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Abstract 
Historically, patients with a failing Fontan circulation have been viewed as high-risk patients 
in terms of cardiac transplantation compared to other heart transplant candidates. There has 
been a general trend towards improved survival of transplanted pediatric patients in the 
current era, but it remains unclear whether this trend includes Fontan patients.  
To investigate this, a PubMed search was conducted in order to identify articles that had 
researched this field within the last five years. After excluding irrelevant publications 14 
were left in which this study was based on.  
Several challenges can arise as a result of the Fontan circulation, including plastic bronchitis, 
protein losing enteropathy, hepatic dysfunction, increased perioperative ischemia time, and 
preformed antibodies due to several previous surgeries. Failing Fontan physiology with the 
presence of preserved ventricular function has been viewed as an especially fatal combination 
for Fontan patients undergoing transplantation. Recent literature indicates that the relatively 
unique challenges associated with Fontan physiology should not exclude these patients from 
heart transplant consideration, as the postoperative survival rate now is on par with that of 
other congenital heart disease patients. The reason for this is multifactorial and cannot be 
attributed to one single intervention. Advancements within surgical technique, postoperative 
intensive care and increased experience have all played a part.  
Even though recent research indicates that the survival of transplanted Fontan patients is 
improving, it is important that clinicians continue to recognize the distinctive challenges that 
arise from the Fontan circulation, and keep working on reducing the morbidity and mortality 
of this complex patient group.  
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1 Innledning 
 

Bakgrunn og problemstilling: 
Den første Fontanoperasjonen ble utført i 1968 av Fontan og Baudet (1). Prosedyren har 

forandret livet til pasienter født med univentrikulære hjerter ved å forbedre både deres 

overlevelse og livskvalitet. Pasientgruppen har nå blitt eldre, og en rekke komplikasjoner som 

følge av det å leve med Fontansirkulasjon har blitt identifisert (2). Til tross for multiple 

revisjoner av Fontanprosedyren i håp om å redusere mortalitet og forbedre 

langtidsoverlevelse, forblir utvikling av sirkulasjonssvikt realiteten for deler av 

Fontanpopulasjonen (3). For noen blir hjertetransplantasjon siste utvei, og som en 

konsekvens av en eldre pasientpopulasjon ser man nå et påfølgende økt behov for 

transplantasjon (4).  

 

I nyere tid har man sett en generelt forbedret overlevelse blant transplanterte pediatriske 

pasienter (5), og det er derfor naturlig å lure på hvorvidt denne positive trenden er overførbar 

til Fontanpasienter. Målet med denne litteraturstudien er derfor å utforske hva nyere 

forskning har kommet frem til angående konsekvensene av å ha Fontansirkulasjon på 

transplantasjonstidspunktet. Har Fontanpasienter fortsatt høy risiko for morbiditet og 

mortalitet etter gjennomgått hjertetransplantasjon?  

 

1a)  1b)  1c)  
Figur 1a – 1c: Fontanfysiologi. Figur av M. Bjaanes. 
Demonstrerer hvordan oksygenrikt og oksygenfattig blod blander seg i univentrikulære hjerter, slik at 
blodet som pumpes ut til kroppen har en lavere oksygenmetning enn ved normalfysiologi.  
 
Univentrikulære hjerter 
Univentrikulære hjerter har kun én funksjonell ventrikkel, slik at en normal, biventrikulær 

sirkulasjon ikke kan oppnås. De fleste med funksjonelt univentrikulære hjerter har to 

ventrikler, hvorav den ene er underutviklet og dysfunksjonell og den andre normal eller 
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forstørret. Det varierer hvorvidt det er høyre eller venstre ventrikkel som er dysfunksjonell og 

dermed ikke klarer å pumpe blod ut i kroppen. Fullstendig univentrikulære hjerter med kun 

én ventrikkel er en sjeldenhet (6). 

 

Det finnes en rekke ulike anatomiske former for univentrikulære hjerter. Eksempler 

inkluderer trikuspidalatresi, pulmonalatresi, dobbelt innløp til høyre eller venstre ventrikkel, 

dobbelt utløp fra høyre eller venstre ventrikkel eller komplett arterioventrikulær 

septumdefekt. Når det er venstre ventrikkel som er for liten betegnes tilstanden «hypoplastisk 

venstre ventrikkel», og motsatt «hypoplastisk høyre ventrikkel» dersom høyre ventrikkel er 

for liten. Hypoplastisk venstrehjertesyndrom (HLHS) er en komplisert feil der venstre 

ventrikkel er hypoplastisk med en underutviklet mitral- og aortaklaff, inkludert aorta 

ascendens. Tilstanden vil medføre retrograd fylling av aorta ascendens og koronararterier (6).  

2a)  2b) 2c)  

Figur 2a – 2c: Eksempler på univentrikulære hjerter. Figurer av M. Bjaanes.  
2a) 1: trikuspidalatresi. 2: atrieseptumdefekt, 3: åpenstående ductus arteriosus, 4: hypoplastisk høyre 
ventrikkel, 5: stenotisk/trang pulmonalklaff, 6: ventrikkelseptumdefekt. 
2b) dobbelt innløpt høyre ventrikkel. 
2c) dobbelt utløp høyre ventrikkel. 
 

Fontansirkulasjon 
Opprettelse av Fontansirkulasjon er en palliativ kirurgisk prosedyre som utføres på barn født 

med univentrikulære hjerter, og har forandret livet til disse pasientene ved å gi dem 

muligheten til overlevelse og god livskvalitet inn i voksen alder (2). Prosedyren involverer 

opprettelse av en sirkulasjon der den velutviklede ventrikkelen pumper blod til kroppen, 

mens blodet fra kroppen renner utenom hjertet til lungene. Med tanke på at univentrikulær 

fysiologi presenterer seg i fosterlivet og tidlig spedbarnsalder kan ikke Fontanoperasjonen 

utføres rett etter fødsel ettersom man har en fysiologisk høy lungekarmotstand på dette 

tidspunktet (7). Fontanoperasjonen må derfor utføres i flere trinn:  
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Trinn I: Systemisk til pulmonal shunt  

Dette trinnet sikter på at barna skal nå riktig alder og vekt for å kunne gjennomføre 

Fontankirurgi senere (7). I dette steget bedrer man lungeperfusjonen og oksygeneringen av 

perifert vev, og opphever eventuelle utløpshindre til det systemiske kretsløpet (6). En shunt 

legges fra systemkretsløpet til pulmonalkretsløpet, for eksempel en Sano-shunt eller en 

modifisert Blalock-Taussig-shunt. Andre alternativer er stenting av ductus arteriosus (8) eller 

ballongdilatasjon av pulmonalklaffen (9). 

 

Barn med hypoplastisk venstre ventrikkel bør gjennomgå en Norwood-operasjon i 

neonatalperioden (10). Dette innebærer dannelsen av en anastomose mellom arteria 

pulmonalis og aorta, i tillegg til en shunt mellom arteria pulmonalis og aorta, for eksempel en 

Blalock-Taussing-shunt ved hjelp av et Gore-Tex-graft. Deretter fjernes septum mellom 

atriene for å sikre uforstyrret blodgjennomstrømning mellom dem. Dersom det foreligger en 

koarktasjon av aorta repareres også denne (7). Et alternativ til en Blalock-Taussing-shunt er 

en Sano-shunt. Dette involverer en conduit mellom pulmonalarterien og høyre ventrikkel 

(11). 

 

Pasienter med hypoplastisk venstrehjertesyndrom må alltid gjennomgå alle de tre operative 

trinnene. Pasienter med andre former for univentrikulære hjerter kan ofte gå rett på trinn II. 

Barn som har tilnærmet normal pulmonal perfusjon og oksygenmetning over 80% trenger 

ikke alltid å gjennomgå trinn I, men behøver likevel klinisk oppfølging frem til trinn II. 

 

Trinn II: Cavopulmonal anastomose/halv-Fontan (BCPC)  

Så snart lungepulsåren er adekvat stor og lungekarmotstanden har sunket utføres trinn II. 

Dette er oftest når barnet er rundt 2 – 6 måneder gammelt (6). I dette trinnet anastomoseres 

vena cava superior til høyre eller venstre arteria pulmonalis slik at blodet ledes utenom hjertet 

på vei til lungene (7). Før var det vanlig å utføre en såkalt Glenn-prosedyre som innebar å 

kutte arteria pulmonalis med anastomosen fra truncus pulmonalis. I dag er det derimot 

vanligst å utføre en bidireksjonal Glenn eller bidireksjonal cavopulmonal anastomose 

(BCPC), der man beholder kommunikasjonen til truncus pulmonalis (6). Shunten opprettet i 

trinn I ligeres (7). Trinn II medfører at hjertet avlastes fordi mengden blod til hjertet 

reduseres ved at blodet fra overkroppen ledes direkte til lungene. Ventrikkelen vil nå motta 

deoksygenert blod fra vena cava inferior og sinus coronarius, samt oksygenert blod fra 
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lungevener. Oksygenert og deoksygenert blod blandes i ventrikkelen, slik at 

oksygenmetningen ikke blir høyere enn 80 – 85% etter operasjonen (6). 

 

Trinn IIIa: Hel-fontan/total cavopulmonal forbindelse (TCPC) 

Siste trinn utføres når barnet er mellom ett og fem år gammelt og når pasientens 

aktivitetsnivå begrenses grunnet lav oksygenmetning. En rekke kirurgiske metoder kan 

brukes, men hovedprinsippet er det samme: vena cava inferior koples til arteria pulmonalis. 

For å kunne utføre trinn III må pasienten ha lav lungekarmotstand og en tilstrekkelig 

dimensjonert arteria pulmonalis (6).  

 

 
Figur 3. TCPC. Figur av M. Bjaanes. 

 

Ved klassisk Fontan ble høyre atrium direkte koblet til arteria pulmonalis, og trinn II og III 

ble gjennomført i samme operasjon. I dag er opprettelse av en total cavopulmonal forbindelse 

det vanligste, der vena cava inferior kobles til arteria pulmonalis. Man kan bruke en 

intraatrial «baffle» eller en ekstrakardial/lateral tunnel utenom atriet. I dag gjøres trinn II og 

III oftest i separate operasjoner (6).   

 

Trinn IIIb: Fenestrert Fontan  

Noen av pasientene utvikler lav cardiac output som følge av venøs hypertensjon. Dersom det 

er nødvendig gis disse pasientene en fenestrasjon som tillater høyre-til-venstre-shunting og 

avlaster høyre atrium. Dette er en forbindelse mellom den laterale tunellen og høyre atrium 

(12). Prosedyren bevarer cardiac output, men medfører lavere oksygenmetning (13). I tillegg 

er man utsatt for såkalt paradoksal embolisering (12) ved at en emboli fra det venøse 

karsystemet beveger seg til den systemiske sirkulasjonen via fenestrasjonen. Den kliniske 

presentasjonen av fenomenet er mangfoldig og potensielt livstruende (14). Fenestrasjonen 

lukkes ofte på et senere tidspunkt.  
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Komplikasjoner som følge av Fontansirkulasjon  
Resultatene etter Fontanoperasjonen varierer. Noen lever et normalt og aktivt liv, mens andre 

opplever en lang rekke komplikasjoner og redusert livskvalitet. Mulige komplikasjoner 

inkluderer tidlig død, begrenset evne til fysisk aktivitet, systolisk eller diastolisk ventrikulær 

dysfunksjon, arytmier, plastisk bronkitt, hepatomegali med sekundær fibrose, cirrhose 

og/eller hepatisk karsinom, proteintapende enteropati, venøse tromboser, systemiske 

embolier, ascites og perifere ødemer (15-17). Aslaied et al (2) identifiserte hjertesvikt, 

arytmier, respirasjonssvikt, nyresykdom og trombose/blødning til å være de fem vanligste 

årsakene til død blant Fontanpasienter. Uavhengig av om Fontansirkulasjonen er god eller 

ikke vil pasientene ha stor fare for morbiditet og mortalitet og livslang oppfølging er helt 

nødvendig.  

 

Ventrikulær dysfunksjon 

På transplantasjonstidspunktet er den ene ventrikkelen ofte dilatert og hypertrofisk og har 

svekket kontraktilitet. Dette skyldes hovedsakelig en stor volumoverbelastning av hjertet 

tidlig i livet før opprettelse av Fontansirkulasjon (18). Kun den ene ventrikkelen er 

drivkraften bak blodets reise gjennom både det systemiske og pulmonale kretsløpet, og er 

dermed både ekstremt viktig for hjertets funksjon, samt sårbar for svikt grunnet økt 

arbeidsbelastning (6). 

 

Rytmeforstyrrelser 

Atriale takyarytmier er svært vanlig blant Fontanpasienter, og intraatrial reentry-takykardi er 

den vanligste formen (19). Rytmeforstyrrelsene forekommer oftere hos pasienter operert med 

klassisk Fontan enn ved TCPC (7). Arytmier kan føre til hemodynamisk ustabilitet og er 

potensielt fatale (20). Noen Fontanpasienter utvikler atrioventrikulær blokk og syk sinus-

syndrom som krever pacemakerimplantasjon (7).   

 

Med tanke på at sviktende, dilaterte, hypertrofiske og hypokontraktile ventrikler er sårbare, 

kan også ventrikulære arytmier forekomme i pasientgruppen. Dette forekommer likevel 

relativt sjeldent (6). 
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Plastisk bronkitt 

Plastisk bronkitt er en alvorlig og ofte fatal tilstand som kan oppstå uker til måneder etter 

fontanisering. Tilstanden er sjelden, men sees også ved andre sykdommer som cystisk 

fibrose, bronkiektasier, tuberkulose, astma, kronisk bronkitt, hjertesvikt, amyloidose og 

revmatoid artritt (21). Ved plastisk bronkitt dannes mukøse og gelatinøse avstøpninger av 

trakea og bronkier som medfører luftveisobstruksjon (22). Patofysiologien bak tilstanden er 

ikke fullstendig kartlagt, men kombinasjonen av proteinlekkasje og en relativ obstruksjon, 

som begge skyldes økt venøst trykk, spiller trolig en viktig rolle (23).  

 

Fontan-assosiert leversykdom (FALD) 

Vena porta er ansvarlig for mesteparten av den hepatiske blodgjennomstrømningen og leder 

blod fra tarmene og milten gjennom leveren og via vener mot hjertet (24, 25). Ved en 

Fontansirkulasjon vil ofte venøst blod hopes opp i leverens sinusoider. En passiv 

leverstuvning inntreffer innen timer etter gjennomført Fontanoperasjon (26). Dette vil med 

tiden kunne medføre sinusoidal fibrose, sentrilobulær nekrose og hepatisk cirrhose. I noen 

tilfeller vil man også utvikle hepatocellulært carcinom (HCC). HCC er et økende problem 

ettersom pasientgruppen blir eldre (27). Tilstanden har høy mortalitet, og dermed er FALD 

muligens en av de store ikke-kardiale bidragsytere til mortalitet hos voksne Fontanpasienter 

(28). 

 

Proteintapende enteropati 

Proteintapende enteropati karakteriseres av unormalt tap av proteiner fra tarmen, og i 

Fontanpopulasjonen varierer insidensen fra 4 – 13%, og øker med økende alder (28). Kraftig 

proteintap fra GI-traktus medfører lavt serum-albumin, perifere ødemer, malabsorpsjon, 

diaré, ascites, pleuraeffusjon, nedsatt immunforsvar, hypomagnesemi, forstyrret 

kalsiumhomeostase, redusert bentetthet og koagulasjonsforstyrrelser (6, 7, 23). Tilstanden er 

alvorlig og hadde tidligere en femårsoverlevelse på 50% og tiårsoverlevelse på 20%. Grunnet 

nylige medisinske fremskritt har overlevelsen dramatisk forbedret seg til henholdsvis 90% og 

70% (28). Den eksakte patofysiologien bak er ikke kjent, men tilstanden skyldes i alle fall 

delvis effekten som økt venøst trykk har på lymfesystemet (7). Høyt venøst trykk vil 

stimulere til økt dannelse av lymfe, men samtidig hindre lymfedrenasje. Dette medfører at 

proteinholdig lymfe lekker over i områder med lavere trykk, slik som GI-traktus og bronkier 

(23). 
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Tromboemboliske hendelser  

Pasienter med Fontansirkulasjon har en tilbøyelighet for utvikling av tromber (29, 30). 

Klassisk Fontansirkulasjon medfører økt trykk i det subpulmonale atriet som videre kan 

medføre dilatasjon og turbulens som disponerer for trombedannelse, i tillegg til 

sinusknutedysfunksjon og intraatriale takyarytmier. Videre kan både klassisk Fontan og 

TCPC medføre økt tromboserisiko grunnet langsom blodgjennomstrømning i conduitene (6). 

I tillegg er både hepatisk stuvning og proteintapende enteropati assosiert med 

koagulasjonsforstyrrelser med påfølgende økt risiko for tromboemboliske hendelser (31). 

Hepatisk dysfunksjon vil medføre unormal leverproteinsyntese, hyperkoagulabilitet og 

endrede nivåer av antikoagulasjonsfaktorer, inkludert antitrombin, protein C og protein S 

(32). Proteintapende enteropati vil resultere i tap av serumproteiner via tarmsystemet med 

påfølgende affeksjon av koagulasjonskaskaden (16). 
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2 Metode 
For å identifisere relevante artikler søktes det på «Fontan» AND «Heart transplantation» i 

PubMed. Artikler eldre enn fem år ble filtrert bort, noe som resulterte i 212 treff. Ti av disse 

publikasjonene omhandlet effekten av Fontansirkulasjon på påfølgende hjertetransplantasjon, 

og prosjektoppgaven ble dermed basert på disse. Videre ble det undersøkt hvorvidt studiene 

rapporterte på data fra samme kohorter. Deretter fulgte en gjennomgang av referanser i 

artiklene hvor det som resultat ble identifisert fem publikasjoner som også ble inkludert i 

litteraturstudien. Artiklene som ble oppdaget via referanser var opptil 12 år gamle. 

Litteratursøket resulterte dermed i totalt 15 artikler som dannet grunnlaget i litteraturstudien. 

PubMed ble i tillegg benyttet til å identifisere data til innledning og diskusjon.  
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3 Resultater  
 
Indikasjoner for hjertetransplantasjon av Fontanpasienter 

Michielon et al (33) fant i sin retrospektive multisenterstudie som gikk over 20 år at 

hovedindikasjonene for hjertetransplantasjon hos pasienter med sviktende Fontan var 

problematiske arytmier (14,8%), kompleks obstruksjon av Fontansirkulasjonen på 

lungevenenivå (16,4%), proteintapende enteropati (22,9%), primær kronisk ventrikkelsvikt 

(31,1%) eller en kombinasjon av flere av overstående (14,8%). Arytmiene inkluderte 

atrieflimmer og NSVT, og var signifikant mer forekommende blant pasienter med 

atriopulmonal Fontan (26,2%) enn blant de med TCPC (6,8%). Alvorlig AV-klaffinsuffisiens 

ble diagnostisert hos 26,2% av pasientene og ventrikkelfunksjonen ble gradert som redusert 

hos 70,5% av pasientene. En metaanalyse utført av Tabarsi et al (34), som inkluderte 

Michielon et al sin artikkel, identifiserte indikasjonene for transplantasjon av Fontanpasienter 

til å være ventrikkelsvikt (45%), proteintapende enteropati (26%) og arytmier (14%).   

 

Kanter et al (35) utførte en retrospektiv studie på 33 pediatriske Fontanpasienter 

hjertetransplantert mellom 1988 og 2015 ved Children’s Healthcare of Atlanta at Egleston. 

Barna som ble evaluert for transplantasjon hadde enten hjertesviktsymptomer til tross for 

optimal behandling, eller proteintapende enteropati som ikke svarte på medisinsk behandling. 

Barn med signifikant hepatisk dysfunksjon ble ikke evaluert for transplantasjon. 39% av 

barna hadde proteintapende enteropati som en av indikasjonene for transplantasjon, og 76% 

hadde redusert ventrikkelfunksjon før transplantasjon.  

 

Av de transplanterte Fontanpasientene i Shi et al (36) sin multisenterstudie hadde 79% 

kronisk hjertesvikt, 12% supraventrikulære arytmier og 9% proteintapende enteropati. I 

studien til Marrone et al (4) ble indikasjoner for transplantasjon identifisert til å være 

ventrikkelsvikt hos 66%, proteintapende enteropati hos 26% og refraktære arytmier hos 8%. 

De vanligste indikasjonene for transplantasjon i studien til Davies et al (37) var 

proteintapende enteropati (39,5%), kronisk hjertesvikt (41,8%) og akutt post-Fontansvikt 

(9,3%).   
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Overlevelse etter hjertetransplantasjon  
Simpson et al (5) sammenliknet Fontanpasienter som gjennomgikk hjertetransplantasjoner 

mellom 1993 og 2006 med Fontanpasienter som ble hjertetransplantert mellom 2007 og 

2014. De fant at ettårsoverlevelsen forbedret seg fra 77% til 89%. Andre studier har funnet 

liknende resultater. Kanter et al (38) rapporterte en ettårsoverlevelse på 85% og 

femårsoverlevelse på 71% blant transplanterte Fontanpasienter under 18 år. Shi et al (36) 

utførte en multisenterstudie av hjertetransplanterte Fontanpasienter i Australia og New 

Zealand, og fant den sammenlagte ett-, fem- og tiårsoverlevelsen til å være på henholdsvis 

91%, 78% og 71%. 5,8% av pasientene i denne studien døde under operasjonen, mens 6% 

døde av sepsis, 6% av vaskulopati, 3% av nyresvikt og 1,5% av proteintapende enteropati. 

Studien fant videre at pasienter som bodde i områder som henviste pasienter til nasjonale 

transplantajsonssentre hadde større sannsynlighet for å bli hjertetransplantert.  

 

Bernstein et al (39) erfarte i sin analyse av The Pediatric Heart Transplant Database at 

Fontanpasientene som ble transplantert mellom 1993 og 2001 hadde en økt risiko for død 

grunnet infeksjon; 30% versus 21% hos ikke-Fontanpasienter med medfødt hjertesykdom. 

Ett-, tre- og femårsoverlevelsen var på henholdsvis 76%, 70% og 68%. Dødsårsaker 

inkluderte infeksjon (30%), graftsvikt (17%), rejeksjon (13%), plutselig død (13%) og 

koronararteriesykdom (9%). Av de 22 transplanterte Fontanpasientene som ble fulgt opp av 

Backer et al (40) døde fem pasienter (23%) tidlig i forløpet. Dette skyldtes graftsvikt (n = 1), 

pulmonal hypertensjon (n = 1) og infeksjon (n = 3). Det forekom i tillegg tre dødsfall senere i 

forløpet (13%) etter ett, fem og åtte år. To av tre pasienter med preoperativ nyresvikt døde. 

Ett-, fem- og tiårsoverlevelsen var på henholdsvis 77%, 66% og 45%.  

 

Pundi et al (41) rapporterte en overlevelse på 80%, 72%, 69% og 55% etter henholdsvis ett, 

fem, ti og 15 år hos 44 Fontanpasienter hjertetransplantert mellom 1988 og 2014. Når de 

justerte for tidsepoke identifiserte de en grensesignifikant forbedring (p = 0,06) i 

ettårsoverlevelsen fra 70% i perioden 1988 – 2002 til 94% mellom 2003 – 2014. I gruppen 

var gjennomsnittsalderen ved transplantasjon 23,4 ± 12 år med et gjennomsnittlig på 13,0 ± 

7,7 år mellom Fontanoperasjon og transplantasjon. Det ble ikke funnet noen signifikant 

forskjell i ettårsoverlevelse mellom den pediatriske (72%) og voksne gruppen (85%). 64% 

hadde arytmier og 27% hadde proteintapende enteropati før transplantasjon. Tidligere 
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Fontanrevisjon var ikke assosiert med økt mortalitet etter transplantasjon, som passer med det 

rapportert av Kanter et al (35).  

 

Murtuza et al (42) utførte en retrospektiv studie på 26 voksne (≥ 16 år) med sviktende Fontan 

som gjennomgikk transplantasjon mellom 1990 og 2015, og fant en relativt lav 30-dagers 

overlevelse på 69,2% og en ettårsoverlevelse på 65,4%. Ved sammenlikning av overlevende 

og ikke-overlevende var det ingen signifikant forskjell i kjønn, alder ved Fontan eller alder 

ved transplantasjon, men en signifikant større andel av de døde hadde bevart 

ventrikkelfunksjon og heterotaksi.   

 

Miller et al (43) utførte en retrospektiv studie på 47 Fontanpasienter som gjennomgikk 

hjertetransplantasjon ved St. Louis Children’s Hospital mellom 1995 og 2014. De delte 

pasientene inn i to grupper basert på når de ble transplantert; mellom 1995 – 2008 eller 

mellom 2009 – 2014. Ettårsoverlevelsen forbedret seg fra 63% til 90% mellom tidsepokene 

med en grensesignifikant p-verdi på 0,05. Mellom 1995 – 2008 var rejeksjon og primær 

graftsvikt med multiorgansvikt hovedårsakene til død, mens det mellom 2009 – 2014 kun var 

rejeksjon som var årsaken. Det var ingen signifikant forskjell i gjennomsnittlig iskemitid, 

postoperativ blødning eller CNS-hendelser mellom tidsepokene, men det var en redusert 

infeksjonsratio hos pasienter med redusert ventrikkelfunksjon fra henholdsvis 54% til 8%. 

 

En stor metaanalyse utført av Tabarsi et al (34) sammenliknet 12 retrospektive studier som til 

sammen inkluderte 351 hjertetransplanterte Fontanpasienter. Gjennomsnittlig alder ved 

transplantasjon var 14 år og 65% av de transplanterte var menn. Ett- og femårsoverlevelsen 

var på henholdsvis 80,3% og 71,2%. Ingen signifikant assosiasjon ble identifisert mellom 

alder, kjønn og pulmonalt trykk og ettårsoverlevelse. Transplantasjonene i studien ble 

gjennomført mellom 1984 og 2013. Utvalgsstørrelsene varierte mellom 3 og 194 pasienter. 

Metaanalysen er fra 2017 og er til dags dato den største på området.   

 

En studie av Michielon et al (33), som er inkludert i metaanalysen til Tabarsi et al, gransket 

tidlig postoperativt utfall etter hjertetransplantasjon hos Fontanpasienter over 20 år (1991 til 

2011), og fant overlevelsen etter 90-dager til å være på 81,9 ± 1,81%, mens mortalitetsraten 

på sykehus var 18,3%. Ingen dødsfall ble registrert blant pasienter med tidligere konvertering 

fra arteriopulmonal Fontan til TCPC. Årsaker til tidlig død var blødning, graftsvikt med svikt 

av høyre ventrikkel, multiorgansvikt med slag, samt infeksjon (gramnegativ peritonitt, 
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koagulasenegative stafylokokker, eller gramnegativ sepsis med Pseudomonas aeruginosa 

og/eller Serratia marcescens). Interoperativ blødning var årsaken til død hos 3,3% av 

pasientene. Disse hadde kjent koagulopati sekundært til hepatisk dysfunksjon og kakeksi. 

Gruppen rapporterte videre en ettårsoverlevelse på 81,9 ± 1,8%, femårsoverlevelse på 73 ± 

2,7% og tiårsoverlevelse på 56,8 ± 4,3%. Årsakene til død senere i forløpet ble registrert som 

kreft, soppinfeksjon, akutt rejeksjon, kronisk rejeksjon, samt multiorgansvikt.   

 

Berg et al (44) fulgte opp 36 Fontanpasienter hjertetransplantert i perioden 1991 – 2014 

retrospektivt. Etter at pasientene i gjennomsnitt ble fulgt opp i 3,5 år, var total postoperativ 

overlevelse på 56%. Årsakene til perioperativ død ble identifisert til å være graftsvikt, 

pulmonal blødning, sepsis, superior vena cava-syndrom og perioperativ blødning med 

postoperativ koagulopati. Årsaker til død senere i sykdomsforløpet inkluderte 

koronarsykdom, rejeksjon og post-transplantasjons lymfoproliferativ sykdom.   

 

38 barn med univentrikulære hjerter ble transplantert i perioden 1987 – 2015 på Papa 

Giovanni XXII-sykehuset i Italia. 23 av barna gjennomgikk Fontanoperasjon i forkant av 

transplantasjon. Marrone et al (4) rapporterte den samlede overlevelse blant alle barna ved 

ett, ti og 20 år til å være henholdsvis 73%, 58% og 49%. Ettårsoverlevelsen postoperativt var 

på 49% for de som ble transplantert uten å ha gjennomgått noen tidligere kirurgiske inngrep, 

men på 78% for Fontanpasientene. Mortalitet på sykehuset var 40% for pasientene uten 

tidligere inngrep (primær graftsvikt, inkludert sepsis og akutt rejeksjon), og 11% blant 

Fontanpasientene (akutt rejeksjon, primær graftsvikt, alvorlig høyre ventrikkelsvikt). Til tross 

for avvikene ble det ikke funnet noen signifikant forskjell i overlevelse mellom 

pasientpopulasjonene. I hele studiepopulasjonen var det åtte dødsfall sent i forløpet. Årsakene 

til disse dødsfallene var graftsklerose, lymfoproliferativ lidelse, proteintapende enteropati, 

sepsis og arytmi. Fontanpasientene hadde økt forekomst av morbiditet post-transplantasjon. 

43,5% av pasientene opplevde graftrejeksjon, hvorav to gjennomgikk re-transplantasjon. 

Flere av Fontanpasientene opplevde også alvorligere former for nedsatt nyrefunksjon som 

medførte dialyse og nyretransplantasjon.   

 

Davies et al (37) registrerte forskjeller i dødsårsaker basert på hvor lenge siden det var 

pasientene hadde blitt transplantert. De fleste av pasientene som døde den første 

postoperative uken døde av blødning (6/8 dødsfall). Dødsfall én uke til tre måneder 
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postoperativt skyldtes hos 80% infeksiøse komplikasjoner. Rejeksjon var hovedårsaken til 

mortalitet etter tre måneder.  
 
Studie År 

publisert 

Data 

innhentet 

mellom  

Senter Antall 

pasienter 

Overlevelse i % 

Kanter et 

al 

2016 1988 – 

2015  

Children’s 

Healthcare 

of Atlanta  

33 Ettårsoverlevelse: 84,8 

Femårsoverlevelse: 70,8 

Davies et 

al 

2012 1984 – 

2007  

Colombia 

University 

Medical 

Center 

43 Tremånedersoverlevelse: 35,0 

Ettårsoverlevelse: 62,4 

Femårsoverlevelse: 58,7 

Tiårsoverlevelse: 47,5 

Griffiths et 

al 

2009 1994 – 

2008  

Children’s 

Hospital of 

Boston 

20 Redusert ventrikkelfunksjon: 

- Ettårsoverlevelse: 

88,9 

 

Bevart ventrikkelfunksjon:  

- Ettårsoverlevelse: 

56,2 

Pundi et al 2016 1973 – 

2012  

Mayo Clinic 44 Ettårsoverlevelse: 80 

Femårsoverlevelse: 72 

Tiårsoverlevelse: 69 

15-årsoverlevelse: 55 

Murtuza et 

al  

2016 1990 – 

2015  

Freeman 

Hospital, 

Newcastle, 

UK  

26 30-dagersoverlevelse: 69,2 

Ettårsoverlevelse: 65,4 

Miller et 

al 

2016 1995 – 

2014  

St. Louis 

Children’s 

Hospital 

47 Ettårsoverlevelse:  

- 1995 – 2008: 63 

- 2009 – 2014: 90 
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Marrone et 

al  

2017 1987 – 

2015  

Papa 

Giovanni 

XXII, Italia 

38 Ettårsoverlevelse: 78 

Backer et 

al  

2013 1990 – 

2012  

Ann & 

Robert H. 

Lurie 

Children’s 

Hospital of 

Chicago 

22 Ettårsoverlevelse: 77 

Femårsoverlevelse: 66 

Tiårsoverlevelse: 45 

Berg et al 2017 1991 – 

2014  

 

University 

of 

California 

Los Angeles 

(UCLA) 

Medical 

Center 

36 Total postoperativ 

overlevelse: 56  

Tabell 1. Inkluderte enkeltstudier med evaluering av utfall etter transplantasjon ved sviktende Fontan 
 
Studie Publikasjonsår Database Antall pasienter Overlevelse i % 

Lamour 

et al 

2009 CRTD, PHTS 107 Ettårsoverlevelse: 71 

Femårsoverlevelse: 60 

Shi et al 2016 Australia and 

New Zealand 

Fontan 

Registry 

34 Ettårsoverlevelse: 91 

Femårsoverlevelse: 78 

Tiårsoverlevelse: 71 

Tabarsi et 

al  

2017  MEDLINE, 

Embase, 

PubMed, Web 

of Science  

351  Ettårsoverlevelse: 80,3 

Femårsoverlevelse: 71,2 

Michelion 

et al  

2014 ECHSA 

Congenital 

Database 

61 Ettårsoverlevelse: 81,9 

Femårsoverlevelse: 73 

Tiårsoverlevelse: 56,8 

Simpsons 

et al 

2017 PHTS 1993 – 2006: 150 

 

1993 – 2006:  

Ettårsoverlevelse: 77 
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2007 – 2014: 252  

2007 – 2014:  

Ettårsoverlevelse: 89 

Bernstein 

et at 

2006 PHTS 70 Ettårsoverlevelse: 76 

Treårsoverlevelse: 70 

Femårsoverlevelse: 68 

Tabell 2. Inkluderte multisenterstudier med evaluering av utfall etter transplantasjon ved sviktende 
Fontan. 
Forkortelser: CRTD: Cardiac Transplant Registry Database, PHTS: Pediatric Heart Transplant 
Study, NIS: Nationwide Inpatient Sample, ECHSA: European Congenital Heart Surgeons Association 
 

Hjertetransplantasjon ved proteintapende enteropati 
Proteintapende enteropati er sannsynligvis medvirkende årsak til omtrent 40% av 

hjertetransplantasjonene av Fontanpasienter (45). Rapporterte resultater av 

hjertetransplantasjoner ved proteintapende enteropati er varierende og omdiskuterte. En 

retrospektiv studie på 61 Fontanpasienter transplantert mellom 1991 og 2011 fant 

overlevelsen blant pasienter med proteintapende enteropati til å være på 46,3 ± 14,4% mot 

84,3 ± 5,5% i pasientgruppen uten. Årsaken til økt mortalitet ble assosiert med infeksiøse 

komplikasjoner (33). Marrone et al (4) fant sykehusmortaliteten etter transplantasjon til å 

være på 30% for pasienter uten tilstanden.   

 

Selv om en rekke terapeutiske tilnærminger er blitt forsøkt har man ikke klart å kurere 

proteintapende enteropati hos alle pasienter. Historisk sett har man vært kritisk til å 

transplantere denne pasientgruppen grunnet påfølgende komplikasjoner i form av 

hypoproteinemi, samt manglende dokumentasjon på at transplantasjon har en helbedrende 

effekt på tilstanden (41). Nyere studier indikerer likevel at man kan forvente bedring av 

tilstanden etter en eventuell transplantasjon, da flere studier har demonstrert over 90% 

sannsynlighet for helbredelse postoperativt (39, 40). Shi et al (36) fant at én av total fem 

pasienter med preoperativ proteintapende enteropati opplevde tilbakefall to år etter 

transplantasjon og døde av tilstanden. De resterende fire opplevde fullstendig helbredelse. 

Griffiths et al (45) rapporterte at 33% av deres pasienter med proteintapende enteropati døde, 

hvorav to før transplantasjon og én etter.  
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Hjertetransplantasjon ved plastisk bronkitt  
I studien til Griffiths et al (45) hadde fem av pasientene som ble evaluert for 

hjertetransplantasjon plastisk bronkitt. Tre av disse døde, hvorav to etter gjennomført 

transplantasjon. Backer et al (40) rapporterte i sin studie postoperativ helbredelse av plastisk 

bronkitt hos deres to Fontanpasienter transplantert med tilstanden.  

 

Hjertetransplantasjon ved bevart ventrikkelfunksjon 
Etter Fontanoperasjonen vil enkelte pasienter utvikle hjertesvikt som resultat av redusert 

ventrikkelfunksjon. Disse pasientene svarer ofte akseptabelt på ionotrop behandling. En 

annen gruppe pasienter med sviktende Fontan har på den andre siden bevart 

ventrikkelfunksjon, men hjertesvikt grunnet pulmonale vaskulære problemer. Disse 

pasientene responderer ikke alltid på vanlig hjertesviktbehandling (45). Det er en uenighet 

rundt transplantasjonsrisikoen av pasienter med bevart ventrikkelfunksjon. Flere studier har 

identifisert bevart ventrikkelfunksjon som en risikofaktor for mortalitet etter transplantasjon, 

samt primær graftsvikt og cytomegalovirusinfeksjon (43, 45). Dette henger trolig sammen 

med økt pulmonal vaskulær motstand og høyere forekomst av proteintapende enteropati (23).  

 

Griffiths et al (45) rapporterte at gruppen hadde økt mortalitetsrisiko sammenliknet med 

gruppen med redusert ventrikkelfunksjon, uavhengig om de ble transplantert eller ikke. 

Ettårsoverlevelsen post-transplantasjon var på henholdsvis 88,9% og 56,2% for pasienter 

med redusert og bevart ventrikkelfunksjon. Simpson et al (5) rapporterte at pasienter med 

bevart ventrikkelfunksjon på transplantasjonstidspunktet hadde større sannsynlighet for å ha 

proteintapende enteropati, høyere pulmonalt arterietrykk, og høyere mortalitet etter ett år 

sammenliknet med pasienter med redusert ventrikkelfunksjon. Murtuza et al (42) identifiserte 

bevart ventrikkelfunksjon som en uavhengig indikator for mortalitet i pasientgruppen. Videre 

registrerte de at pasientene med bevart ventrikkelfunksjon hadde mer uttalte strukturelle 

leverforandringer og tegn på mer uttalt portal hypertensjon og lavere serum-albumin enn de 

med redusert ventrikkelfunksjon. Michielon et al (33) rapporterte, i en retrospektiv studie på 

61 pasienter i perioden 1991 – 2011, at pasientene med sviktende Fontan og redusert 

ventrikkelfunksjon hadde bedre overlevelse enn pasienter med bevart ventrikkelfunksjon fem 

år etter hjertetransplantasjon, med en femårsoverlevelse på 91,5 ± 5,8 %. Gjennomsnittlig 

femårs overlevelse i gruppen med bevart ventrikkelfunksjon var til sammenlikning 73 ± 

2,7%. Miller et al (43) fant på den andre siden en forbedring i ettårsoverlevelsen hos 
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pasienter med bevart ventrikkelfunksjon mellom tidsepokene 1995 – 2008 og 2009 – 2014 fra 

henholdsvis 38% til 83%. De fant i tillegg en redusert infeksjonsratio i pasientgruppen fra 

54% til 8% mellom tidsepokene.  

 

Hjertetransplantasjon ved hepatisk dysfunksjon 
Simpson et al (5) fant ingen signifikant reduksjon i ettårsoverlevelse hos pasienter med 

cirrhose sammenliknet med Fontanpasienter uten.   

 

Hjertetransplantasjon ved nyresvikt  
Tre av Fontanpasientene med preoperativ nyresvikt i studien til Backer et al (40) 

gjennomgikk hjertetransplantasjon, hvorav to døde innen 30 dager. Den tredje pasienten fikk 

behov for kronisk hemodialyse og gikk senere gjennom en vellykket nyretransplantasjon. 

Davies et al (37) fant nyresvikt og høye kreatininnivåer preoperativt til å være en sterk 

indikator for tidlig mortalitet etter transplantasjon. De rapporterte også at fem pasienter i 

deres studie utviklet dialysekrevende nyresvikt postoperativt, hvorav alle fem døde. 

 

Andre preoperative risikofaktorer  
Behov for mekanisk ventilasjon på ventelisten har tidligere blitt identifisert som en 

signifikant risikofaktor for mortalitet hos transplanterte pasienter. Åtte av Fontanpasientene i 

studien til Backer et al (40) behøvde ventilator før transplantasjon, hvorav seks overlevde 

(75%). Dette var ikke signifikant forskjellig fra overlevelsen i gruppen uten ventilatorbehov 

(77% overlevelse). Michielon et al (33) identifiserte tidlig Fontansvikt som den kraftigste 

indikatoren for mortalitet etter fem år. I samsvar med dette fant Simpsons et al (5) at 

transplantasjon kort til etter Fontanprosedyren var assosiert med økt mortalitet. Marrrone et 

al (4) estimerte på sin side operativ risiko på bakgrunn av anatomi. Pasienter med dextrokardi 

eller situs inversus, transposisjon av de store arterier, systemiske venøse anomalier eller 

unormal pulmonal venøs drenasje ble av gruppen ansett til å være kirurgiske 

høyrisikopasienter.   

 

Berg et al (44) ønsket å utforme en modell for risikostratifisering for Fontanpasienter som 

skal gjennomgå hjertetransplantasjon. Basert på deres retrospektive studie av 36 

Fontanpasienter transplantert i perioden 1991 – 2014 konstruerte gruppen et scoringssystem 

bygget på seks preoperative risikofaktorer assosiert med økt mortalitet post-transplantasjon 
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(tabell 3). Risikoratioer på < 4, 4 – 6 og > 6 ble tilskrevet henholdsvis 1, 2 og 3 poeng, med 

en maksimal poengsum på 12. Ingen av de åtte pasientene med poengsum på 0 eller 1 døde i 

oppfølgingsperioden. På den andre siden døde 10/20 pasientene med poengsum mellom 2 – 

5, og 7/8 med poengsum > 5 etter hjertetransplantasjon.   

 

Preoperativ risikofaktor Risikoratio   P-verdi* 

Alder < 18 år ved 

hjertetransplantasjon 

3,88   0,011 

Fontan-til-transplantasjon-

intervall på < 10 år 

4,38   0,004 

Systemisk ejeksjonsfraksjon 

< 20% 

3,40 0,029 

 

Moderat til alvorlig 

atrioventrikulær 

klaffeinsuffisiens  

8,12  0,044 

Terminal leversvikt med 

MELD-XI-score ≥ 19 

4,91 0,013 

Behov for avansert 

mekanisk støtte før kirurgi: 

1) Renal erstatningsterapi 

2) ECMO-behandling 

 

 

71,29 

6,25 

 

 

<0,001 

0,002 

Tabell 3. Hentet fra Mortality Risk Stratification in Fontan Patients who Underwent Heart 
Transplantation av Berg et al. Preoperative risikofaktorer for postoperative mortalitet.  
MELD-XI-score: Model for End-Stage Liver Disease Excluding INR  
ECMO: Ekstrakorporal membranoksygenering  
*P-verdier < 0,05 ble regnet som signifikante.  
 

Fontanpasienter vs pasienter med annen medfødt hjertesykdom  
I en multisenterstudie på 488 pasienter som gjennomgikk hjertetransplantasjon fra 1990 til 

2002 sammenliknet Lamour et al (46) 107 Fontanpasienter med 381 pasienter med andre 

former for medfødt hjertesykdom. De fant at pasienter med Fontansirkulasjon hadde 8,6 

ganger så stor sannsynlighet for å dø postoperativt, og hadde en femårsoverlevelse på 60% 

sammenliknet med 74% hos ikke-Fontanpasienter. Kanter et al (35) fant i sin studie fra 2016 

derimot ingen signifikant forskjell i mortalitet mellom hjertetransplanterte barn (< 18 år) med 

og uten Fontansirkulasjon. Fontanpasientene hadde litt lavere ettårsoverlevelse enn barn med 
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andre medfødte hjertefeil (84,8 vs 86,9%), men etter fem år var forskjellen utjevnet (70,3 vs 

70,8%). 18,5% av Fontanpasientene måtte re-transplanteres sammenliknet med 9,2% av ikke-

Fontanpasientene, men denne forskjellen var ikke statistisk signifikant. Hverken Murtuza et 

al (42) eller Shi et al (36) fant noen signifikant forskjell i mortalitet mellom gruppene. 

 

Simpson et al (5) fant at behov for ionotrop støtte på hjertetransplantasjonstidspunktet var 

vanligere hos Fontanpasientene enn hos andre pasienter med medfødt hjertesykdom, mens 

flere ikke-Fontanpasienter hadde behov for ventilatorstøtte. Proteintapende enteropati var 

vanligere i Fontangruppen (28,86% vs 1,18%). Fontanpasientene ble rapportert til å oppleve 

en gjennomsnittlig lenger donor-iskemitid (249,3 vs 228,3 minutter) (5, 36), samt en lenger 

kardiopulmonal bypass-tid (36), enn pasienter med andre former for medfødt hjertesykdom. 

Davies et al (37) fant også at Fontanpasienter hadde lenger kardiopulmonal bypass-tid (278 

vs 179 minutter). Gruppen viste også at pasientene oftere hadde behov for rekonstruksjon av 

pulmonalarterier enn pasienter med andre former for medfødt hjertesykdom (85,4% vs 

42,9%). Mortaliteten 90 dager postoperativt var høyere i Fontangruppen (35,0% vs 20,0%). 

Hvis gruppen derimot kun inkluderte data fra 1999 og senere fant de mortaliteten i de to 

gruppene til å være sammenliknbare på 27,8% og 22,2% for henholdsvis pasienter med 

Fontansirkulasjon og ikke-Fontaniserte pasienter. Bernstein et al (39) erfarte i sin analyse av 

The Pediatric Heart Transplant Database at Fontanpasientene hadde en økt risiko for død 

grunnet infeksjon; 30% vs 21% hos ikke-Fontanpasienter med medfødt hjertesykdom.  
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4 Diskusjon  
 

Multiple medikamentelle, kirurgiske og kateterbaserte intervensjoner har blitt introdusert i 

nyere tid i håp om å forbedre sirkulasjonen ved sviktende Fontan, men hjertetransplantasjon 

blir fremdeles sett på som det beste kirurgiske alternativet (47). Multiple indikasjoner for 

transplantasjon av pasienter med sviktende Fontansirkulasjon har blitt identifisert. Flere av 

indikasjonene har vist seg å tilsvare de for andre kongenitale og ervervede hjertesykdommer, 

blant annet behov for ionotropisk eller mekanisk støtte, redusert ventrikkelfunksjon, refraktær 

arytmi, uttalt redusert livskvalitet, samt mangel på andre terapeutiske alternativer som 

medfører lavere risiko enn transplantasjon (48). Proteintapende enteropati og plastisk bronkitt 

er på den andre siden eksempler på relativt unike forhold som oppstår som følge av 

Fontansirkulasjon som kan medføre behov for transplantasjon (49). Proteintapende 

enteropati, arytmier og ventrikkelsvikt er indikasjonene som har blitt omtalt flest ganger i 

artiklene i denne litteraturstudien.  

 

Eldre studier har rapportert relativt dystre resultater når det gjelder morbiditet og mortalitet 

som følge av hjertetransplantasjon av Fontanpasienter. Blant annet rapporterte studier fra 

Colombia University (50, 51) om 33% mortalitet én uke postoperativt. Carey et al observerte 

tre perioperative dødsfall blant ni Fontanpasienter (52), og Michelion et al (53, 54) 

rapporterte i 2003 67% perioperativ mortalitet med fire dødsfall blant seks Fontanpasienter. 

Slike resultater forklarer den initiale skepsisen som eksiterte rundt å hjertetransplantere 

pasientgruppen.  

 

Årsaker til at transplantasjon av Fontanpasienter kan være utfordrende er blant annet 

tilstedeværelsen av multiple tidligere operasjoner, samt den anatomiske og fysiologiske 

ubalansen som oppstår ved lengestående Fontansirkulasjon (23). Mange av Fontanpasientene 

har avansert anatomi som kan komplisere den kirurgiske prosedyren betraktelig. For 

eksempel har Fontanpasienter komplekse venøse eller arterielle forbindelser som kan gjøre 

transplantasjonen teknisk komplisert. Pulmonalarterierekonstruksjon er nesten alltid 

nødvendig ved hjertetransplantasjoner post-Fontan (23). Langvarig iskemi i transplantatet er 

en viktig risikofaktor for tidlig mortalitet etter transplantasjon (23). Fontanpasienter har fire 

ganger så stor sannsynlighet for å motta et transplantat med iskemitid over fire timer 

sammenliknet med andre transplanterte (46). Årsaker til dette kan være arrdannelse etter 
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tidligere operasjoner, samt den komplekse anatomien som krever avansert «demontering» og 

pulmonalarterierekonstruksjon (5, 36). Med bakgrunn i at Fontanpasientene tidligere har 

gjennomgått multiple operative trinn er det i tillegg fare for at pasientene har dannet 

antistoffer som følge av eksponering for blodprodukter. Dette kan øke risikoen for rejeksjon 

etter transplantasjon. Høye nivåer av forhåndsdannede antistoffer kan redusere muligheten 

for å finne en kompatibel donor (35). Pasientgruppen har også en forhøyet blødningsfare 

postoperativ grunnet aortopulmonale kollateraler, vaskulære sammenvoksinger etter multiple 

operasjoner og hepatisk dysfunksjon med postoperativ koagulopati (46). Resulterende behov 

for transfusjon kan videre øke det forhøyede pulmonale vaskulære trykket som ofte er tilstede 

ved sviktende Fontan (23).  

 

Nyere forskning tyder på økt overlevelse de siste årene. Mulige årsaker til dette kan være 

forbedring innen kirurgisk teknikk, tidligere transplantasjon før langtkommen organsvikt, 

forbedret donorhåndtering, forsøk på å redusere iskemitiden, økt fokus på intensivbehandling 

postoperativ, forbedringer innen immunsuppresjon og bedre strategier for håndtering av 

pasienter med høye HLA-nivåer. Noen institusjoner har også startet med preoperative 

billedundersøkelser for å vurdere intratorakal anatomi og 3D-forhold med håp om å unngå 

signifikant blødning under operasjonen (43). Siden Fontankirurgi vanligvis utføres på barn 

må man ofte godta bruk av hjerter som er større enn deres originale. Selv om store hjerter 

kanskje ikke er optimalt, prøver man også å unngå en donor/mottaker-vektratio på under 1:1. 

Noen studier har vist redusert overlevelse ved en lav vektratio hos barn (55), mens andre ikke 

har funnet signifikante forskjeller (56), unntatt hos spedbarn (57). Videre har det i tillegg 

oppstått en økt bevissthet rundt postoperativ hemodynamisk overvåkning, samt aggressiv 

behandling av eventuell vasoplegi hos alle hjertetransplanterte pasienter. Årsaken til 

postoperativ vasoplegi er multifaktoriell og kan blant annet påvirkes av lang bypass-tid, 

blodtap som følge av fjerning av uttalte adhesjoner, samt preoperativ bruk av ACE-inhibitor 

og Aspirin (58). Vasoplegi er assosiert med økt mortalitet hos voksne som 

hjertetransplanteres (58, 59). Økt fokus på forbedringer og optimaliseringer innen 

pasientseleksjon er en annen sentral faktor som vil redusere mortaliteten etter transplantasjon. 

Et viktig poeng i den forbindelse er at til tross for at bedre pasientseleksjon resulterer i bedre 

postoperative resultater, vil det potensielt medføre en økt dødelighet blant pasientene som 

ikke aksepteres for hjertetransplantasjon. Lite data og få tall foreligger på pasienter med 

sviktende Fontan som behandles konservativt eller palliativt (36). Et annet poeng er at 
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postoperativ overlevelse har forbedret seg for alle former for kongenital hjertesykdom, og en 

parallelt økende postoperativ overlevelse blant Fontanpasientene er dermed ikke uventet (5). 

 

Det er uenigheter rundt hvilket tidspunkt som er det optimale for transplantasjon av pasienter 

med sviktende Fontan. Noen argumenterer for å sette pasienter på venteliste tidlig i 

sykdomsforløpet. Dette gjøres for å kunne transplantere pasienter som kun har en sviktende 

Fontansirkulasjon, i motsetning til sviktende Fontan i kombinasjon med multiple 

tilleggsproblemer (37). Dette kan være med på å forklare den forbedrede overlevelsen i nyere 

tid. Dette kan i tillegg bety at forskjellene man ser i overlevelse mellom institusjoner ikke 

nødvendigvis skyldes varierende kvalitet på behandling og kirurgi, men heller er avhengig av 

tidspunktet pasientene transplanteres på. For noen institusjoner vil det være nyttig å 

transplantere på et tidlig tidspunkt slik at de kan rapportere gode resultater og dermed tjene 

penger. Tidlig transplantasjon betyr ikke nødvendigvis redusert mortalitet på lang sikt. 

Transplanterte pasienter er blant annet avhengige av livslang immunsuppresjon, noe som kan 

begrense både livskvalitet og livslengde.  

 

Denne oppgaven avdekket en variasjon i rapportert overlevelse mellom de inkluderte 

studiene, noe som kan være en konsekvens av at studiene baserte seg på data fra forskjellige 

årstall. Studier som rapporterte på ferskere data kunne som regel vise til bedre resultater. 

Videre kan tilfeldige variasjoner i kohorter fra små enkeltinstitusjoner redegjøre for den 

relativt store forskjellen i rapportert overlevelse på både kort og lang sikt. Tilfeldigheter 

innen pasientkarakteristika kan medføre bedre overlevelse. For eksempel kan pasientgruppen 

ha lite forekomst av risikofaktorer eller være nøye selekterte for transplantasjon.  

 

Multiple relativt særegne komplikasjoner som følge av det å leve med Fontansirkulasjon vil 

ytterlig kunne vanskeliggjøre transplantasjon av pasientgruppen. Et eksempel er 

proteintapende enteropati. Det foreligger i dag ingen generell konsensus om 

innvirkningsgraden tilstanden har på mortaliteten etter hjertetransplantasjon. Selv om en 

rekke terapeutiske tilnærminger har blitt forsøkt har man ikke klart å kurere proteintapende 

enteropati hos alle pasienter. Historisk sett har man vært kritisk til å transplantere denne 

pasientgruppen med bakgrunn i påfølgende komplikasjoner som hypoproteinemi, samt at det 

ikke eksisterte bevis for at transplantasjon ville forbedre eller kurere tilstanden (41). 

Artiklene i denne oppgaven har demonstrert varierende resultater, noe som blant annet kan 

skyldes små utvalgsstørrelse og begrenset oppfølgingstid. Med tanke på den tilsynelatende 
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heterogene presentasjonen av proteintapende enteropati bør det likevel i fremtiden 

undersøkes hvorvidt pasienter alvorlig rammet av tilstanden har økt risiko postoperativt.  

 

Plastisk bronkitt er en annen og stadig mer anerkjent komplikasjon av kongenital 

hjertesykdom, spesielt hos Fontanpasienter. Det foreligger lite kunnskap om 

bakenforliggende årsak til sykdommen. Det eksisterer i dag multiple terapeutiske strategier, 

men uten noen klar konsensus om hva som virker (22, 60). Videre finnes det lite kjennskap til 

effekten plastisk bronkitt har på mortalitet post-operativt. Griffiths et al (45) fant at to av fem 

pasienter med plastisk bronkitt døde postoperativt. Til tross for at denne studien baserte seg 

på en liten utvalgsstørrelse er resultatene urovekkende og peker på et behov for videre fokus 

på tilstanden.  

 

Under halvparten av pasienter med sviktende Fontan har bevart ventrikkelfunksjon. Griffiths 

et al (45) viste at denne gruppen hadde økt mortalitet sammenliknet med pasienter med 

redusert ventrikkelfunksjon, uavhengig om de ble transplantert eller ikke. Bevart 

ventrikkelfunksjon kan tyde på at årsaken til svikten ikke bare er hjerterelatert, og at 

hjertetransplantasjon derfor har begrenset effekt. Selv om den økte dødeligheten hos 

pasienter med bevart ventrikkelfunksjon trolig har sunket i nyere tid (45), foreligger det 

likevel et behov for å forbedre behandlingen og/eller timingen for transplantasjon av 

pasientgruppen.    

 

Sviktende Fontan er i tillegg ofte karakterisert av systemisk venøs hypertensjon med 

påfølgende forhøyet post-sinusoidalt trykk i leveren og portal hypertensjon. Som en følge av 

dette kan det oppstå blant annet hepatisk fibrose, ascites, splenomegali, varicer, samt 

autonom dysfunksjon med systemisk vasodilatasjon og væskeretensjon (42). Strukturelle 

leverforandringer oppstår hos de fleste Fontanpasienter (61), og utviklingen av cirrhose og 

levercancer er en fryktede komplikasjoner av Fontanoperasjonen (41). Av artiklene inkludert 

var det kun Simpson et al (5) som studerte hepatisk dysfunksjon. De fant til tross for de 

mange hepatiske komplikasjonene av Fontansirkulasjon ingen signifikant reduksjon i 

ettårsoverlevelse hos pasienter med cirrhose sammenliknet med Fontanpasienter uten. Eldre 

studier har på den andre siden rapportert dystrere funn. Elder et al (62) fant for eksempel ni 

ganger så høy risiko for død og alvorlige kardiovaskulære hendelser hos Fontanpasienter med 

signifikant portal hypertensjon sammenliknet med Fontanpasienter uten portal hypertensjon. 

Kombinert hjerte- og levertransplantasjon kan kanskje være et alternativ for pasienter med 
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hjertesvikt komplisert av alvorlig leversykdom, særlig hvis flere studier i fremtiden tyder på 

redusert overlevelse hos Fontanpasienter med leversykdom. Likevel har kombinert hjerte- og 

levertransplantasjon primært blitt utført på pasienter med hjerter med normal anatomi (63). 

Vellykket kombinert transplantasjon hos Fontanpasienter har kun blitt rapportert hos en 

håndfull av pasienter (64), og som en konsekvens av dette eksiterer det i dag for lite data til å 

kunne konkludere med utfallet en slik prosedyre vil ha hos denne kompliserte 

pasientgruppen.  

 

Kombinasjonen av sviktende Fontansirkulasjon og redusert nyrefunksjon med dialyse kan 

tilsvarende potensielt være en relativ kontraindikasjon for hjertetransplantasjon. To av tre 

Fontanpasienter med preoperativ nyresvikt i studien til Backer at al (40) døde innen 30 dager 

postoperativt. Den tredje pasienten fikk behov for kronisk hemodialyse og gikk senere 

gjennom en suksessfull nyretransplantasjon. Disse funnene kan tyde på at en vurdering med 

hensyn på kombinert hjerte-nyretransplantasjon bør gjøres for pasienter som både har 

sviktende Fontan og sviktende nyrer.  

 

Andre identifiserte preoperative risikofaktorer inkluderer blant annet behov for mekanisk 

ventilasjon på ventelisten, samt kort tid mellom Fontanoperasjon og transplantasjon. 

Mekanisk ventilasjon reflekterer en kritisk syk pasient, og transplantasjon hos en slik pasient 

er dermed assosiert med dårligere utfall uavhengig av underliggende tilstand (65). Pasienter 

med kortere Fontan-transplantasjonsintervall er trolig yngre på transplantasjonstidspunktet. 

Ung alder ved transplantasjon har vært assosiert med dårligere postoperativt resultat (44). 

Videre er det mulig at pasienter med tidlig Fontansvikt har en medfødt redusert evne til å 

tolerere de hemodynamiske forandringene assosiert med Fontansirkulasjonen, og dermed 

utvikler svikt raskere enn andre pasienter. Dette betyr ikke nødvendigvis at utfallet etter 

transplantasjon vil forbedre seg gjennom utsettelse av transplantasjon i bytte med intensiv 

medisinsk behandling eller annen kirurgisk intervensjon. Ved sviktende Fontan vil utsettende 

tiltak trolig bidra lite i å hindre utviklingen av organsvikt, og kanskje heller resultere i forhold 

som vil medføre dårligere resultater etter senere utført transplantasjon.   

 

Berg et al (44) var de første til å utforme et forslag til risikostratifisering for postoperativ 

mortalitet hos Fontanpasienter som skal gjennomgå hjertetransplantasjon basert på 

preoperative faktorer. Et slikt scoringssystem kan bidra til å gjøre mer korrekte vurderinger 

rundt hvorvidt den individuelle pasient bør settes på transplantasjonventeslisten. Preoperativ 
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risikostratifisering kan potensielt forutsi postoperativt utfall, inkludert mortalitet, og dermed 

medføre bedre utnyttelse av begrensede donorressurser. Likevel er det nødvendig med 

prospektiv validering av et slikt scoringssystem, og ytterlige studier som foreslår andre 

scoringsmetoder eller validerer Berg et al sine funn vil bidra til optimalisering av et slikt 

system. Bruken av et velfungerende system for risikostratifisering vil resultere i økt 

overlevelse blant de som bevilges transplantasjon, men den sammenlagte overlevelsen blant 

både transplanterte og ikke-transplanterte pasienter vil ikke nødvendigvis øke.  

 

Det er viktig å stille spørsmålstegn ved kvaliteten og validiteten til funnene presentert i 

publikasjonene som litteraturstudien baserer seg på. For eksempel er flere av studiene 

enkeltsenterstudier som dermed har begrenset utvalgsstørrelse, og funnene i slike studier bør 

dermed bekreftes i større multisenterstudier. Videre vil små utvalgsstørrelser begrense en 

hver statistisk analyse. Ikke-randomiserte og retrospektive studier medfører at årsaken til 

forbedret overlevelse ikke direkte kan tilskrives én enkelt intervensjon. I tillegg inkluderte 

ikke studiene morbiditet og mortalitet på ventelisten, noe som kan medføre seleksjonsbias. 

Pasientene ble selektert for transplantasjon basert på deres sannsynlighet for overlevelse og 

denne pasientgruppen har derfor trolig ikke alle karakteristika som er assosiert med dårlige 

postoperative utfall. Studier på pasienter som gjennomgikk multiorgantransplantasjon ble 

ikke inkludert, og resultatene i denne litteraturstudien er dermed ikke nødvendigvis 

overførbare til denne pasientgruppen. Noen av multisenterstudiene som er inkludert i 

oppgaven baserer seg på overlappende databaser (tabell 2), noe som begrenser mulighetene 

til å trekke sikre konklusjoner ut fra den presenterte dataen.  

 

Som konklusjon indikerer nyere forskning at Fontanpasienter ikke lenger har større risiko enn 

andre for morbiditet og mortalitet etter hjertetransplantasjon. Den overordnede årsaken til 

dette er multifaktoriell og kan ikke tilskrives enkeltforbedringer. Fremskritt innen både 

kirurgisk teknikk, postoperativ behandling og økt erfaring har utvilsomt bidratt til økt 

overlevelse. Til tross for oppmuntrende resultater er det likevel viktig at klinikere gjenkjenner 

utfordringene som er unike ved hjertetransplantasjon av Fontanpasienter, samt utvikler 

strategier for å forbedre pasientgruppens behandling pre- og postoperativt slik at deres 

overlevelse og livskvalitet ytterligere optimaliseres i fremtiden.  
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