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• Anamnes
‣ Tid helt frisk flicka bortsett astma
‣ Valde självmant att avsluta behandlingen
‣ Uppföljning visar avvikande spirometri
• Utredning
‣ Sväljningsröntgen visar impression i bakre esofagus
‣ CT thorax visar kärlring i form av aberrant a. subclavia dex
‣ Remiss till barnkardiologen

Klara, 15 år
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Aberrant right 
subclavian artery

Pulmonary sling

Abbreviations: AO: Ascending Aorta, E: Esophagus, LPA: Left Pulmonary Artery, PA: Pulmonary 
Artery, RPA: Right Pulmonary Artery
Drawings courtesy of Boris Nilsson
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• Diagnos:
‣ Andnings- och/eller sväljningsbesvär
‣ Går inte att ställa på ekokardiografi (misstanke)
‣ Röntgen, sedan CT thorax
‣ Bronkoskopi visar pulserande förträngning
• Behandling:
‣ Kirurgisk
‣ Oftast lateral thorakotomi, sällan sternotomi
‣ Sjukhusvistelse ca en vecka
‣ Bra prognos, låg mortalitet och morbiditet
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• Göteborg 1994-2012
‣ Göteborg rikssjukvårdsuppdrag: 50% av Sveriges 

barnbefolkning 
‣ retrospektiv journalgenomgång
‣ 40 patienter (5,7å; 1m-16å; 24f)

• Resultat
‣ 13 patienter <1 år, 3 akuta presentationer
‣ 19 patienter >5år vid diagnos
‣ 13 av dessa 19 haft symtom i >5 år, resterande inga uppgifter

Sen diagnos?!
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• Fördjupad anamnes
‣ Aldrig idrottat
‣ Alltid haft svårt att andas in
‣ Stridor (?) vid längre promenader
• En diff-diagnos som finns!
‣ Inte bara i spädbarnsåldern
‣ Skapar stor frustration
‣ Sämre långtidsresultat?

Klara, 15 år


