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Agenda

Pulmonell hypertension
• Definition (uppdaterad 2022)
• Epidemiologi
• Patogenes (PH sekundär till 

vänstersidig hjärtsjukdom) 
• Fallpresentation
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• Pulmonell hypertoni (PH) är ett pato-fysiologiskt syndrom som kan omfatta flera kliniska tillstånd och 
som kan vara förknippat med en rad olika kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar liksom andra 
sjukdomar. 

PH (pulmonell hypertension)
Medeltryck i arteria pulmonalis (mPAP)

• > 25 mm Hg i vila

PAH (pulmonell arteriell hypertension)
• PCWP ≤ 15 mm Hg 

• PVR > 3WU 

> 20 mm Hg

> 2 WU

Pulmonell hypertension - Definition
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2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
(European Heart Journal; 2022 – doi: 10.1093/eurheartj/ehac237 and European Respiratory Journal; 2022 – doi: 10.1183/13993003.00879-2022)

Definition Haemodynamic characteristics
PH mPAP >20 mmHg

Pre-capillary PH
mPAP >20 mmHg
PAWP ≤15 mmHg
PVR >2 WU

Isolated post-capillary PH
mPAP >20 mmHg
PAWP >15 mmHg
PVR ≤2 WU

Combined post- and pre-
capillary PH 

mPAP >20 mmHg
PAWP >15 mmHg
PVR >2 WU

Exercise PH mPAP/CO slope between rest and exercise >3 mmHg/L/min 

Haemodynamic definitions of pulmonary hypertension
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Figure 1
Central illustration
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2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
(European Heart Journal; 2022 – doi: 10.1093/eurheartj/ehac237 and European Respiratory Journal; 2022 – doi: 10.1183/13993003.00879-2022)

GROUP 2 PH associated with left heart disease
2.1 Heart failure:

2.1.1 with preserved ejection fraction
2.1.2 with reduced or mildly reduced ejection fraction

2.2 Valvular heart disease
2.3 Congenital/acquired cardiovascular conditions leading to post-capillary PH

GROUP 3 PH associated with lung diseases and/or hypoxia
3.1 Obstructive lung disease or emphysema
3.2 Restrictive lung disease
3.3 Lung disease with mixed restrictive/obstructive pattern
3.4 Hypoventilation syndromes
3.5 Hypoxia without lung disease (e.g. high altitude)
3.6 Developmental lung disorders

Clinical classification of pulmonary hypertension (2)
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Förekomst av 
klaffsjukdom

Matthew Brennan at Duke Univ US. Abstract 1416-078/78 at ACC 2022

929,386 echoes on 714,368 patients in US (2016 - 2021)
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Epidemiologi

1 Eur Heart Journal 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulm onary hypertension 

PH är vanligt förekommande vid avancerad klaffsjukdom

PH påträffas hos 60-70% av patienterna med svår
mitralklaffsjukdom, 65% av dem med symtomgivande
aortastenos och 100% av de med svår mitralstenos 1

Prevalensen av PH ökar med svårighetsgraden av 
vänstersidiga klaffsjukdomar; PVR >5WU förknippas med 
svår PH
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Patogenes
“Backwards failure” 
och sekundär
högerkammarsvikt

9

Pulmonell hypertension grupp 2 – strukturella
kärlförändringar? 

• kroniskt ihållande förhöjt tryck i 
lungkapillärer leder till 
kärlremodellering
• media-hypertrofi, myofibroblast-

proliferation, intima-fibros 
• liknar den klassiska pulmonella 

arteriopatin vid prekapillär PH 
• mindre ofta förknippad med 

intimal proliferation och 
plexiforma lesioner 

Histologic analyses of lung specimens. A) TPG 3 mmHg; B) TPG 15 mmHg + DPG 5 mmHg;
C) TPG 30 mmHg + DPG 13mmHg; D) idiopathic PAH
Gerges et al, CHEST 2013; 143(3):758–766
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Mitralklaffsjukdom

Aortaklaffsjukdom

Både mitralinsufficiens (M I) 
och mitralstenos (M S) leder 

ofta till postkapillär PH.

Funktionell M I förekommer 
både vid HFrEF och HFpEF 

och är en viktig orsak till PH 
grupp 2.

M inskning av M I är 
avgörande för förbättring 
av hemodynamiken hos 

patienter med HFrEF (leder 
till lägre mPAP, PAW P, 

förbättrad CI).

Enl registerdata har även 
måttligt förhöjt pre-op sPAP 

en negativ inverkan på 
resultatet av 

kateterbaserad behandling.

Pre-op PH förknippas 
med hög risk för  

komplikationer och 
negativt långtidsutfall.

Förbättring av PH efter 
ingreppet korrelerar med 
gynnsamma utfall, men 

det är vanligt att PH 
kvarstår. 

Även måttlig PH är 
förknippat med hög all 

cause mortality.
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Patientfall 

12



2022-10-25

3

Man 
87 år

• Ej rökare, normal BMI
• Hypertoni
• Nedsatt njurfunktion, CKD stadium III
• EVAR-behandlad för bukaorta-aneurysm 2008
• Hjärtsvikt med LVEF 40-45%
• PM p g a LBBB och synkopé

• Progredierande dyspné och orkeslöshet
• NYHA IIIA
• Lättare ankelödem
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Aktuella 
mediciner

• Bisoprolol 2.5 mg x1
• Enalapril 5 mg x1
• Atorvastatin 40 mg x1
• Omeprazol 20 mgx1
• Furix 20 mg v b

14

Lab-svar

• NT-proBNP 3220
• TNI 26, utan dynamik
• Krea 138, Urea 12
• eGFR: 37
• Hb 125
• Järnpaket ?
• Leverstatus utan väsentlig anmärkning
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EKG
BT: 119/65 mmHg 
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Ekokardiografi
•LVEDVi: 94 mL/m²

•LVEF: 40-45%

•LAVI: 60 mL/m²

•Vena Contracta: 0.6 cm

•MV Inflow E-Wave: 1.5 m/s

•PISA Radius: 1.1 cm

•MR VTI: 5.5 m/s

•sPAP: 50 mmHg (inkl CVT 10)

•TAPSE 12 mm
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Koronarangiografi

18



2022-10-25

4

Utvidgad utredning för att 
utesluta bidragande orsaker till PH

V/Q scintigrafi: ingen missmatch/inga 
perfusionsdeffekter

Spirometri: ordinära volymer, ingen
obstruktivitet men nedsatt DLCO/VA (65%)
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Hjärtkateterisering
– vid klaffsjukdom

När? 

• Bedömning av patienter med 
MI när PH är det enda kriteriet
(enligt ECHO) för invasiv
behandling
• Bedömning av patienter med 
stor/massiv/torential TI 
• Preoperativ bedömning av  
patienter med HFpEF och TI
• Preoperativ bedömning av 
patienter med mitralisstenos

Vilka parametrar?

• PAm/PVR
• PCWP (Vänstersvikt)
• RAm, Rvedp (Högersvikt) 
• CO/CI, SvO2
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Hur går vi vidare?

1. Remiss till 
mitralrond för
diskussion om 

åtgärd?

2. Optimering av 
sviktmedicinering?
Aktuell för PDE5i?

3. Uppgradering av 
PM till CRT-P?
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Viktigaste initial behandling

• Vätske- och sviktoptimering!

• Adekvat sviktmedicinering (MRA + BB + ACEh/ARB/ARNI + SGLT2-h och 
kontroll via svikt-ssk)

• Furix v b

• Fysioterapi

• Minskat saltintag

• Daglig viktkontroll

• Återbesök till mottagningen för ny klinisk utvärdering samt ECHO, 
prover, m m
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2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
(European Heart Journal; 2022 – doi: 10.1093/eurheartj/ehac237 and European Respiratory Journal; 2022 – doi: 10.1183/13993003.00879-2022)

Recommendations Class Level
In patients with LHD and CpcPH with a severe pre-capillary component (e.g. PVR 
>5 WU), an individualized approach to treatment is recommended I C

When patients with PH and multiple risk factors for LHD, who have a normal 
PAWP at rest but an abnormal response to exercise or fluid challenge, are 
treated with PAH drugs, close monitoring is recommended 

I C

In patients with PH at RHC, a borderline PAWP (13–15 mmHg) and features of 
HFpEF, additional testing with exercise or fluid challenge may be considered to 
uncover post-capillary PH

IIb C

Drugs approved for PAH are not recommended in PH-LHD III A

Recommendations for pulmonary hypertension associated with left 
heart disease (2)
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2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension
(European Heart Journal; 2022 – doi: 10.1093/eurheartj/ehac237 and European Respiratory Journal; 2022 – doi: 10.1183/13993003.00879-2022)

GRADE

Recommendations Quality of 
evidence

Strength of 
recommendation Class Level

No recommendation can be given for or against 
the use of PDE5is in patients with HFpEF and 
combined post- and pre-capillary PH

Low None - -

The use of PDE5is in patients with HFpEF and 
isolated post-capillary PH is not recommended Low Conditional III C

Recommendations for pulmonary hypertension associated with left 
heart disease (3)
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5-års överlevnad efter 
kirurgisk behandling av MI 

Pre-op PASP > 50 mmHg i vila är en oberoende 
prediktor för:

• All cause och kardiovaskulär-dödlighet

• förekomst av hjärtsvikt trots genomgången 
kirurgisk behandling

• klaffkirurgi innan PH uppstår verkar leda till de 
mest gynnsamma postoperativa resultaten

Barbieri et al, European Heart Journal (2011) 32, 751–759 doi:10.1093/eurheartj/ehq294 
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Långtids
överlevnad vid 
persistent PH
efter korrigerat
klaffvitium

• Stratifiering baserad på studierandomisering och typ av PH; 
CpcPH, kombinerad postkapillär PH; IpcPH, isolerad postkapillär
PH; mPAP, medel PA-tryck; PH, pulmonell hypertension

Bermejo et al, J Am Heart Assoc. 2021;10:e019949. DOI: 10.1161/JAHA.120.019949 
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2021
ESC Guidelines
för klaffsjukdom

Mitralinsufficiens
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”Take-home” 
message

• Optimera patientens medicinska hjärtsviktsbehandling!
• Uteslut andra bakomliggande orsaker till pulmonell hypertension (så

som lungsjukdom och kronisk LE)!
• Hos patienter med mild klaffvitium och samtidig diastolisk hjärtsvikt

(HFpEF) med uttalad cpc-PH kan PDE5i provas om PVR>5 WU
• OBS! Noggrann uppföljning och värdering av behandlingseffekt

krävs!
• Asymtomatisk patient med MI, MS eller AS och sPAP> 50mmHg (i vila) 

bör erbjudas interventionsbehandling
• Högersidig hjärtkateterisering bör erbjudas asymtomatiska patienter

med uttalade vänstersidiga klaffvitier där sPAP ej kan skattas med 
ECHO

• Tidig intervention/korrigering har visat förbättrad utfall med lägre 
morbiditet/hospitalisering

• Beslut om interventionsbehandling bör fattas inom ett Heart Valve 
Team.

Vid PH med vänstersidiga klaffsjukdomar (MI/MS, AI/AS)
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“Take-home” 
message

Vid tricuspidalinsufficiens och pulmonell hypertension

• Korrigering av TI hos patienter med förhöjd PVR 
och/eller högerkammardysfunktion måste
övervägas med stor försiktighet!

• Patienturvalet är avgörande!

• Ekokardiografi underskattar sPAP vid förekomst
av svår TI.

• Integrerad bilddiagnostik (TTE+TEE) och invasiv
hemodynamik är nödvändigt före reparation av 
trikuspidalklaffen
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Tack!
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