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Ekkokardiografi ved perkutane
intervensjoner (mest om ASD)
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ASD/PFO/baffle- lukninger
Mitraclip
Alkohol septum ablasjon (PTSMA/ASA)
Aurikkel (LAA) okklusjon
Perkutan mitral ballong komissurotomi (PMC)
TAVI/valve-in-valve/valve-in-ring
Perkutan mitralventil (f.eks.Tendyne)
VSD-lukning
Lukning av paravalvulær lekkasje

Overlege Jan Otto Beitnes, Seksjon for hjerteultralyd,
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Ultralydveiledning av punksjoner (kar,
tumores, perikardiosentese, osv)
Ekkokardiografisk veiledning ved plassering
av IABP, ECMO- kanyler etc.
Perkutan pulmonalklaff, PDA-lukning (og
standard TF-TAVI), som oftest gjøres uten
ekkoveiledning


















Spesialiserte prosedyrer, begrenset volum. Ofte
tidkrevende.
Undersøkelse/ monitorering i projeksjoner
tilpasset prosedyren
Krever forståelse av anatomi, utstyr og hva
som skjer/skal skje/ kan skje…….
Feilsøk og rask hemodynamisk vurdering ved
problemer.
Kommunikasjon med operatøren !

Tilpasset prosedyre og behov
TTE ?
TEE ?
Intrakardial ultralyd (ICE) ?
For de fleste kardiologer er utredning og
kontroll av disse pasientene mer relevant !
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ASD secundum
Incidens: 1,5 pr 1000 levende fødte
Vanligste medfødte hjertefeil i voksenpopulasjonen, ca 50 % diagnostiseres
i voksen alder.

• Utgjør ca. 80 % av alle ASD
• Ostium secundum ASD = fossa
ovalis defekt = hull i septum
primum.
• 65-75 % kvinner

- Fossa ovalis defekter («ASD secundum»)
- Partielle AV-kanal defekter («ASD primum»)
- Sinus venosus defekter
- Anomalt innmunnende lungevener
- Sinus coronarius defekter
- PFO
- Gerbode- defekter

• Assosiert med andre medfødte
hjertefeil, inklusive multiple
secundum ASD, andre typer
ASD og PFO.
• Holt-Oram syndrom= ASD
secundum, AV-bokk gr I,
malformasjon av tommelfinger
(evt VSD og andre
malformasjoner i overex.
• Ca 80 % er egnet for
kateterbasert lukning

Persisterende foramen ovale (PFO)
• Kan påvises hos ca. 25 % av alle
voksne. Oftest asymptomatisk.
• Kan forårsake paradoks
embolisering, spesielt ved samtidig
atrieseptumaneurisme.
• PFO påvist hos 40-45 % av
pasienter med kryptogene slag.
• Kan også gi platypnea-orthodeoxia
og luftemboli ved dekompresjon.
• PFO kan lukkes med kateterbasert
teknikk. Aktuelt ved platypneaorthodeoxia og hos utvalgte
pasienter med kryptogent slag.

•
•
•
•
•
•
•

Tegn på hemodynamisk betydning/ volumbelastning på høyre side ?
Påvise ASD/shunt
Kvantitere shunt (diameter og Doppler- VTI i LVOT og RVOT)
Estimere lungearterietrykk (sAP-trykk= TRp+CVP)
Klassifisere ASD- en eller flere ??
Identifisere lungevenene- spesielt øvre høyre !
Andre hjertefeil ?

• Secundumdefekt —egnet for perkutan lukning ?
•
•
•
•
•

En eller flere defekter ? Se på HELE septum
Diameter- mål i flere dimensjoner !
Festekanter- rundt HELE defekten
Tykkelse/kvalitet på festekantene
Relasjon til nærliggende strukturer: caver, lungevener, sinus coronarius,
AV-klaffer, valvula Eustachii, eventuelle membraner i atriene
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ASD/PFO etterkontroll (teknisk-)
• Er device på plass ?
• Restlekkasje ?
• Komplikasjoner ? (perikardvæske, klaffefunksjon, kammerfunksjon)
• Ved tvil: Rtg. thorax (CT), NaCl-kontrast, TEE, kontrakte
implantasjonssenteret
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Mitraclip, teknisk egnet ?














2-kammer (P1-A2-P3)

Flail bredde (3D/ transgastrisk kortakse)

Venøs tilgang fra lyske til høyre atrium (24 F)
Septum egnet for transseptal punksjon
Fravær av tromber i atrium/aurikkel/VV
Punksjonshøyde 30-40 mm over annulus
Åpningsareal > 4 cm2
Ikke kalk/seilfortykkelse som hindrer clips.
Akseptabel akustisk tilgang for TEE-veiledet prosedyre
Seilhøyde > 7 (10) mm
(Lekkasje tilsvarende A2/P2)
(Koaptasjonslengde ≥ 2 mm)
(Koaptasjonshøyde ≤ 11 mm)
(Flail gap < 10 mm)
(Flail bredde > 15 mm)

Langakse (A2-P2)

A2/P2
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Tendyne

Tendyne
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VSD ?
Mitralfunksjon (SAM, papillemuskelinfarkt )
Restgradient
(AS/AI). Sclerose pga jet.
VV/RV-funksjon (LAD-disseksjon ?)
Pasienten har fortsatt HOCM. ICD ?
AV-knutefunksjon
PHT 295ms= areal 0,7 cm2
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•
•
•
•

Mitralfunksjon ?
ASD
Perikardvæske

Er device på plass ?
Restshunt ?
Obstruksjon i AP ?
Obstruksjon i aorta ?
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PVL-lukning

Device på plass ?
Restlekkasje (viktigst distalt for lobe)
Mitralfunksjon
Obstruksjon av LUPV
Perikardvæske
ASD

PVL-lukning

Takk for oppmerksomheten !
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