
-systolisk venstre ventrikkelfunksjon

-høyrebelastning/lungeemboli

-perikardvæske/tamponade
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 Mann, 65 år gml, innlegges kl 20 med dyspne, 
puls 110 og BT 85/50- ”følt seg dårlig siden i 
går, verre siste timer”. Kjent diabetes.

 (Pre)sjokkert- hva gjør du ? 

 Blodgass: Bl.s. 11, pO2 9, pCO2 4, pH 7.28, 

BE -6.  (Laktat 4)

 Sepsis ? Blødning ? Kardiogent sjokk ? 
Lungeemboli?  Tamponade ? 
Trykkpneumothoraks ? Ketoacidose ?



JAMA. 2002;287(5):628-640. 

Volum evt kontriksjon

Volum evt dilatasjon

Dilatasjon, diuretika, CPAP

Inotropi++++(vanskelig)
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 Tamponade er en klinisk diagnose:

 dyspne, tachycardi, halsvenestuvning

 Ekkokardiografiske tegn:

 Systolisk kompresjon av HA

 Diastolisk kompresjon av HV

 > 30% respirasjonsvariasjon i mitralflow

 Dilatert v cava inf uten respirasjonsvariasjon

 Ekspiratorisk reversering av leverveneflow.



IVC diameter Inspirasjon Est. HA trykk 

< 1,5 cm Sammenfall 0 – 5 mmHg

1,5 – 2,5 cm > 50% reduksj. 5 – 10 mmHg

< 2,5 cm < 50% reduksj. 10 – 15 mmHg

> 2,5 cm < 50% reduksj. 15 – 20 mmHg

> 2,5 cm Uendret > 20 mmHg

Adapted from: Otto, 2004



•Akutte lungeembolier gir økt lungekarmotstand

•Trykkbelastning på høyre ventrikkel som dilaterer 

og får nedsatte kontraksjoner. Grad av 

tricuspidalinsufficiens kan variere.

•AP-trykk ofte under 50 mmHg i akuttfasen

•På sikt sees hypertrofi og evne til å generere 

langt høyere trykk



-metode

-risiko

-nytte

-når mindre nyttig ?
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 Probe med 7 MHz transducer tilkoplet vanlig 
ekkoapparat

 Lokalanestesi, sedasjon, monitorering av puls, 
BT og SaO2 (sykepl. assistanse) 

 Proben føres per os til øsofagus og evt videre til 
ventrikkel (transgastriske projeksjoner)

 Kan utføres målrettet, men fortrinnsvis 
systematisk. Varighet 8-20 min.



 Tannskade

 Slihinneskade med blødning (pharynx, 
øsofagus, ventrikkel)

 Perforasjon (øsofagus, ventrikkel)

 Aspirasjon

 Bronchospasme, respirasjonsstans

 Hypotensjon, arytmier

 Mortalitet < 1/10000 (Otto et. al)



 Øsofagus passerer rett bak hjertet

 Ikke mellomliggende lunge eller benvev

 Høy signal/støy-ratio og høyfrekvent probe
gir god fremstilling, særlig av:

-Venstre atrium og aurikkel

-Atrieseptum

-Lungevener

-Mitralklaff

 Ekko mulig under kirurgi/sterile prosedyrer 
og ved dårlig innsyn transthorakalt





- Anomale lungevener ?
- Stenose (etter AF- ablasjon)



- Tumor ?
- Trombe ?
- Aurikkel ?



- Endocarditt ? 
- TAVI-utredning
- Aortainsufficiens- mekanisme 







- Mitralinsufficiens- diagnostikk/ kartlegging av mekanisme
- Endocarditt
- Tumor/trombe
- Ventiler- funksjon, paravalvulær lekkasje ,  atriepatologi bak ventilskygge 



-Alltid TTE først  !!!!!!
(infarktsekvele ? Apikal trombe ?)

-Aurikkeltrombe?

- PFO?

-Andre tromber ? Myxom ? Tumores ?



 Pulmonalklaff, tricuspidalklaff, ventrikler og 
ventrikkelseptum ligger fortil i thorax og sees 
oftest like godt eller bedre med TTE

 Kvantitering av klaffefeil gjøres oftest bedre 
med TTE

 Slagpasienter med kjent AF, etablert indikasjon 
for antikoagulasjonsbehandling,  etablert 
ekstrakardial atherosclerose eller lav 
sannsynlighet for kardioembolisk slag trenger 
vanligvis ikke utredning med TEE

 Uavklart feber med normal TTE (godt innsyn) 
og negative blodkulturer kan ofte avvente TEE



 Luft ?  Se bak aortarot og i ve. Aurikkel. Kilde: 
lungevener. Til : særlig RCA.

 Tiltak: ”lufte ut”, forlenge maskinkjøring

 Fylning ?

 Global HV og VV funksjon, evt regional 
funksjon

 SAM ?

 Klaffefunksjon 



 Lokkbevegelse (60 gr)

 Gradientmål (CW) (middel<5 mmHg)

 Valvulær/paravalvulær lekkasje

 Regional VV-funksjon (obs CX)

 LVOT



 Lokkbevegelse

 Hematom

 Flow i coronarkar ?

 Gradient



 Dimensjoner (LVOT, koaptasjonslengde og-
høyde, effektiv koptasjonshøyde)

 Cusp morfologi og-bevegelse

 Stenose/insufficiens

 Hematom, perforasjon, mitralklaff mv



 Bedre fylning

 Seponere pressor

 Vente noen minutter……

 Større ring

 Redusere høyde på bakre seil

 Ventil




