SD) 
FEV1 % (SD) 
PEF % (SD) 
TLC  % (SD) 
RV % (SD) 

TLCO % (SD) 
TLCO/VA % (SD) 

 Vc % (SD) 
 Dm % (min-maks) 

88 (18) 
87 (18) 
93(17) 
83 (13) 
69 (14) 
89 (18) 
108 (17) 
126 (24) 

87 (41-124) 

80 (14) 
76 (12) 
86 (16) 
77 (13) 
71 (22)  
79 (17) 
103 (22) 
123 (46) 

72 (36-213) 

0,13 
0,04 
0,22 
0,24 
0,76 
0,09 
0,49 
0,85 

  0,12* 
 

B 
TGA 

Hjertestørrelse ml/m2 (n) 
 

Lungevariabler 

≤500ml (10) >500ml (9) 
 

p-verdi 

 FVC % (SD) 
FEV1 % (SD) 
 PEF % (SD) 
TLC % (SD) 
 RV % (SD) 

 TLCO % (SD) 
 TLCO/VA % (SD) 

 Vc % (SD) 
Dm % (min-maks) 

90 (13) 
87 (12) 
85 (17) 
81 (14) 
59 (25) 
73 (9) 

91 (15) 
126 (32) 

49 (36-84) 

89 (9) 
88 (13) 
101 (18) 
87 (9) 

78 (20) 
87 (9) 

102 (15) 
164 (60) 

74 (50-120) 

0,80 
0,81 
0,07 
0,36 
0,08 
0,03 
0,14 
0,09 

   0,04* 
  

 

C 
TCPC 

Hjertestørrelse ml/m2 (n) 
 

Lungevariabler 

≤500ml (4) >500ml (6) 
 
 

p-verdi 

FVC % (SD) 
FEV1 % (SD) 
PEF % (SD) 
TLC % (SD) 
RV % (SD) 

TLCO % (SD) 
TLCO/VA % (SD) 

Vc % (SD) 
Dm % (min-maks) 

82 (23) 
87 (26) 
94 (36) 
78 (14) 
67 (11) 
60 (13) 
78 (17) 
95 (46) 

53 (46-58) 

83 (18) 
77 (18) 
88 (30) 
81 (17) 
79 (27) 
70 (12) 
89 (22) 
137 (79) 

62 (40-112) 

0,96 
0,52 
0,69 
0,79 
0,48 
0,24 
0,41 
0,38 

   0,90* 
 
*P-verdien for Dm er regnet ut med Mann-Whitney U test på grunn av manglende normalfordeling. De 
øvrige P-verdiene er regnet ut med t-test for to forskjellige utvalg.  
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4.5.2 Korrelasjon 

I tabell 4.5.3 korreleres logtransformert hjertevolum i ml med lungefunksjonsvariabler. 

Man ser en signifikant sterk sammenheng (r>0,5) mellom hjertevolum og henholdsvis 

Vc, PEF, TLC og RV i TGA-gruppen. Det er også middels sammenheng (r = 0,30-0,49) 

mellom hjertevolum og henholdsvis FVC, FEV1 og Dmlog i TGA-gruppen, men 

sammenhengene her er ikke signifikante. Videre ses en middels sammenheng mellom 

hjertevolum og Vc i Fallot- og TCPC-gruppen. Man ser også middels sammenheng 

mellom hjertevolum og henholdsvis FEV1 og TLCO/VA i TCPC-gruppen. Ingen av 

sammenhengene i TCPC-gruppen er imidlertid signifikante.  

 
Tabell 4.5.2: Korrelasjon og p-verdi mellom logtransformert hjertevolum i ml og henholdsvis FVC, FEV1, 
PEF, TLC, RV, TLCO, TLCO/VA, Vc og Dmlog i de tre gruppene, kvinner og menn samlet.  

Fallot TGA TCPC  
Korrelasjon Pearsons r p-verdi Pearsons r p-verdi Pearsons r p-verdi 

logHjertevolum i ml/ 
FVC 

-0,027 0,89 0,413 0,07 -0,286 0,42 

logHjertevolum i ml 
/ FEV1 

-0,153 0,38 0,346 0,14 -0,386 0,27 

logHjertevolum i ml 
/ PEF 

0,049 0,78 0,541 0,017 -0,180 0,61 

logHjertevolum i ml 
/ TLC 

0,079 0,65 0,570 0,011 -0,220 0,541 

logHjertevolum i ml 
/ RV 

0,298 0,08 0,713 0,001 0,124 0,733 

logHjertevolum i ml 
/ TLCO 

0,144 0,41 0,606 0,006 0,093 0,799 

logHjertevolum i ml 
/ (TLCO/VA) 

0,209 0,23 -0,017 0,95 0,366 0,29 

logHjertevolum i ml/  
Vc 

0,448 0,008 0,519 0,023 0,402 0,249 

logHjerevolum i ml / 
Dmlog 

0,034 0,85 0,334 0,162 -0,058 0,88 

  
 
4.6 Lungefunksjonsvariabler analysert i forhold til alder for operasjon, 

operasjonstyper og klaffefunksjon 
 

4.6.1 Alder for totaloperasjon 

Pasientene er totaloperert ved forskjellig alder. Ved inndeling i ulike aldersgrupper for 

operasjon blir det svært få pasienter i de eldste aldersgruppene. Ved analyse av 

lungefunksjonsvariablene FEV1, FVC, PEF, TLCO, RV, TLCO/VA, TLC, Dm og Vc 
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med pasientene delt inn i ulike aldersgrupper framkommer det ingen signifikante 

forskjeller mellom aldersgruppene (vedlegg 5 A, B og C).  

 

4.6.2 Operasjonstyper  

I Fallot-gruppen er det flere forskjellige operasjonsmetoder, og for å få et større antall 

pasienter i hver gruppe er operasjonstypene dikotomisert til pasienter med palliativ 

shunting forut for totalkorreksjon mot dem som har hatt totalkorreksjon uten palliativ 

shunting på forhånd. Det er også sett på pasienter som er totalkorrigert med transannulær 

patch (goretex-lapp) mot dem som er totalkorrigert uten transannulær patch. Grunnen til 

at pasientene er delt inn på den måten er at shunter kan øke blodstrømmen til lungene og 

transannulær patch kan gi økt grad av pulmonal insuffisiens (Gersony og Rosenbaum 

2003). T-test for to uavhengige utvalg viser ingen signifikante forskjeller i 

lungefunksjonsvariabler mellom pasienter med eller uten palliativ shunt operasjon 

(vedlegg 6 B). Pasientene som er operert med transannulær patch har derimot signifikant 

høyere verdier for FVC, FEV1 og TLC (VA) sammenlignet med pasientene som ikke er 

operert med transannulær patch (tabell 4.6.2). For de resterende lungefunksjonsvariablene 

er det ingen signifikante forskjeller mellom de to operasjonstypene (vedlegg 6 A). 
 

Tabell 4.6.2: T-test for to uavhengige utvalg. Sammenligning av lungefunksjonsvariablene FVC, FEV1 og 
TLC mellom pasienter operert med eller uten transannulær patch.  
 
Lungefunksjons- 
variabler 
 
 

Transannulær patch  (11) 
 
Gj.snitt %(SD) 

Ikke transannulær patch 
(30) 
Gj.snitt %(SD) 

 
 
p-verdi 

FVC  

FEV1 

TLC (VA) 

95 (14) 

97 (15) 

89 (10) 

81 (15) 

78 (13) 

78 (13) 

0,009 

0,000 

0,018 

 

 

TGA-gruppen er delt inn i pasienter som er operert med Senning, Mustard og pasienter 

som er blitt reoperert. Enveis variansanalyse viser ikke signifikant forskjell mellom 

operasjonstypene og de ulike lungefunksjonsvariablene (vedlegg 6 C). 
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I TCPC-gruppen er det så stor variasjon med tanke på sykdomsforløp, operasjonsmetoder 

og reoperasjoner for det lille antallet studerte at det ikke er mulig å gjøre adekvate 

analyser av lungefunksjon i forhold til operasjonstyper.  

 

4.6.3 Klaffefunksjon og lungefunksjon 

Tabell 4.3 s 44 gir en oversikt over klaffefunksjon hos pasientene. I Fallot-gruppen har 

pasientene ulik grad av pulmonal insuffisiens, pulmonal stenose og 

tricuspidalinsuffisiens. Variablene er dikotomisert til ingen/liten og middels/stor. T-test 

for to uavhengige utvalg viser at pasienter med liten pulmonal stenose har signifikant 

større volumkorrigert diffusjon (TLCO/VA) enn pasienter med middels/stor 

pulmonalstenose (p = 0,017). Det er derimot ingen signifikante forskjeller for de øvrige 

lungefunksjonsvariablene hos pasienter som har liten eller middels til stor grad av 

pulmonal stenose (vedlegg 7 B). Det er ingen signifikante forskjeller i 

lungefunksjonsvariablene hos pasienter som har liten eller middels til stor grad av 

pulmonal insuffisiens eller tricuspidalinsuffisiens (vedlegg 7 A og C).  

 

I TGA-gruppen er det for få pasienter med pulmonal stenose eller betydelig kanal-

lekkasje til at det kan gjøres hensiktsmessige analyser av lungefunksjonsvariablene i 

disse gruppene. I TCPC-gruppen, som er liten i utgangspunktet blir det få i hver gruppe 

som har liten eller stor atrioventrikulær insuffisiens. Analyse av 

lungefunksjonsvariablene viser ingen signifikante forskjeller mellom pasienter med liten 

eller middels/stor atrioventrikulær insuffisiens (vedlegg 7 D). Materialet gir ikke 

grunnlag for å si om det er forskjeller mellom pasienter med ulik grad av lekkasje eller 

insuffisienser i TGA- og TCPC-gruppen. 
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5 DISKUSJON 

 

5.1 Diskusjon av utvalg og generaliserbarhet  

 
5.1.1 Utvalg 

Medfødte hjertefeil er en heterogen gruppe med stor variasjon i foreliggende anatomi, 

fysiologi og operasjonsmetoder. Det har derfor vært ønskelig å studere grupper som har 

samme type hjertefeil eller totaloperasjon. Fallots tetrade er valgt fordi det er en av de 

hyppigst forekommende kompliserte hjertefeil og den hyppigst forekommende 

cyanotiske hjertefeilen. TGA er valgt fordi dette er en relativt stor gruppe innen medfødte 

hjertefeil. Fokuset er på pasienter som er operert med Senning/Mustard prosedyren, siden 

dette var vanlige operasjonsmetoder på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Mange 

pasienter med TGA over 20 år er operert med denne metoden, som endrer de anatomiske 

forholdene i sirkulasjon til lungene. Pasienter med TCPC er valgt fordi blodtilførselen til 

lungene hos TCPC-pasienter skiller seg betydelig fra blodtilførselen til lungene hos 

hjertefriske, og fordi man vet lite om denne gruppens lungefunksjon og reserver. 

Beskrivelse av ekkomål og operasjonsmetoder innad i gruppene viser likevel at det er stor 

variasjon mellom personer som i utgangspunktet har samme diagnose og samme 

totaloperasjon. Det blir vanskelig å få homogene grupper selv om pasientene i 

utgangspunktet har samme diagnose. 

 

Utvalget er ikke randomisert i tradisjonell forstand, da det er et vilkårlig utvalg. Men alle 

pasienter med de aktuelle diagnosene er blitt forespurt etter hvert som de har vært til 

poliklinisk kontroll, og inklusjons- og eksklusjonskriteriene har ligget til grunn ved 

forespørsel. Dette gjør at utvalget til en viss grad også er tilfeldig. Utvalgsmetoden som 

er blitt benyttet er foretrukket siden pasientene bor rundt om i hele landet. Randomisering 

fra Rikshospitalets database ville blitt en kostbar og tidkrevende prosess, siden pasientene 

måtte fått transport til Rikshospitalet kun for denne undersøkelsen. Forespørsel om 

deltagelse når de allerede var innkalt til kontroll medførte at pasientene ble rekruttert på 

en effektiv og økonomisk måte. 
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5.1.2 Confounding 

Dersom utenforliggende faktorer kan påvirke resultatet av studien kalles dette 

confounding (Benestad og Laake  2004). Lungefunksjon avhenger for eksempel av alder, 

høyde og kjønn, men disse forskjellene er det tatt høyde for i og med at resultatene er 

presentert som prosent av forventet. Andre faktorer som kan påvirke lungefunksjonen er 

for eksempel eksponering for luftforurensing og røyking. Pasienter som røyker er ikke 

ekskludert i denne studien, og dette kan være en confounder i denne sammenhengen. 

Årsaken til at røykere ikke er ekskludert er at ingen av pasientene er registrert med 

lungesykdom. I tillegg er det gjort foranalyse av de aktuelle variablene i forhold til 

røykestatus, og det framkommer ingen signifikante forskjeller i lungefunksjonsvariabler 

mellom røykerne og ikke-røykerne (vedlegg 4).  

 

5.1.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten påvirkes av flere faktorer. En faktor som spiller inn på 

generaliserbarheten er antallet undersøkte i en studie. Generaliserbarhet kan bedres ved 

større utvalg (Altman 1991). I denne studien er det ikke gjort styrkeberegninger for antall 

pasienter som må være med i studien, da det ikke finnes noe bestemt estimat for hvor stor 

populasjonen for de tre valgte gruppene av medfødt hjertefeil er i Norge i dag. At antallet 

undersøkte i studien er forholdsvis lite skyldes tidsaspektet på oppgaven og 

tilgjengelighet av pasienter.   

 

Utvalgsskjevhet kan også påvirke generaliserbarheten i negativ retning. Det kan tenkes at 

de som er med i studien ikke representerer hele populasjonen. Pasienter som kommer til 

Rikshospitalet kan for eksempel være pasienter som er dårligere enn pasienter som ikke 

dukker opp til kontroll, eller pasienter som har kontroller andre steder. En stor andel av 

pasienter som oppfyller inklusjonskravene kan også være utelatt siden disse ikke kommer 

til Rikshospitalet i testperioden. Som tidligere nevnt er det vanskelig å få et homogent 

utvalg. Dette i kombinasjon med et forholdsvis lite utvalg og at pasientene er rekruttert 

når de er til poliklinisk kontroll kan påvirke generaliserbarheten noe. 
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5.2 Metode 
 

5.2.1 Valg av tester 

Det finnes flere tester som beskriver lungefunksjonen på ulike måter, og til denne studien 

er et lite utvalg tester blitt utført. Problemstillingen fordrer at lungefunksjonen beskrives 

på en oversiktelig og effektiv måte. Spirometri og diffusjon er valgt fordi de er 

rutinetester ved undersøkelse av lungefunksjon, og de gir et godt bilde av lungenes 

elastiske egenskaper, luftveienes ledningsevne og transporten av gasser fra lunger til 

blod. Testene er standariserte og brukes ved de fleste norske lungefunksjonslaboratorier. 

Målene er internasjonalt anerkjente (Zanen et al 2001, Cotes et al 1997). Studier har vist 

at pasienter med ervervede hjertesykdommer har reduserte spirometrimål og redsert 

diffusjonskapasitet (Mancini 1995, Kraemer et al 1993). Disse testene er valgt da det kan 

tenkes de endrede anatomiske forholdene i hjertet til pasienter med medfødt hjertefeil kan 

påvirke spirometri og diffusjonsmål slik ervervede hjertesykdommer gjør. Variablene Dm 

og Vc kan tenkes blir påvirket av de anatomiske forholdene siden endring i lungenes 

blodgjennomstrømning kan påvirke lungenes strukturer, og da særlig økt 

blodgjennomstrømning. (Mathews 2004).  

 

5.2.2 Begrunnelse for valg av testprosedyre  

Spirometriutførelse har standard framgangsmåte (ERS update 1993, Standardization of 

spirometry 1994 update), men det finnes flere måter å utføre målinger av TLCO, Dm og 

Vc. Den brukte metoden i denne studien er valgt av flere grunner, og tidsaspektet spiller 

igjen en viktig rolle. Den brukte framgangsmåten er en metode med korte intervaller 

mellom hver måling og med vilkårlig rekkefølge av gassblandingene. Prosedyren tar ca 

25 minutter og er derfor akseptabel tidsmessig.  

 

En annen foreslått metode er en metode beskrevet av Cotes et al hvor målingene gjøres 

med 30 minutts intervaller mellom hver måling, med spesialgassen først. Begrunnelsen 

for 30 minutts intervaller og test med spesialgass først har vært at gjentatte målinger av 

TLCO kan øke konsentrasjonen av karbonmonoksyd i de røde blodcellene 

(carboxyhemoglobin - HBco). Lange intervaller kan minimere effekten av HBco. HBco 
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er imidlertid vanligvis ikke signifikant forøket hvis antallet målinger er begrenset til 

maksimum fem ganger (Carter et al 1998). Siden 4 målinger (to med standardgass og to 

med spesialgass) kreves for reproduserbare resultater, vil denne framgangsmåten ta minst 

2 timer. Carter et al viser imidlertid i sin studie til at Dm og Vc sammenfaller uavhengig 

av testrekkefølgen av gassblandingene og uavhengig av kortere ventetid mellom hver 

måling.  

 

En annen grunn til at den korte prosedyren er valgt er at denne fremgangsmåten er rutine 

ved lungemedisinsk laboratorium på Rikshospitalet. Alle testene i denne undersøkelsen 

gjennomføres på Rikshospitalet, og testene gjøres i henhold til retningslinjer fastlagt for 

dette laboratoriet.  

 

5.2.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten i oppgaven avhenger av gjennomførelsen av undersøkelsen og metodene 

som er anvendt. Det gjelder spørsmålet om hvor nøyaktig forskningens 

arbeidsoperasjoner er utført (Benestad og Laake 2004).  

 

Måleinstrumentet som brukes i denne undersøkelsen er internasjonalt anerkjent og har 

verktøy for godkjenning av testene som gjennomføres på apparatet. Reliabiliteten i 

testene kan likevel påvirkes av flere faktorer. Samarbeidet mellom pasient og testleder er 

meget viktig. Testpersonen må få nøye instruksjon og veiledning, og den som testes må 

gi maksimal innsats for at testene skal bli så korrekte som mulig. Testleder må på sin side 

ha god kjennskap til korrekt utførelse av spirometri og diffusjon, og må vite når en test 

ikke skal godkjennes. Spirometriresultatene avhenger av maksimal innsats, og her spiller 

testleders evne til motivasjon og støtte inn. For diffusjonstestene vil det ofte være 

variasjon fra forsøk til forsøk, selv om testene er riktig gjennomført. Dette skyldes blant 

annet naturlig variasjon i blodgjennomstrømning i lungene idet målingen gjøres 

(personlig kommunikasjon, B. Johansen). Det endelige resultatet blir derfor et 

gjennomsnitt av alle testene som er utført, og maskinen regner dette ut automatisk. 

Dersom testpersonen trenger for mange forsøk på å få til to korrekte TLCO-tester, kan 

øket CO konsentrasjon i blodet gjøre at resultatet blir feilaktig. Det er derfor ønskelig at 
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testpersonen bruker maksimalt 6 forsøk til sammen. For å unngå feil i selve testingen har 

apparatet som brukes innlagte koder som angir om testen er riktig utført eller ikke. 

Testene godtas av testleder først når variasjonen mellom testene er mindre enn ti prosent. 

Her er det likevel viktig å være klar over at tester kan inneholde feil som maskinen ikke 

fanger opp. Feil som kan overses av maskinen er for eksempel lekkasje av luft under 

testen eller for kort tid fra første test til neste. Dette kan påvirke resultatet selv om feilen 

ikke er synlig i programmet. Testleder må være observant på slike typer av feilkilder. 

 

Testpersonene i denne studien er veiledet av samme person. Dette har sine fordeler og 

ulemper. Fordelen er at alle testpersonene er instruert og motivert på samme måte. Dette 

skaper mindre variasjon og dermed bedre reproduserbarhet enn om testene ble utført av 

to eller flere testledere. Ulempen er at selve gjennomføringen ikke er kontrollert av en 

tredjeperson. Reliabilitet kan sjekkes ved inter-rater reliabilitet, hvor forskjellige personer 

leder testene på samme person og så undersøker samsvaret mellom resultatene. Testene 

kunne i denne studien ikke gjøres to ganger under ledelse av to forskjellige personer, 

både av hensyn til tidsaspektet og på grunn av muligheten for økt karbonmonoksyd i 

blodet av TLCO-testene. Resultatene er derimot i ettertid inspisert av lege, for å avgjøre 

kvaliteten av hver test. På denne måten har det blitt dobbel sjekk av resultatene, og det 

kan forsvare at reliabiliteten ivaretas. Overføring av data til statistikkprogrammet har 

også blitt sjekket av flere personer for å sikre at tallene ikke skrives inn feil. Overføringen 

av tallene fra maskinen til statistikkprogrammet SPSS har blitt gjennomført og kontrollert 

to ganger på to forskjellige tidspunkt, av 2 personer. For ytterligere å sikre at tallene er 

korrekt overført, har det blitt tatt stikkprøver av 15 testpersoner. 

 

5.2.4 Validitet av testene 

Det er viktig å vurdere målevariablene og om de faktisk måler det vi er ute etter å måle. I 

denne studien er målet å beskrive og sammenligne lungefunksjonen i de tre gruppene 

med et referansemateriale. Spirometri og diffusjon gir som tidligere nevnt et godt bilde av 

lungefunksjonen. En mulig trussel mot validiteten er derimot at man ikke har 

gjennomført tester som kan gi ytterligere informasjon om lungenes tilstand. En test som 

ikke er gjennomført er kroppspletysmografi, som måler statiske lungevolum. Denne 
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metoden, som er beskrevet i torikapitelet, inkluderer all gass i lungene og mediastinum, 

inkludert volum som ikke er ventilert (dvs luft i spiserøret, lungeblærer (bullae), 

pneumothorax) (Giæver 2002). Den beregner totalt lungevolum og gir et mer nøyaktig 

bilde av det totale lungevolum enn fortynningsmetoder. Det er flere grunner til at denne 

testen ikke er med. Testen krever godt samarbeid fra pasienten, og er teknisk vanskelig, 

både for personale og pasient. I tillegg tar testen tid å gjennomføre. Kombinert med de 

andre utvalgte testene vil hele undersøkelsen ta for lang tid. Tilgjengeligheten spiller også 

en rolle. Testutstyret står i et annet rom enn rommet som er til disposisjon, og dette 

rommet og pletysmografen er i daglig bruk av inneliggende og polikliniske pasienter.  

 

Gjennom den utførte diffusjonstesten får man imidlertid et estimat for total 

lungekapasitet og residualvolum. Total lungekapasitet tilsvarer det alveolære volumet, og 

residualvolumet regnes ut fra det alveolære volumet og forsert vitalkapasitet. En mulig 

svakhet med total lungekapasitet målt ved diffusjon er at den totale lungekapasiteten kan 

bli underestimert. Det alveolære volumet medregner kun luften i alveolene, og ikke 

volum som ikke er ventilert. På den annen side kan det argumenteres for at den gir et godt 

bilde av effektiv total lungekapasitet, og er således et godt mål på den totale 

lungekapasiteten. Man kan få samme mål ved bruk av diffusjonstesten som med 

pletysmografi, og begrepsvaliditeten anses derfor som ivaretatt. Testene som er valgt 

anses som et godt grunnlag for å besvare problemstillingen.   

 

Frafall er en alvorlig trussel mot validiteten (Benestad og Laake 2004). I denne studien 

representerer ikke frafall et problem, siden pasientene ikke følges over tid. 

Informasjonsskjevhet kan imidlertid også være en trussel mot validiteten. 

Informasjonsskjevhet karakteriseres ved at forsøkspersonene oppgir feilaktig informasjon 

eller at feilaktig informasjon på annen måte blir registrert i studien (Benestad og Laake 

2004). Bruk av ikke godkjente tester vil i denne sammenhengen være en form for 

informasjonsskjevhet . Det er derfor viktig at tester som ikke er teknisk riktige ikke blir 

tatt med i analysen, og med sjekkpunktene for korrekt test anses dette som godt ivaretatt. 

Hensynet til riktig informasjon er viktig for å unngå å gi et feilaktig bilde av det utvalget 

som faktisk blir studert.   



 60

5.3 Statistikk 

 
5.3.1 Valg av statistiske metoder 

De statistiske metodene som er brukt i denne studien er valgt på grunnlag av flere 

faktorer. Ved valg av parametriske eller ikke-parametriske metoder ligger en vurdering 

av normalfordelingen til grunn. For de fleste variablene er det antatt en normalfordeling, 

da parametriske metoder er meget robuste og er å foretrekke framfor ikke-parametriske 

metoder (Altman 1991).  

 

Som anført under punkt 3.7 er lungefunksjonsverdiene angitt som prosent av forventet. 

Ved sammenligning av gruppene og referansematerialet er det benyttet ett-utvalgs t-test. 

Denne metoden er valgt da hver enkelt lungefunksjonsverdi i prosent er testet mot 

forventet verdi, som er 100 prosent. Det kan kanskje stilles spørmsålstegn ved hvorfor 

ett-utvalgs t-testen er brukt og forventningsverdien ikke er presentert med spredningsmål. 

Som tabell 4.4.1 viser er konfidensintervallet for FVC for hele gruppen 82-89%. Hvis 

man går ut fra at referansematerialet har samme spredning som pasientpopulasjonen vil 

konfidensintervallet for den forventede verdi være like stort. Dette betyr at 

pasientgruppens FVC varierer rundt en verdi som er signifikant forskjellig fra den 

verdien referansematerialet varierer rundt, selv om spredningsmålet for referanseverdien 

ikke er presentert. Det er også vanlig i klinisk praksis å vurdere lungefunksjonstester som 

forskjellig fra hundre prosent.  

 

Korrelasjonsanalyser er gjort for å vurdere sammenhenger mellom analyserte 

lungefunksjonsvariabler og kardiale faktorer. Korrelasjon er valgt fordi 

korrelasjonskoeffisienten kan kalkuleres for hvilket som helst datasett (Altman 1991), og 

fordi datasettet hovedsakelig oppfyller antagelsene for korrelasjon. I en korrelasjon bør 

minst en av variablene ha normalfordeling, og alle observasjonene i korrelasjonen bør 

være uavhengige av hverandre (Altman 1991). Det er derimot ikke benyttet multippel 

regresjon på variablene da materialet ikke oppfyller flere av antagelsene for multippel 

regresjon. Regresjonsmodellen er blant annet påvirket av utvalgsstørrelse, samvariasjon 

mellom variablene og antall ekstreme verdier i materialet. For det første vil oppdeling av 
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utvalget i pasientgrupper gi et for lite utvalg til å gjennomføre en regresjonsanalyse. For 

det andre samvarierer flere av variablene med mer enn 70%, og dette er ikke gunstig i en 

regresjonsmodell (Altman 1991, Pallant 2001).  For det tredje har noen av variablene 

ekstreme verdier, som regresjonsmetoden er svært sensitiv for (Pallant 2001). Korrelasjon 

kan imidlertid også påvirkes av ekstreme verdier, og dette tas det hensyn til i tolkningen 

av resultatene.  

  

5.4 Oppsummering av viktigste funn 
Lungefunksjonsverdier for hele gruppen sammenlignet med referansematerialet: 

▪  Utvalget som helhet har signifikant lavere verdier for FVC, FEV1, PEF, TLC, 

RV, TLCO og Dm 

▪ Utvalget som helhet skiller seg ikke signifikant fra referansematerialet for 

FEV1/FVC ratio og TLCO/VA. 

▪ For variabelen Vc har utvalget samlet signifikant høyere verdier i forhold til 

referansen.   

 

Lungefunksjonsverdier i diagnosegruppene hver for seg 

▪ Alle gruppene har signifikant lavere verdier for FVC, FEV1, TLC, RV, TLCO og 

Dm i forhold til referansen.  

▪ Ingen av gruppene er signifikant forskjellig fra referansematerialet for FEV1/FVC 

ratio 

▪ TCPC-gruppen er ikke signifikant forskjellig fra referansematerialet for PEF og 

Vc, mens Fallot- og TGA-gruppen har signifikant lavere verdier for PEF og 

signifikant høyere verdier for Vc i forhold til referansematerialet. 

▪ TCPC-gruppen har signifikant lavere TLCO/VA enn referansen, i motsetning til 

Fallot og TGA-gruppen, som ikke er signifikant forskjellig fra referansematerialet 

for denne variabelen.  
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Forskjeller mellom gruppene 

▪ TCPC-gruppen har signifikant lavere verdier for TLCO sammenlignet med TGA 

og Fallot-gruppen, og signifikant lavere verdier for TLCO/VA sammenlignet med 

Fallot-gruppen.  

▪ Fallot-gruppen har signifikant høyere verdier for Dm sammenlignet med TGA- og 

TCPC-gruppen. 

 

Lungefunksjon og hjertestørrelse 

▪ Fallot-pasienter med hjertestørrelse over 500 ml/m2 har signifikant lavere FEV1 

enn Fallot-pasienter med relativ hjertestørrelse under 500 ml/m2.  

▪ TGA-pasienter med hjertestørrelse over 500 ml/m2 har signifikant høyere TLCO-

verdier enn TGA-pasienter med relativ hjertestørrelse under 500 ml/m2.  

▪ Hjertevolum korrelerer signifikant med Vc i Fallot-og TGA-gruppen. 

Hjertevolumet korrelerer også signifikant med PEF, TLC, TLCO og RV i TGA-

gruppen.   

 

  Lungefunksjon og kardiologiske faktorer 

▪ Pasienter operert med transannulær patch har signifikant større verdier for FVC, 

FEV1 og TLC sammenlignet med pasienter uten transannulær patch.  

▪ Pasienter med liten pulmonal stenose har signifikant større TLCO/VA 

sammenlignet med pasienter med middels/stor pulmonal stenose. 

▪ Det er for øvrig ingen signifikante forskjeller i lungefunksjonsvariabler mellom 

pasienter med ulik grad av stenose eller insuffisienser, eller hos pasienter med ulik 

operasjonsmetode i samme diagnosegruppe.  
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5.5 Diskusjon av problemstilling 1  

 
5.5.1 Tolkning av lungefunksjonsfunn  

Analysen viser at gruppene samlet og hver for seg hovedsakelig har gjennomsnittlig 

lavere lungefunksjonsverdier sammenlignet med referansematerialet. Analysen av 

dynamiske lungevolum viser at gruppene samlet har gjennomsnittlig lavere FVC og 

FEV1-verdier. FEV1/FVC ratio er derimot normal. I tillegg er TLC signifikant lavere enn 

referansematerialet. Disse funnene tyder på at diagnosegruppene har restriktiv 

lungefunksjon i forhold til en normalpopulasjon.  

 

Videre har pasientene i dette materialet redusert diffusjonskapasitet på gjennomsnittlig 

78% i gruppene samlet. Dette betyr at lungene har redusert evne til å bringe oksygen fra 

alveolene til blodet. I hvile vil ikke dette ha så stor betydning, men det kan få betydning 

under fysisk aktivitet. TLCO er en uavhengig prediktor for maksimalt oksygenopptak hos 

hjertesviktpasienter (Puri et al 1995), og studier foreslår at redusert gassdiffusjon kan 

spille en rolle for redusert fysisk yteevne (Kraemer et al 1993). Studier viser også at 

oksygenopptaket hos personer med medfødt hjertefeil er redusert (Fredriksen et al 2001), 

og den reduserte diffusjonskapasiteten kan være en av årsakene til redusert 

oksygenopptak hos disse pasientene.  

 
5.5.2 Forskjeller mellom diagnosegruppene 

Fallot-, TGA- og TCPC-pasienter skiller seg signifikant fra hverandre på 

lungefunksjonsvariablene TLCO, TLCO/VA og Dm. For de andre 

lungefunksjonsvariablene er det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene, men 

TCPC-pasientene har tendenser til lavere verdier for alle variablene. TCPC-pasientene er 

også den gruppen som har de alvorligste og mest kompliserte anatomiske forholdene, og 

som derfor avviker mest fra en person med normal hjerteanatomi.  

 

TLCO-verdien er det samlede mål for diffusjonen i hele lungen. En stor lunge vil 

vanligvis ha en større diffusjon enn en liten lunge. Fordi lungevolumet (TLC) er redusert 

i alle gruppene kan det tenkes at diffusjonen per lungevolumsenhet (TLCO/VA) er 
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normal. Når man korrigerer på denne måten blir diffusjonen normalisert hos pasienter 

med Fallot og TGA, mens den fortsatt er signifikant lavere enn normalt i TCPC-gruppen 

(tabell 4.4.2). Årsakene til lav TLCO/VA er velkjente og skyldes hovedsakelig emfysem 

eller diffus kapillær-alveolær ødeleggelse. Dette ses blant annet ved autoimmune 

sykdommer, ved bruk av cytostatika og ved interstitielle pneumonitter. Det kan 

spekuleres i at det finnes diffus alveolær skade i TCPC-gruppen, som mulig kan skyldes 

forhold før operasjon eller forhold etter operasjon. Dette diskuteres nærmere i avsnitt  

5.6.3 C.  

 

5.6 Diskusjon av problemstilling 2   
 

5.6.1 Mulige årsaker til restriksjon 

Restriksjon av lungefunksjonen kan ha flere årsaker. Det er ikke uvanlig at pasienter med 

medfødt hjertefeil har feilstillinger i brystkasse og ryggsøyle, og dette kan være en mulig 

årsak til restriksjon. Feilstillinger kan føre til at pasientene i gruppen ikke klarer å 

ekspandere brystkassen på optimal måte, da bevegelsen i brystkassen blir affisert. Alle 

pasientene i dette utvalget har i tillegg gjennomgått operasjoner. Det er påvist at pasienter 

med hjertefeil som ikke har hatt åpen kirurgi også har restriktiv 

ventilasjonsinnskrenkning (personlig kommunikasjon, per Morten Fredriksen, 

Rikshospitalet). Åpen kirurgi påvirker imidlertid elastisiteten og bevegeligheten i 

brystkassen ytterligere, og brystkassen kan over tid bli stivere enn vanlig.  

 

Restriksjon kan videre skyldes stort hjerte (Giæver 2002). Et stort hjerte vil presse vekk 

lungevev og ta opp plass i brysthulen. 56% av pasientene i denne studien  

har relativ hjertestørrelse over øvre normalgrense på 500 ml/m2. En stor andel av gruppen 

har altså stort hjerte, og dette kan forklare noe av restriktiviteten i gruppene.  

 

En annen faktor som kan påvirke restriksjon er også stuvning av blod i lungekretsløpet 

(Giæver 2002). Hos pasienter som utvikler hjertelidelser i voksen alder ser man redusert 

lungefunksjon pga opphopning av blod i lungene (Mancini 1995). Analysen viser at 

blodvolumet i lungekretsløpet hos pasientene i denne studien er signifikant høyere enn 
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referansen, med en gjennomsnittsverdi på 130%. Lungekapillærene har et stort volum å 

hanskes med, og dette kan tenkes er med og påvirker til restriktiv funksjonsinnskrenking 

hos disse pasientene.  

 

5.6.2 Mulige årsaker til redusert diffusjon i gruppene 

Transport av gass fra lungeluft til lungeblod er avhengig av kapillært blodvolum (Vc) og 

diffusjon gjennom selve membranen (Dm). Hvis begge øker, øker totaltransporten og 

hvis begge reduseres, reduseres totaltransporten. TLCO er nedsatt ved redusert areal for 

gassutveksling som ved emfysem eller ved tilstander der diffusjonsveien blir lengre, som 

ved lungefibrose (Giæver 2003). Videre er redusert blodvolum en faktor som kan gi 

redusert TLCO (Huges 2003). Som tidligere nevnt viser analysen imidlertid at pasientene 

i denne gruppen har gjennomsnittlig større kapillært blodvolum enn normalt. Ut fra det 

økte kapillære blodvolumet vil man forvente at diffusjonskapasiteten skulle være høyere 

enn normalt, men dette er ikke tilfellet i denne studien. Analysen viser at Dm er redusert i 

alle gruppene. Dersom diffusjonen gjennom selve alveolememranen er betydelig nedsatt 

kan totaltransporten av gass likevel være redusert, og TLCO blir derfor lavere. På tross av 

at blodstrømmen til lungene er stor, er diffusjonsarealet redusert, og det er den siste 

faktoren som veier tyngst og som bestemmer totaltransporten av gass. Et funn som også 

støtter denne antagelsen er at TCPC-gruppen, som har den laveste totaldiffusjonen er den 

eneste gruppen som ikke har signifikant økt blodvolum (tabell 4.4.2). Kombinasjonen av 

lav Dm og stort blodvolum er uvanlig, men er tidligere funnet hos pasienter med 

venstresidig hjertesvikt (Puri et al 1995).  

 

Dm er bestemt av lungevevets evne til å slippe molekyler gjennom celleveggen, 

overflatearealet og tykkelsen i lungecellene samt barrierer mellom lungevev og de røde 

blodcellene. Dm er videre en funksjon av lungenes evne til utvidelse, og ved en dobling 

av gassvolumet i lungene øker Dm med 75% (Huges 2003). Analysen viser at pasientene 

har lav total lungekapasitet. De klarer ikke å ekspandere lungene optimalt og Dm øker 

dermed ikke optimalt. Restriktivitet kan dermed være noe av årsaken til redusert Dm og 

TLCO. 
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5.6.3 Mulige anatomiske årsaker til lungefunksjonsfunnene  

 

5.6.3 A Forhold i Fallot-gruppen 

Hos Fallot-pasienter som er operert med palliative Waterston eller Potts shunter er det 

observert komplikasjoner relatert til for høy blodgjennomstrømning i lungene (Gersony 

og Rosenbaum 2002). 49% av Fallot-pasientene i dette utvalget har vært operert med 

palliativ shunting, og dette kan være noe av årsaken til at denne gruppen har 

gjennomsnittlig høyere pulmonalt kapillært blodvolum enn normalt. Palliativ shunting 

kan videre forårsake ulik grad av skjevfordeling av blodstrømmen til høyre og venstre 

lunge, som igjen kan føre til forskjeller i vekst og utvikling av lungene (Gersony og 

Rosenbaum 2002). Dette kan være en medvirkende årsak til redusert TLC og dermed 

redusert TLCO, som analysen altså viser. Siden Fallot-gruppen har normal 

volumkorrigert diffusjon (TLCO/VA) kan man videre anta at den reduserte 

membrandiffusjonen (Dm) hovedsakelig er en følge av redusert TLC.  

 

5.6.3 B Forhold i TGA-gruppen 

Hos en hjertefrisk person er det høyre ventrikkel som pumper blodet inn i lungene og 

venstre ventrikkel som pumper blodet ut i kroppen. Venstre ventrikkel er den kraftigste, 

med mer muskelmasse enn høyre ventrikkel. Hos TGA-pasientene er det venstre 

ventrikkel som pumper blodet inn i lungene. Selv om denne er rekonfigurert til 

pulmonale trykk kan det tenkes at denne anatomien kan være en årsak til økt pulmonalt 

blodvolum i TGA-gruppen. 

 

Også i denne gruppen er det registrert redusert Dm. Siden denne gruppen også har normal 

TLCO/VA, kan redusert Dm hovedsakelig forklares av restriksjon.  

 

En av komplikasjonene i TGA-gruppen kan være overbelastning av høyre ventrikkel.  

Dette er en gruppe hvor høyre ventrikkel er systemventrikkelen, og høyre ventrikkel er 

derfor utsatt for økt belastning, spesielt over tid (Gatzuolis et al 2003). Overbelastning av 

høyre ventrikkel vil ligne situasjonen man finner ved venstre ventrikkelsvikt i normal 

hjerter. Alle pasienter med Senning/Mustard operasjon vil utvikle grad av systemisk 
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ventrikkelsvikt, og overbelastning kan på sikt føre til forøkede trykk i lungekretsløpet, 

mikroødeleggelser av diffusjonsarealet og ytterligere redusert diffusjonskapasitet  

 

En annen komplikasjon etter Senning/Mustard operasjon er stenoser i 

kanalkonstruksjonene. De fleste pasientene i denne studien har velfungerende 

kanalkonstruksjoner, men kan utvikle stenoser eller lekkasjer over tid. Stenoser som er 

lokalisert i pulmonalvenøs retur kan gi økt trykk i pulmonalkretsløpet og kan på sikt føre 

til diffus alveolær-kapillær ødeleggelse.  

 

Videre har undersøkelser av TGA-pasienter som er operert med Mustard eller Senning- 

prosedyren vist at det kan forekomme en skjevfordeling av blodet til høyre og venstre 

lunge. Redusert blodgjennomstrømning til venstre lunge er registrert (Muster et al 1976). 

Det er vist en signifikant korrelasjon mellom forekomsten av økt blodstrøm til høyre 

lunge og unormal vinkel på hovedpulmonlaraterien, som heller mot høyre. Dette fører til 

at blodet fortrinnsvis strømmer inn i høyre pulmonalarterie og høyre lunge (Muster et al 

1976). Dette kan også her føre til ujevn vekst og utvikling av lungene, og være noe av 

årsaken til redusert TLC og dermed lavere TLCO. 

 

5.6.3 C Forhold i TCPC-gruppen 

TCPC-gruppen har signifikant lavere volumkorrigert diffusjon (TLCO/VA). Dette betyr 

at det kan foreligge diffuse alveolære-kapillære skader i denne gruppen. Det finnes flere 

mulige komplikasjoner etter TCPC-operasjon som kan tenkes fører til mikroødeleggelser 

i vevet. For eksempel vil betydelig atrioventriklærklaff-insuffisiens eller aortainsuffisiens 

øke fylningstrykket i systemisk atrium og sekundært trykket i kapillærsengen. Økt trykk 

kan skade lungevevet og membrandiffusjonen (Giæver 2002). TCPC-pasienter har 

generelt sett noe forhøyede atrie-trykk pga nedsatt pumpefunksjon i den dominante 

ventrikkelen. Atrioventrikulær-insuffisiensen gir også volum-og trykk belastning av 

hjertet. Men på grunn av manglende pumpekammer er det ikke mulig å få svært høye 

kapillærtrykk i lungene hos denne pasientgruppen (personlig kommunikasjon, Dr. Jørgen 

Westby, Rikshospitalet). Syv pasienter i utvalget har liten atrioventrikulær-insuffisiens og 

fire pasienter har middels til stor atrioventrikulær-insuffisiens. Det kan tenkes disse 
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forholdene gir noe forhøyede trykk. og kan være en av årsakene til diffus alveolær-

kapillær ødeleggelse i denne gruppen. Videre har åtte av pasientene (66%) hatt shunt-

operasjoner forut for TCPC-operasjon. Det er som tidligere nevnt registrert 

komplikasjoner med økt blodstrøm til lungene som følge av palliativ shunting, og dette 

kan få følger for diffusjonsarealet på sikt.  

 

Hos TCPC-pasientene er lungenes blodgjennomstrømning basert på at blodet renner 

direkte inn i lungene uten pumpekammer. Det er tidligere vist at noe av forskjellen 

mellom to påfølgende TLCO-tester kan forklares ut fra forskjellen i 

blodgjennomstrømningen på prøvetidspunktet, enten fordi kapillært blodvolum eller fordi 

diffusjonsarealet varierer (B. Johansen, personlig kommunikasjon). Det kan derfor 

spekuleres i om manglende pulserende blodstrøm kan påvirke til lavere 

diffusjonskapasitet i TCPC-gruppen. 

 

 I TCPC-gruppen ser man imidlertid både svært høye og svært lave verdier for flere av 

variablene. Det kan tenkes at den store variasjonen skyldes ulike postoperative 

komplikasjoner. Komplikasjoner etter TCPC-operasjon kan blant annet være forstørrelse 

av høyre atrium, lekkasjer eller forsnevringer i kanaler fra hulvene til lunger eller 

obstruksjon i pulmonale vener. Et eksempel på en postoperativ komplikasjon fra dette 

materialet er en pasient som har venstresidig diafragmaparese. Belgfunksjonen generelt 

er spesielt viktig for TCPC-pasienter i forhold til å få til den passive blodperfusjonen av 

lungene. Dette eksemplifiseres ved at pasienten med venstresidig diafragmaparese har 

svært lave Vc- og spirometriverdier. TCPC-pasientene i denne gruppen har alle 

forskjellige sykdoms-og hendelsesforløp, og de forskjellige kombinasjonene av 

bakenforliggende hjertefeil, framgangsmåte for operasjon og postoperative 

komplikasjoner, kan ikke utelukkes som grunn til stor variasjon i resultatene.  

 

5.6.4 Andre årsaker til lavere gjennomsnittlige lungefunksjonsverdier i 

diagnosegruppene 

Det kan tenkes at det er andre årsaker som fører til redusert lungefunksjon i disse 

gruppene. En mulig årsak kan være manglende fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene. 
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Personer med medfødt hjertefeil har som en naturlig følge av den kompliserte hjertefeilen 

redusert fysisk yteevne i forhold til friske barn (Fredriksen 2001). Også aktivitetsnivået er 

redusert sammenlignet med friske (Fredriksen 2001). Studier viser imidlertid at personer 

med medfødt hjertefeil tåler belastning og har nytte av trening (Fredriksen el al 2000), 

men omgivelsene rundt en person med medfødt hjertefeil kan være overbeskyttende med 

tanke på trening og fysisk utfoldelse. I løpet av oppveksten kan disse pasientene være lite 

aktive fordi man er redd for at anstrengelse kan utløse komplikasjoner. I tillegg kan det 

tenkes at dersom et barn med medfødt hjertefeil ikke klarer å henge med sine 

jevnaldrende i lek eller sport kan det føre til at man lar være å delta i fysiske aktiviteter.  

Flere har også vært inn og ut av sykehus i oppveksten og har ikke hatt samme mulighet til 

å trene slik friske barn har. Det har vært vist på dyr at aktivitet i vekstperioden gir økning 

i lungevolum (Burri et al 1976). Aktivitet er noe flere av disse pasientene ikke har hatt 

muligheten til på lik linje med friske barn. Det kan tenkes at dette kan være en 

medvirkende årsak til redusert lungefunksjon i voksen alder. 
 

5.6.5 Kardiale faktorer og lungefunksjon 

Analysen viser at Fallot-pasienter som er operert med transannulær patch har signifikant 

større verdier for FVC, FEV1 og TLC enn Fallot-pasienter som ikke er operert med 

transannulær patch (tabell 4.6.2). En forklaring til dette kan være at det kun er 3 pasienter 

over 30 år i gruppen med transannulær patch mens det er 14 pasienter over 30 år i 

gruppen uten transannulær patch. Det kan derfor tenkes at pasientene som er operert uten 

har hatt en negativ påvirkning på lungene over lengre tid enn pasientene som er operert 

med denne metoden. Ut over dette er det ikke vist noen sammenheng mellom 

lungefunksjon og operasjonsmetoder, klaffefunksjon eller alder for operasjon. 

Hjertestørrelsen ser derimot ut til å kunne påvirke lungefunksjonen, men hjertestørrelse 

korrelerer forskjellig med lungefunksjonsvariabler i de ulike gruppene. Hos en frisk 

person vil man forvente at hjertestørrelse og lungemål er et størrelsesfenomen generelt: jo 

større kropp man har, jo større hjerte, jo større TLC og dermed større TLCO. Dette er 

tilfellet i TGA-gruppen. Korrelasjon mellom hjertevolum og Vc samt TLC, TLCO og RV 

er signifikant økende i TGA-gruppen. I Fallot-gruppen ser man signifikante sammenheng 

mellom hjertestørrelse og Vc, men i denne gruppen er det derimot svake eller manglende 



 70

sammenhenger mellom hjertestørrelse og TLCO, TLC eller RV. Dette tyder på at 

hjertestørrelsen ikke er en naturlig konsekvens av kroppsstørrelse i denne gruppen. I 

TCPC-gruppen er det ingen signifikante korrelasjoner med noen av variablene. Dette kan 

på samme måte som i Fallot-gruppen tyde på at hjertestørrelsen i denne gruppen ikke er 

en naturlig konsekvens av kroppsstørrelse. Hva dette skyldes er ikke klarlagt. 

 

Man ser også motstridende lungefunksjonsresultat mellom diagnosegruppene ved 

dikotomisering av relativ hjertestørrelse. Ved hjertestørrelse over 500 ml/m2 og under 

500 ml/m2 får man forskjellig resultat for lungefunksjonsvariablene i de ulike gruppene. I 

Fallot-gruppen har hjertestørrelsen ingen signifikant effekt på TLCO. Pasienter i TGA-

gruppen med relativ hjertestørrelse over 500 ml/m2 har derimot signifikant høyere TLCO 

enn TGA-pasienter med hjertestørrelse mindre enn 500 ml/m2. Dette resultatet kan 

skyldes flere faktorer. I TGA-gruppen er spredningen i hjertestørrelsen mindre, med 

mindre min-maks verdier sammenlignet med Fallot-gruppen (figur 4.5.1). I TGA-

gruppen er det verdier opp til 785 ml/m2, mens det i Fallot-gruppen er verdier helt opp til 

1170 ml/m2. I Fallot-gruppen er det flere pasienter med større hjerter enn TGA-

pasientene, og dette kan føre til at det totale arealet for gassutveksling blir mindre i 

Fallot-gruppen, siden hjertet tar opp mer plass i brysthulen. TGA-pasientene med 

hjertestørrelse over 500 ml/m2 har også signifikant større Dm enn TGA-pasientene med 

hjertestørrelse under 500 ml/m2, noe man ikke ser i Fallot-gruppen (tabell 4.5.2). TGA-

pasientene med stort hjerte har videre tendenser til større blodvolum enn TGA-pasientene 

med lite/normalt hjerte. Denne trenden ser man heller ikke i Fallot-gruppen. Siden 

blodvolum er en viktig komponent for diffusjonskapasiteten (Hughes 2001) kan dette 

være en grunn til at Fallot-pasienter med stort hjerte likevel ikke har signifikant større 

diffusjon enn Fallot-pasienter med lite hjerte, slik man ser hos TGA-pasientene.  

 

5.6.6 Mulige svakheter ved analysen av kardiale faktorer og lungefunksjon 

En mulig årsak til motstridende lungefunksjonsresultat i Fallot- og TGA-gruppen 

angående analyse av hjertestørrelse kan være utregningsmetodene for relativ 

hjertestørrelse. Flere metoder for måling av hjertestørrelse er noe unøyaktige (Spindola-

Franc og Fish 1985), og måling av hjertestørrelse fra røntgenbilder kan være tilsvarende 
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unøyaktige. Metoden som er brukt i denne studien er valgt fordi den er lett å 

gjennomføre, økonomisk gunstig, samt at muligheten for å måle hjertestørrelsen med mer 

nøyaktige og moderne metoder ikke har vært tilgjengelige. Feilberegning ved bruk av 

røntgenbilder kan forekomme, og selv om marginene kan være små vil dette påvirke 

analysen.  

 

Det lille antallet pasienter i hver undergruppe i Fallot-, TGA- og  TCPC-gruppen er en 

mulig forklaring til at klaffefunksjon, operasjonsteknikker og alder for operasjon ikke ser 

ut til å påvirke lungefunksjonen i forskjellig grad. I tillegg viser analysen av 

lungefunksjonsvariablene stor spredning med store standardavvik innad i 

diagnosegruppene. Det betyr at mange har gode og mange har dårlige 

lungefunksjonsresultater selv om de har samme diagnose eller operasjon. Vansker med å 

få et homogent utvalg kan ytterligere ha påvirket resultatet. En mulig feilkilde det også 

bør tas hensyn til ved korrelasjonsanalysen er at noen av variablene har verdier som 

skiller seg betydelig ut fra resten av gruppen. Ekstreme verdier kan påvirke korrelasjon i 

stor grad, spesielt i små utvalg (Pallant 2001). Alle diagnosegruppene har enkelte 

ekstreme verdier, og dette kan for eksempel føre til at sammenhengen framtrer mye 

sterkere enn den egentlig er. Faren for type I og type II feil er dermed til stede. Type I feil 

oppstår når nullhypotesen forkastes selv om den er sann. Type II feil oppstår når 

nullhypotesen beholdes selv om den er feil (Benestad og Laake 2004). De sterke 

sammenhengene i TGA-gruppen og manglende signifikante sammenhenger i TCPC-

gruppen kan være feilaktige. Alle de ovennevnte faktorene gjør det vanskelig å trekke 

valide konklusjoner om kardiale faktorer og lungefunksjon.  
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6 KONKLUSJON 
Denne studien viser i hovedtrekk at pasienter med Fallots tetrade, TGA og TCPC har 

nedsatt lungefunksjon i forhold til en normalpopulasjon. Som gruppe er pasientene 

restriktive, har økt blodvolum (Vc), redusert membrandiffusjon (Dm) og redusert 

diffusjonskapasitet (TLCO) sammenlignet med normalmaterialet. Kombinasjonen av økt 

blodvolum og redusert diffusjonskapasitet er uvanlig, men er også funnet hos pasienter 

med venstresidig hjertesvikt. Redusert lungefunksjon sammenlignet med en 

normalpopulasjon samsvarer også med resultater fra andre studier gjort på personer med 

medfødt hjertefeil.  

 

Studien viser også at diffusjonsvariablene TLCO, TLCO/VA og Dm er signifikant lavere 

i TCPC-gruppen enn i de to andre gruppene. Redusert volumkorrigert diffusjon 

(TLCO/VA) tyder på diffus alveolær-kapillær ødeleggelse i TCPC-gruppen. Fallot- og 

TGA-gruppen har derimot ikke diffus alveolær-kapillær ødeleggelse da den 

volumkorrigerte diffusjonen er normal i disse to gruppene. 

 

Analysen av kardiale faktorer i forhold til lungefunksjon viser at ulik hjertestørrelse gir 

signifikante forskjeller for noen av lungefunksjonsvariablene i de tre diagnosegruppene. 

Men på grunn av faktorer som lite materiale, ekstreme verdier og stor spredning i 

resultatene reduseres generaliserbarheten. I Fallot-gruppen ser man videre at pasientene 

som er operert med transannulær patch har signifikant større verdier for FVC, FEV1 og 

TLC enn pasienter som ikke har denne korreksjonen. Man kan imidlertid ikke konkludere 

med at ulik klaffefunksjon, andre operasjonsteknikker eller ulik alder ved operasjon 

påvirker til forskjeller i lungefunksjon, da analyse av lungefunksjonsvariabler og de 

ovennevnte faktorer ikke viser signifikante forskjeller i lungefunksjonsverdier innad i de 

tre diagnosegruppene.  

 

Veien videre 

Resultatene i denne studien tyder på at lungefunksjonstesting er et viktig bidrag til 

helhetlig beskrivelse og vurdering av de studerte diagnosegruppene. Kunnskap om 

lungefunksjonen er en delkomponent i totalkunnskapen om disse pasientene, og bidrar til 



 73

et helhetlig bilde av pasientenes fysiske funksjon. Lungefunksjonstesting bør derfor være 

en del av rutineundersøkelsen til disse diagnosegruppene, men bør imidlertid vurderes i 

sammenheng med den enkelte pasients situasjon.  

 

Kartleggingen er også et grunnlag for videre arbeid med dette temaet. En forutsetning er 

et utvalg som er stort nok og homogent nok til å skape valide resultater. Når det gjelder 

denne pasientgruppen er dette en stor utfordring, men når disse kriteriene er innfridd bør 

det ytterligere undersøkes hvordan kardiale faktorer påvirker lungefunksjonen. Et område 

det også kan være av interesse å undersøke er om lungefunksjonen varierer med variasjon 

i sykdomsforløpet. Dette vil gi grunnlag for å vurdere om lungefunksjonstester kan 

brukes som en indikator på sykdomsendring, og kan være neste skritt i utviklingen av 

behandlingstilbudet til disse pasientene.   
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