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Bakgrund 
• Symptom och svårighetsgrad 

 

Ekokardiografi 
• Aortastenos 
• Aortainsufficiens 
• Mitralstenos 
• Mitralinsufficiens 
• Trikuspidalinsufficiens 

• Endokardit 

Gradering av läckage med MR 



 Bakgrund 
Symptom versus ekokardiografi

Svårighet som 
kategori

Svårighet som 
kontinuum

Inga symptom
Symptom

1 2 3
•Att göra en kontinuerlig variabel om till kategori bäddar för problem
•Hemodynamisk betydelse och symptom förväntas kräva grad 3
•Stora individuella skillnader avseende tolerans för tryck- och 

volymsbelastning



 Aortastenos 
Diagnostik

• 2D ekokardiografi ger 
diagnosen

• Endast ett stöd för 
svårighetsgrad

• Doppler viktigaste 
verktyget för gradering 



 Aortastenos 
Diagnostik: Gradient

∆P = 4(Vmax)2

(Bernoullis ekvation)
Max/medelgradient 

50/30 mmHg

3.5 m/s

LV tryck med AS

Aorta tryck



 Aortastenos 
Diagnostik-klaffyta (AVA)

SVlvot = 54 ml
LVOT VTI 19 

Max/medelgradient 
50/30 mmHg
AVA = 0.6 cm2

VTIAS-jet 90 cm

CSALVOT 1.9 cm



 Aortastenos 
Diagnostik-gradering

• Den ”gamla” definitionen av tät AS: Medelgradient ≥40 mmHg, AVA≤0.8 cm2

• Ny definition ger tidigare intervention

• Ny definition ger ökat andel asymptomatiska patienter med tät AS 

• Andelen med falskt tät stenos ökar

• Ökat inkonsistens mellan tryckgradient och AVA  

Sahlgrenska 2012-2017

Tät AS

(n=914)

Baumgartner H et al. EHJCVI 2017



 Aortastenos 
Hjärtsvikt

t =
2h 

P  x r
Aortastenos

• Koncentrisk hypertrofi

• Tjockare myocyter

• Två varianter av end-stage AS 
med lågt flöde och låg gradient:
i) Afterload mismatch
ii) Low-flow preserved LVEF

(Laplace lag)



• Man, 78 år,

• Njur- och lungsarcoidos

• Hjärtsvikt

• EF 20%

• Tät eller pseudotät AS?

• Dobutamin 5, 10, 15 mikrogr/kg/minLVOT 23 mm

Aortastenos 
Diagnostik-Afterload mismatch

 



Baseline/HR 71 5 mikro 10 mikro

15 mikro/HR 84 Baseline 15 mikro

 Aortastenos 
Diagnostik-Afterload mismatch



3.3 m/s
30 mmHg

11 cm
0.57 cm2

Baseline

3.5 m/s
30 mmHg

11.2 cm
0.52 cm2

5 mikro

4.1 m/s
46 mmHg

14.4 cm
0.59 cm2

3.9 m/s
41 mmHg

13.5 cm
0.57 cm2

10 mikro 15 mikro

Tät aortastenos, kontraktil reserv

Vmax
Pmean

VTI
EOA

 Aortastenos 
Diagnostik-Afterload mismatch



 Aortastenos 
Diagnostik-Low gradient, low flow preserved LVEF

• Lågt flöde (SVI<35 ml/m2) med normal LVEF (≥50%) 
kräver en liten vä kammare! 



Baumgartner H et al. EHJCVI 2017
**Aggarwal SR et al Circ CVI 2013

Stödjande imaging data
• Liten vä kammare*
• Vä kammar hypertrofi
• Hypertoni?

Stenos karakteristika
• Medelgradient 30-40 mmHg
• EOA ≤ 0.8 cm2

• Low flow (<35 ml/m2) 
bekräftat med annan teknik (!)

• Calcium score med CT**

*Föreläsarens tillägg

Kliniska kriterier
• Symptomatisk patient
• Högt NTproBNP*
• Äldre individ (>70 år), kvinna

Aortastenos 
Diagnostik-Low gradient, low flow preserved LVEF

 



 

Zoghbi W et al. JASE 2017

Aortainsufficiens 
Diagnostik



• Klaffanatomi

• Kammarvolym

• Vena contracta bredd

• Backflöde i kroppspulsådern

• Kontinuerlig Doppler

• Kvantitativ Doppler (EROA, RVol)

Aortainsufficiens 
Diagnostik
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LV diastolsk volym 160 ml (+6.7 SD)
LVEF 51%

Aortainsufficiens 
Diagnostik-kammarvolym

 

Gao S Int J Cardiol 2021



Vena contracta  
10 mm

Vena contracta?

Aortainsufficiens 
Diagnostik-Vena contracta

 

• Vena contracta-ett surrogat för defektens storlek 



38 cm/s

Aortainsufficiens 
Diagnostik-Backflöde i aorta descendens

2
3

1

4
• Tre principiella bidrag till RVol (4) 

    1. ”Windkessel” 

    2. Nedre kroppshalva 

    3. Övre kroppshalva  
Bech-Hanssen O et al JASE 2018

 



 Aortainsufficiens 
Hjärtsvikt

• Kompenserad stor AI har LVEF>50% 



•Man, 44 år

•Vikt 106, längd 173, BSA 2.19 m2

•Dyspne och bensvullnad 2013

•Sökte 2014. Dilaterad kardiomyopati.

•Hjärtstillestånd 2016. ICD.

•Transplantationsutredning November 2016.

• NYHA IIIB, 88 watt arbetsprov, syrgasupptag 14 ml/kg.

•Kreatinin 158, crom clearance 66 ml/min, NTproBNP 1810

Aortainsufficiens 
Hjärtsvikt



LV diameter 9.5 cm

Aortainsufficiens 
Hjärtsvikt



LVD volum index 211 ml/m2
(övre normalgräns 70 ml/m2)

LAVI 52 ml/m2
(övre normalgräns 37 ml/m2)

Aortainsufficiens 
Hjärtsvikt



Aortainsufficiens 
Hjärtsvikt



Vena contracta 8 mm EDV 40 cm/s

Aortainsufficiens 
Hjärtsvikt



•Bicuspid klaff, fusion av vä- och hö 
koronarbärande kusp

•Prolaps av fusionerad kusp

•Gracil

•Kirurgi?

Aortainsufficiens 
Hjärtsvikt



Chaliki HP et al. Circulation 2002

•Mayo Clinic, 1980-1995, n=450

•”However, after AVR, mid-term symptom-free survival is 
obtained in most patients. Hence, a marked EF reduction should 
not be considered a contraindication to AVR for severe AR”.

Aortainsufficiens 
Hjärtsvikt



Mitralstenos 
•Tät mitralstenos nästan alltid rheumatisk 

genes, lindrig mitralstenos nästan alltid 
degenerativ

•Tät stenos när ytan vid planimetri ≤1.5 cm2

•Stressekokardiografi med liggande cykling hos 
patient med symptom men yta>1.5 cm2 eller 
utan symptom med yta≤1.5 cm2 

Vahanian A et al. EHJ 2021



Mitralstenos 

Efter perkutan transseptal mitral valvutomi (PTMV) 

Pre PTMV
0.8 cm2

Post PTMV
1.6 cm2

Pre PTMV
9 mmHg

Post PTMV
5 mmHg



 

• Mekanism


• Diagnostik


• Ekokardiografi vid alkohol ablation av septum

Zoghbi W et al. JASE 2017

Mitralinsufficiens 
Diagnostik



 Mitralinsufficiens 
Diagnostik

• Klaffanatomi

• Kammarvolym

• Vena contracta bredd

• Backflöde i lungven

• E hastighet

• Kontinuerlig Doppler

• Kvantitativ Doppler (EROA, RV)
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 Mitralinsufficiens 
Diagnostik

Primär Sekundär



 

•Kvinna, 77 år,

•Tidigare hjärtkärl frisk, rheumatiska besvär, 
ingen organpåverkan

•Dyspne NYHA III, trötthet

•NTproBNP 4100

•ACE hämmare, betablockad, diuretika

•Friska kranskärl

Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Primär mitralinsufficiens



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Primär mitralinsufficiens

Prolaps av bakre segel mellersta delen (P2)
LVEF>60%



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Primär mitralinsufficiens

Vena contracta 13 mm
(Stor MI; VC≥7 mm)



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Primär mitralinsufficiens

Kontinuerlig Doppler E hastighet 1.4 m/s
(Stor MI; E≥1.2 m/s)

E

A

LVOT VTI 14 cm
(Normalt>15.5 cm)



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Primär mitralinsufficiens

• Stor primär mitralinsufficiens
• Normal EF (>60%), liten slagvolym
• Uttalad pulmonell hypertension (PASP 75-80 mmHg), hög 

pulmonell vaskulär resistans
• Sviktande hö kammare, högt CVT
• Vad gör vi?

4 m/s

CVT 15 mmHg



Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Primär mitralinsufficiens, MitraClip



•Förvisso fult

Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Primär mitralinsufficiens, MitraClip



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Sekundär mitralinsufficiens

•Man, 53 år,
•Hypertoni
•Kronisk hjärtsvikt, flera års anamnes
•Friska kranskärl



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Sekundär mitralinsufficiens

Vena contracta 14 mm
(Stor MI; VC≥7 mm)



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Sekundär mitralinsufficiens

Kontinuerlig Doppler
Vmax<4m/s

E hastighet 1.1 m/s
(Stor MI; E≥1.2 m/s)

LVOT VTI 5.9 cm
(Normalt>15.5 cm)



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Sekundär mitralinsufficiens

•Stor sekundär mitralinsufficiens
•LVEF<20%
•Mycket liten slagvolym
•Vad gör vi?



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Sekundär mitralinsufficiens

Kirurgi versus medikamentell*

*Wu A et al. JACC 2005



 Mitralinsufficiens 
Hjärtsvikt-Sekundär mitralinsufficiens

MITRA-FR*

*Obadia J-F et al NEJM 2018
**Stone GW et al NEJM 2018

COAPT**

EROA 
(cm2)

LVEDV 
(ml)

MITRA-FR 0.3 250

COAPT 0.4 190



Tricuspidalinsufficiens 
Prevalens, etiologi och behandling

Topilsky Y et al. JACC: Cardiovasc Imaging 2019

• 21020 invånare i Olmsted County undersökta med ekokardiografi 1990-2000. 

• 1095 (5.2%) hade trikuspidainsufficiens (TI) ≥måttlig. 

• 8% hade isolerad TI utan pulmonell hypertension, VK dysfunktion eller 
betydande klaffel. 

• 1079 (97.6%) erbjöds endast medicinsk behandling, 26 patienter (2.4%) 
genomgick kirurgisk behandling  



Tricuspidalinsufficiens 
Varför bör vi bry oss mera om trikuspidalinsufficiens?

• En orsak till morbiditet i den äldre del av befolkningen där vi idag erbjuder 
endast medikamentell behandling (diuretika).

Lönlöst Trikuspidalplastik 
öppen kirurgi

• Hur selekterar vi rätt patienter? 

• Multidisiplinärt team-”Heart team”

Edge-to-edge plastik



Tricuspidalinsufficiens 
Vilka patienter lämpar sig för kirurgi eller perkutan procedur?

Stocker TJ et al. JACC Interv 2021

• Ett svar på frågan kräver 
invasiv bedömning-höger 
hjärtkateterisering med 
bedömning av VK fyllnadstryck 
och lungkärlsresistans. 

• Utfallet beror på 
hemodynamisk profil. 

• Pre-kapillär PH med hög 
lungkärlsresistans ger dålig 
prognos. 



Tricuspidalinsufficiens 
Om gradering av läckage

Zoghbi WA et al. JASE 2017

• Vena contracta ≥ 7 mm är samma som för mitralisufficiens. Är det rimligt? 

• *”Clinical experience in quantification of TR is much less that with mitral 
and aortic regurgitation” 



Trikuspidalinsufficiens 
Fallbeskrivning: Ekokardiografi

RVOTd 38 mm
(ref 22-39 mm)

RVDd base 45 mm
(ref 22-43 mm)

• RVOTd lax ljuger ofta om storlek (underskattar) 

• Glöm inte bort HK i kortaxel. Lika stor som VK? 

• Stora förmak, lätt dilaterad HK med ”normal” TAPSE (20 mm) 



Trikuspidalinsufficiens 
Fallbeskrivning: Ekokardiografi

Vena contracta 11 mm Vena contracta 9 mm

A

P?
S?

• Vena contracta biplan 10 mm 

• Ringdilatation 

• Ingen segelrestriktivitet



Trikuspidalinsufficiens 
Fallbeskrivning: Ekokardiografi

* * * *

• Normalt CVT 

• Systolisk reversering av levervensflödet 

• Ingen pulmonell hypertension 



Trikuspidalinsufficiens 
Fallbeskrivning: Ekokardiografi

Fyra viktiga frågor hos patient med stor trikuspidalinsufficiens 

• Har patienten symptom (andfåddhet, trötthet, bukbesvär..) eller fynd 
(perifera ödem, ascites, halsvenstas, viktminskning, levercirros..) 

• Finns pulmonell hypertension? 

• Har patienten normal slagvolym? 

• Har patienten normalt CVT?

LVOT VTI 18.9 cm
CI 2.2 l/min/m2

• Således stor trikuspidalinsufficiens 
sekundärt till ringdilatation med bristande 
koaptation centralt till följd 

• Lätt dilaterad HK utan tecken på svikt i vila, 
normal slagvolym och normalt CVT.



Tricuspidalinsufficiens 
Fall # 1: Gunnel, 85 år 

• Permanent 
förmaksflimmer>10år 

• Senaste år nedsatt kondition 
och ökad andfåddhet 

• Perifera ödem, ingen ascites 

• Aldrig vårdats pga TI 

• Friska kranskärl



• Dilaterad hö kammare 

• Tydlig bristande central koaptation (”gap”) mellan segel

Modifierad HK

S

A eller P

Tricuspidalinsufficiens 
Fall # 1: Gunnel, 85 år 



TI gradient 15 mmHg

LevervenSyst

Diast

TEE:transgastrisk SAX

S

A

P

A

S

P

3D TTE

Tricuspidalinsufficiens 
Fall # 1: Gunnel, 85 år 



• Stor trikuspidalinsufficiens orsakat av dilatation av annulus med 
bristande central koaptation till följd 

• Eko visade misstanke på högt CVT men bibehållen normal 
hjärtminutvolym  

• Normalt TAPSE 24 mm, kan dölja HK dysfunktion och overt svikt 

Fyra frågor

Symptom/fynd Ja

PH ??

Liten SV Nej

Högt CVT Ja

Bedömning av Heart team 
Medikamentell behandling? Kirurgi? Edge-to-edge?

Kateterisering
mRA 8
mPAP 19
PCWP 11

CI 2.3
PVR 2.4

Tricuspidalinsufficiens 
Fall # 1: Gunnel, 85 år 



Endokardit 
Vad ser vi?

TTE

TTE

TEE

Vegetation



Endokardit 
Vad ser vi?

Perforation “Kissing leison” 
Klaff aneurysm

TEE



Endokardit 
Vad ser vi?

Vegetationer och pseudoaneurysm 
Tömd abscess

TTE TEE TEE

Vegetationer och  
avlossning

TEE



•Stora individuella skillnader avseende tolerans för tryck- och 
volymsbelastning-måttlig stenos/läckage kan orsaka symptom

•Stenosgradient är ett säkrare mått på svårighetsgrad jmf klaffyta

• Låg EF hos patient med stor AI ger okat operativ risiko men kan 
vara reversibel

•Mitralstenos med yta 1.5-2.0 cm2 kan vara orsak till symptom-
gynnsam anatomi för ballongdilatation? 

•Vid sekundär mitralinsufficiens är frågan vad som dominerar-
läckaget eller myokard-dysfunktionen

•Patienter med stor TI är oftast äldre och beslutet om intervention 
eller inte bör fattas av ett multidisiplinärt team (som inkluderar 
remittenten) som ser till helheten 

Take home message 


