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Ekokardiografisk diagnostik



Ekokardiografisk diagnostik
• Vad ser vi 

• Ekokardiografins roll 

• TEE 

• Exempel 

Infektiös endokardit? 

Nativa klaffar 

Pacemaker, ICD 

Proteser 

• Take home message



ESC Guidelines IE. EHJ 2015



ESC Guidelines IE. EHJ 2015

TOE=TEE

Klinisk misstanke 

• Feber 

• Infektionsparametrar 

• + blododling 

• Trötthet, viktnedgång 

• Klaffsjukdom 

• Kongenital hjärtsjukdom 

• Klaffprotes 

• Device 

• Emboliska fenomen



Ekokardiografins roll: Dom blir bättre

2012

2018



•Mycket låg risk, dock inte 0 (Perforation 3-10/10000). 
OBS kortison behandlade patienter. 

•Waran behandlade patienter, INR 2-3 

•Med vaken icke-intuberad patient alltid vä sidoläge 

•Klarar patienten av sidoläge och har förstått vad som 
skall göras? 

•4 timmar fasta 

•Lokalanestesi, midazolam, success rate 90%? 

•Vid behov av sedation, överväg indikation 

TEE



• Man, 26 år 

• Kongenital leverchirros 

• 3 ggr lever och njurtransplantation 

• Septisk 2 veckor efter senaste operation 

• Esophagusvaricer

Fall #1: Infektiös endokardit?



Fall #1: Infektiös endokardit?



• TTE med god kvalitet 

• Lambl’s excrescence? “Strands”? Liten tromb 
som kan embolisera 

• .......kvarstår klinisk misstanke på endokardit kan 
ny us evnt TEE övervägas

Fall #1: Infektiös endokardit?



Fall #2: Infektiös endokardit?

•Kvinna, 60 år 

•Fumlighet i hö hand samt afasi 

•CT visar hjärninfarkt 

•Inga infektionsparametrar



Fall #2: Infektiös endokardit?



Fall #2: Infektiös endokardit?

•Excition, plastik 

•PAD: Papillärt fibroelastom. 

•Benign tumor, tredje vanligaste hjärttumör 



Fall #3: Native aorta IE

•Man, 57 år, BMI 19 

•Mb Crohn, tarm op 2 ggr 

•Viktnedgång, anemi, feber 

•Tand infektion, rotabscess 

•Alfa streptokocker 

•Benzyl PC, två veckor



Fall #3: Native aorta IE



Fall #4: Native aorta IE

•Man, 75 år 

•Veckors anamnes, trötthet, viktnedgång samt subfebrilitet 

•TEE Skövde: Ingen mitralinsufficiens men förtjockad 
främre mitral  

•Alfa streptokocker, behandling 2 veckor. 

•Fortfarande febril, högt CRP.



“Kissing leison” 
Klaff aneurysm

Fall #4: Native aorta IE



Fall #5: Native mitral IE

•Man, 60 år 

•Luftvägssymptom, feber i 2 veckor 

•Svaghet, ostadig gång och 
dimsyn 

•S aureus



Embolisering till hö ankel och vä knä

Fall #5: Native mitral IE



Fall #6: Native mitral IE

•Man, 38 år 

•Infekterad tand i februari 

•I maj någon månads anamnes, trötthet, andfåddhet 
och av och till feber 

•Svarar på endokarditbehandling



Fall #6: Native mitral IE

Infektion i väggen

Kirurgi: Destruktion av A1-P1, tre rupturerade 
chorda till P2. Ingen ring, 2 Cortex-chorda



Fall #7: Native mitral IE

•Kvinna, 23 år, cystisk fibros 

•Dubbel lungtransplanterad i juli 

•Akut synnedsättning vä öga. Förlorade synen helt. 



Fall #7: Native mitral IE



Fall #8: Trikuspidalis IE
•Man, 35 år 

•Smärta från vä höft en veckas tid. Feber och 
illamående 

•IVA Varberg med sepsis, njur och leversvikt 

•Abscess i glutealmuskulaturen med epidural 
spridning 

•S aureus



Fall #9: Pacemaker, ICD IE

•Man, 57 år 

•Syncope, VT, ICD 

•Söker efter tre veckor, feber, CRP 382 

•S aureus 

•Njursvikt, lunginfiltat



Fall #10: Pacemaker, ICD IE

•Man, 29 år 

•Dil cardiomyopati, ICD 

•Dosbyte 6 år senare, infekterad dosficka. Heracillin. 

•Söker Borås, 4 dagar frossa, CRP 320 

•S aureus



Fall #11: Aortaprotes IE

•Man, 74 år 

•Tidigare ACB och senare AVR 

•Två år senare, ont i axlar och bröstkorg, frossa. 

•Alfa streptokocker



•Två veckor senare, fumlighet i vä hand 

•CT ingen blödning eller infarkt 

•Hjärtinfarkt 

•Yttterligare två veckor, ånyo septisk, växt av alfa 
streptokocker

Fall #11: Aortaprotes IE



Fall #11: Aortaprotes IE

En vecka senare



Fall #12: Aortaprotes IE

•Man, 69 år 

•Biologisk aortaprotes i april 

•Söker i juni p g a feber 

•Gram positiva stavar



Fall #12: Aortaprotes IE

Vegetationer och pseudoaneurysm=tömd abscess



Fall #13: Aortaprotes IE

•Man, 65 år 

•Mekanisk aortaprotes 

•Andfåddhet och feber i 3 veckor. 
UCG visar vegetationer, ej feberfri 

•KNS



Fall #13: Aortaprotes IE

Kirurgi: Protesen hänger i två suturer. 
Kammare avlossat från aorta. Homograft.



Fall #14: Aortaprotes IE

•Man, 50 år 

•Op 6 år sedan 

•Njursvikt, septisk senaste 10 
dagar 

•AV grad III



Fall #14: Aortaprotes IE

Vegetationer och abscess
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Fall #14: Aortaprotes IE

ECG gated CT



Fall #15: Aortaprotes IE

•Man, 81 år 

•Mekanisk aortaprotes 13 år 
tidigare 

•Söker med feber och frossa 

•Embolisering i ögonbotten



Fall #15: Aortaprotes IE

Liten vegetation?, ingen 
avlossning eller abscess



Fall #15: Aortaprotes IE

Med ECG gated CT ses 
pseudoaneurysm



Fall #16: Mitralplastik IE

•Man, 71 år 

•Mitralplastik i april 

•Söker med hjärtsvikt i juni 

•KNS



Fall #16: Mitralplastik IE



• Positivt ekofynd och låg sannolikhet från klinik-falsk positiv? 
Negativ eko och hög sannolikhet-falsk negativ? 

• Låg sannolikhet för IE och negativ TTE med god kvalitet. STOP 

• Protes IE ofta utan vegetationer 

• TEE/TTE kan missa device infektioner 

• Klaffdestruktion med mycket stora läckage kan underskattas 
med färg Doppler 

• Ekofyndens roll för bedömning av om kirurgi är nödvändigt och 
när måste vägas ihop med övriga data 

• Glöm inte att ge feedback till diagnostiker

Take home message


