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Jag hör ett blåsljud…



I vilka projektioner ser jag bäst AI/MI?



PLAX







Aortainsufficiens -
konsekvenser 

• Volymsbelastning av vänster kammare
à VK-dilatation

• VK-hypertrofi

• Holodiastolisk regurgitation ger lägre 
DAP

• = ökat pulstryck (SAP - DAP)



”Gradering” aortainsufficiens –
för anestesiologen/intensivisten

•Läckagediameter >65% av LVOT-diametern i PLAX – troligen 
betydande insufficiens

•Titta inte på hur stor utbredning jeten får i VK

•Leta sekundära förändringar - VK-hypertrofi och VK-dilatation

På fyslab – grad 0 – IV. Vena contracta - minsta tvärsnittsytan 
av jetstrålen, tryckhalveringstiden, holodiastolisk reversering i 
aorta ascendens (suprasternal vy) etc…



Mitralisinsufficiens



Vad föreställer videon?



MI - konsekvenser
AKUT
• Snabbt stegrat tryck i LA. Stegrat PA-tryck
• Akut högersvikt

KRONISK
• Dilatation vä förmak (vä normalt ca 10% större än 

hö)
• Vid betydande MI förstoras också VK



”Gradering” MI – för 
anestesiologen/intensivisten

Coaptationsdefekt, papillarmuskelskada, chordaeskada?

Stor jet som når förmakets bakvägg

Betydande läckage ger en volymsbelastning av VK som 
dilateras

Pulsad doppler: dominerande A-våg – osannolikt med stort 
läckage

På fyslab:
Vena contracta, systolisk lungvensreversering,VTI-kvot…



Sammanfattning AI/MI

Gradering
Regurgitationsjeten kvantitativt 
svårvärderad både vid AI och MI
Sek. förändringar AI: LV-dilatation och 
hypertrofi 
Sek. förändringar MI: LA- och LV-dilatation



Jag hör ett blåsljud…



Aortastenos

• Vanligaste symptomatiska klaffsjukdomen i 
västvärlden

• Tät aortastenos riskfaktor för perioperativ
mortalitet och hjärtinfarkt

• Klaffkirurgi före elektiv icke kardiell kirurgi?



Aortastenos –
hur bedömer jag?

• 2D - visuell bedömning

• Doppler



Kalk? Kalkskugga? Rörlighet? Öppning?

SystoleDiastole

PLAX



SAX

Kalk? Kalkskugga? Öppningsarea visuellt ok?

SystoleDiastole







Doppler – lägg till 
hastigheter

• A5Ch/A3Ch

• CW-doppler

• Vmax > 3 m/s måttlig eller tät AS

• Minimera vinkelfel (underskattar Vmax)

• Vinkelfel 20-30° è tät aortastenos blir 
måttlig…

• OBS! VK-funktion!



CW doppler A5Ch



CW doppler A5Ch



Aortastenos – på fyslab
Skleros Lindrig Måttlig Uttalad

Vmax (m/s) < 2,5 2,6 – 2,9 3,0 - 4,0 > 4,0

△P medel 
(mmHg)

> 20 20 - 40 >40

AVA (cm2) > 1,5 1,0 – 1,5 <1,0

VTI-kvot > 0,50 0,25 – 0,50 < 0,25

Beräkningar vid aortastenos
1. Diametern i LVOT à arean i LVOT. VTI i LVOT
2. Maximala hastigheten. Maximala tryckskillnaden. 

Medeltryckskillnaden. VTI över aortaklaffen
3. Aortaklaffarean (med kontinuitetsekvationen)
4. VTI-kvot (VTI-LVOT/VTI-AO)



Komplicerande faktorer - AS

• AI –vid uttalade läckage kommer 
hastigheterna och det beräknade tryckfallet 
att övervärdera stenosens svårighetsgrad. 
Skev flödesprofil i LVOT – felaktigheter vid 
beräkning klaffarea

• VK-dysfunktion!



Jag hör ett blåsljud…

• VK-funktion? Dimensioner? 

• Klaff inte förkalkad, öppnar sig bra?
• CW-doppler Vmax < 3 m/s?

àTät aortastenos osannolik!



Systolic Anterior Movement (SAM)

• Obstruktion av LVOT 

• Hypertrofi proximala septum
• Främre mitralisseglet viker upp sig mot 

septum i systole
• Kombination med liten MI

• Hypovolemi co-faktor



SAM



Mitralisstenos

•Reumatisk feber vanligaste orsaken
•Förkalkning som enda orsak till 
betydande MS är ovanligt
•Trycket i VF ökar à ökade PA-tryckl









Vegetationer



Aortastenos
• Bibehåll adekvat 

perfusionstryck av kranskärl
• SR!
• Adekvat intravaskulär volym
• Vigilans myokardischemi
• Fixed CO – vasopressor!

Mitralisstenos
• Minimera risk förvärrad 

PHT
• Välfylld. Välventilerad
• Bibehålla SR
• Hypotension – i första 

hand volym + vasopressor

Aortainsufficiens
• Afterloadreduktion
• Optimering preload
• Relativ takykardi

Mitralisinsufficiens
• Afterloadreduktion
• Optimering preload
• Relativ takykardi



Dags för övning!

Visuell bedömning klaffapparat 

Indirekta tecken (hypertrofi, dilatation?)

Färgdoppler

Mäta hastighet över aortaklaff (apikal 5- och 3-
kammarvy, CW)



www.thepocusatlas.com
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Vad föreställer videon?


