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Mål
Tillväxtstörning under fosterutvecklingen 
har visats vara associerad med 
uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar 
senare i livet. Tidigare studier har påvisat 
ett samband mellan förtjockade 
artärväggar och förekomsten av 
kardiovaskulära riskfaktorer i familjen. 
Syftet med denna studie var att 
undersöka ifall avvikelser i artärväggen 
kan ses hos barn i förskoleåldern med 
avvikande kroppsstorlek vid födseln.

Metoder
Detta är en uppföljningsstudie på 90 
barn i 5-årsåldern som tidigare 
undersökts i nyföddhetsstadiet. I 
gruppen ingick barn med normal (eng. 
appropriate for gestational age, AGA), låg 
(eng. small for gestational age, SGA) och 
hög (eng. large for gestational age, LGA) 
födelsevikt. Vi undersökte vaskulär 
morfologi och fysiologi i halspulsådern, 
överarmsartären, strålbensartären och 
lårbensartären med 
högresolutionsultraljud (eng. very-high 
resolution ultrasound, 25-55 MHz, 
VHRU). Dessutom undersöktes barnens 
kroppsstorlek och blodtryck. 

Resultat
Alla artärers lumendiameter (LD) samt 
tjockleken på överarmsartärens och 
lårbensartärens kärlväggar korrelerade 
med fettfria massan. För de flesta 
vaskulära dimensioner försvann 
skillnaden mellan barn med normal, låg 
och hög födelsevikt efter justering för 
kön, ålder och fettfri massa, med 
undantag av strålbensartärens, 
överarmsartärens och lårbensartärens 
LD. Inget statistiskt signifikant samband 
konstaterades mellan de vaskulära 
dimensionerna och blodtryck.

Slutsats
Resultaten indikerar att den största 
prediktorn för vaskulära dimensioner hos 
barn i 5-årsåldern är fettfri massa och att 
variationer i vaskulär morfologi främst är 
relaterad till kroppstillväxt. Inga tecken 
på avvikande kärlmorfologi hos barn med 
avvikande kroppsstorlek vid födseln 
kunde påvisas.

Figur 1. Exempel på ultraljudsbilder och mätningar som erhållits med högresolutionsultraljud 
hos barn. CCA = arteria carotis communis, BA = arteria brachialis, LD = lumendiameter, IMT = 
intima-media-tjocklek, IMAT = intima-media-adventitia-tjocklek, AT = adventitia-tjocklek. 

Figur 3. A. brachialis intima-media-tjocklek 
och a. femoralis lumendiameter i förhållande till 
fettfri massa hos AGA- (vit), SGA- (blå) och LGA-
barn (röd). r = Pearsons korrelationskoefficient, 
p = signifikansnivå.

Figur 2. Inverkan av avvikande kroppsstorlek på kroppssammansättning och vaskulära 
parametrar.
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