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Bakgrund
• Hjärtsjd är i många länder den 

ledande orsaken till maternell 
dödlighet. 

• Trombos och tromboembolism är 
den största direkta dödsorsaken 

• Obstetrisk blödning är den näst vanligaste direkta orsaken till maternell död

U-ljud har en viktig roll för diagnostik, monitorering och uppföljning



Ultraljud o graviditet - Undersökningen
• Non-invasiv, säker för både mor o foster 

• Det finns i princip full acceptans för u-ljud hos gravida 

• Enkel att följa dynamiska förlopp 

• Den gravida kvinnan har ett högt stående diafragmavalv som förskjuter hjärtat anteriort 
och lateralt -  Gynnsamt för: 

• Parasternala + apikala fönster   

• EKO perop vid sectio med spontanandn(ryggbedövning) + vä tilt => oftast bra bilder   

•   Subcostala vyer svåra hos fullgångna men desto lättare postpartum



• Fyslab 24/7 finns oftast inte 

• Med anestesiologiskt grundläggande U-ljuds kompetens har vi 
omgående tillgång till u-ljud.  

• Med U-ljud kan vi ofta möjlighet att besvara en klinisk frågeställning  
och monitorera effekten av våra åtgärder.   

Ultraljud på gravida - Är det något vi ska kunna?



Hemodynamiska förändringar under graviditet

Hunter et al Br Heart J (1992) 68, 540-3 
J.Echocardiology Vol6, 2008- Role of 
Echo..in assessing Pregnant Women With 

• SVR ↘, PVR  ↘, Blodvolym +50% 

• CO: + 50% till v28 

• SV:  + 25% 

• HR: +10-20%



Hemodynamiska förändringar under förlossning

• O2 - konsumtion + 100-200%

• CO ökar > 25% till 8-10 l 


• Uteruskontraktion => autolog transfusion 300-500 ml 

Liu, Elkayam, Curr Cardiol 2016



Normalt hjärta hos gravid
Icke gravid   

Normalt Excentrisk 
hypertrofi

Gravid

Liu, Elkayam, Curr Cardiol 2016

• Samtliga hjärtrum ↗   Väggtjocklek ↗ 

• SV ↗  HF ↗ 

• ”Hyperdynamiskt” 

• men VK-EF ~       



Normalt hjärta

Andra vanliga EKO - fynd vid graviditet: 

• Regurgitationer 

• Perikardvätska 

• Diastolisk funktion  - ves oförändrad

Liu, Elkayam, Curr Cardiol 2016



Fall - Larm förlossningen
S - Akut andnöd förlossningen. 

B - Tid frisk. Gravid i v37. Förstföderska. Sedan ca 1v uppseglande preekl: HT, HV, 
ögonflimmer.  T. Trandate 200 mgx2. Planerad inläggning följande dag för induktion pga preekl.  

A - Inkommer under kvällen med värkarbete. Bt 170/110. 

Mkt snabbt förlossningsförlopp. Från inkomst med bevarad Cx till partus 1.5 h.  
CTG visat bradykardi så man har uppmanat pat att krysta.  
Efter partus - akut insättande dyspne. AF 40. Sat 70%. Ej hunnit mäta Bt igen 

LARM  

Tänkbara diagnoser?  FV-emboli. LE. AMI. Hjärtsvikt



• Kopplar syrgas och gör EKO samtidigt som förlossningsjouren ringer Rtg och 
skriver remiss för akut CT-thorax (frågeställningar?)

• => Furix 10 mg. Ringer CIVA och förbereder f CPAP+furix infusion



• Perikardvätska  -> DD 
• Koncentrisk VK hypertrofi 
• Nedsatt VK funktion

PLAX SAX



• Pericardvätska. Hur / Var bedömer vi perikardvätska bäst

A4ch Sc 4ch

• HK svikt?

• Tamponad? Ytterligare fönster





Fall forts
CT-thorax: Ingen LE eller dissektion. 
Uttalat lungödem. 


SR 90/min. Bt 170/80. 


Beh: NIV. Nepresol bolus. Furix infusion  

=> Bt 140/80 +  Klinisk förbättring

Obstetriker ordinerar Mg-infusion  => 


20:30

23:30



Tamponad ?
Obstetriker ordinerar Mg-bolus + infusion  => 


Efter 0.5g av 4,3g Mg bolus => sBt 70

Mg: ”Membran stabiliserande” - ”Ca antagonist” 

Hämmar katekolaminfrisättning och perifer respons 
på katekolaminer 
 =>  Sänker MAP och SVR 



Diagnos?

• Svår preeklampsi  -  med akut hjärtsvikt och lungödem sek till HT 

• Preeklampsi  eller  PPCM  ??



PPCM Preeklampsi

Patologi Systolisk dysfunktion Diastolisk dysfunktion

Hypertoni Nej Ja

VKEF Nedsatt Normal (nedsatt v uttalad HT)

VK hypertrofi Nej Ofta

Dimension VK Dilaterad Normal

Dimension VF Dilaterad Normal

Dimension HK Dilaterad Normal

Pericardvätska Sällsynt Ofta
Dennis, Castro, IJOA-14

PPCM        vs        Preeklampsi



PPCM        vs        Preeklampsi



Normal   

Normalt Dilaterad 
kardiomyopati

Excentrisk 
hypertrofi

Koncentrisk 
hypertrofi

Gravid Preeklampsi PPCM



Fall: Hjärtstopp

S - Akut andnöd gravid: 

B - 25-årig förstföderska, gravid V16. 

     Utomeuropeisk härkomst. Varit i Sv 2 år 

     Tid Sjd: Ves frisk  

A - Vaknat mitt i natten med akut andnöd, 
hosta och blodtillblandad sputa.  

Ambulans till akuten.  

EKO:



Åtg: Remiss akut CT-thorax -  

Isamband med CT får pat 
cirkulationskollaps(CT hann ej utföras). Till IVA 

På IVA hjärtstopp. A-HLR 45 min innan ROSC 

Nytt EKO

Kontakt med ECMO - Läggs på VA-ECMO 

Ny CT visar ingen LE. Men SDH. 

Status Myoklonier 

EKO :

Trombolys på vitalindikation - 

Fall: Hjärtstopp



- Trombolys på vitalindikation - 

Fyslab EKO: 

Uttalad MS på basen av reumaisk klaffsjd.  

MVA 0.4 cm2. Uttalat dil vä förmak


Genomgår ballongvidgning av mitralisstenosen 
WU GCS 1-2-1. Sträckmönster. 

Ny CT-hjärna: Upphävd differentiering grå-vit 
substans + hjärnstams herniering.

Avbryter livsupphållande beh och pat avlider.

Fall: Hjärtstopp



Mitralis stenos

• Måttlig MS: Def  Mitralklaff area < 2 cm2

• Även en måttlig MS tolereras dåligt under 
graviditet och en icke symptomatisk MS innan 
grav blir ofta symtomatisk under grav.

• Ovanligt i Sverige men globalt är det den 
vanligaste (90%) orsaken till klaff.sjd hos 
gravida.  

• Orsak :Reumatisk feber 

• Högrisk pat : MS + Takykardi / FF 





Sectio - uttalad 
aortastenos

• 32-årig kvinna. Tät AS.  

• Initial plan: Vaginal förlossning 
med tidig EDA.  

• Tilltagande symtom -  yrsel / 
presynkope. 

• Multidiciplinär konferens - 
Beslut elektivt sectio på 
Thorax op med ECMO 
beredskap.



Sectio - uttalad 
aortastenos

• Uppdelning op dag: 

• Thorax lag: Introducer i ljumske 
för ev ECMO påläggning + 
backup Svikt beh 

• Obstetrisk lag: Sectio inkl EDA, 
uterotonika,  

• Utförande: Artär, CVK.  

• Hög lumbal EDA, långsam 
upptitrering som balanseras med 
NorAdr och volym 

• Postop TIVA 6h därefter postop 24 h



• Ökad risk: 

• Måttlig AS:  Vmax >3m/s.            
Aortaklaff area <1.5 cm2

• Vmax mäts över aortaklaff med CW 

• OBS - Vmax kan missbedöma = 
underskatta  en aortastenos 

• Sambedömning m VK-funktion

Aortastenos



EKO fynd som indikerar ökad risk isamband med 
graviditet och förlossning 

• Hjärtsvikt:               EF <40%

• Aortastenos:           Vmax >3m/s = Måttlig AS      

• Mitralis stenos:      Mitralklaff area < 2 cm2 = måttlig MS



Fall - hypotoni postop
S - Lågt bt på postop efter lap-op extrauterin graviditet 


B- 33 årig kvinna m tabl Ht. BMI 33.


A - Inkommer med lågt sittande buksmärtor. Pos S-hCG(4500 IU/L). 

Vaginalt U-ljud: Ingen synlig intrauterin grav. Misst hinnsäck i vä tuba. 

Genomgår akut laparoskopisk op med vä sidig salpingectomi ua. 

Till postop.

Postop-ssk kontaktar dig pga av att pat haft upprepade bt-fall som svarat på 
volym och efedrin. Men hon är nu orolig för pat. 


Status vid ankomst:  Bt 72/39. SR 118/min. Hb 86. Blek. Sänkt hududända.

U-ljud:

Åtg:



          


På op.sal: Pågående transfusion: 3 E-konc + 2 plasma. Artär + grov PVK 


Gynjour anländer: Bt 90/60. HF 90. Pratar men sin bakjour (operatören 
på X:et.)  


Vill göra CT


Åtg:

Fall - hypotoni postop forts

CT eller U-ljud ?? 

Åtg:  Ringer till op och förbereder op sal:

Förbereder för stor blödning. Blod + blodvärmare

Förbereder för Ketalar RSI.

Kontaktar gyn-jour på vägen 



Fall - hypotoni postop forts

SAX PLAX

Ytterligare U-ljuds-

underökning ?



Fall - hypotoni postop forts
FAST - LUQ FAST - RUQ

”Förstärkt FAST - pat i Trendelenburg 

   Beslut om op direkt utan CT. > 2 l blod i buken    





Fostervattemboli
• Sällsynt 

Clark kriterier:

• Plöstlig cirkulatorisk + respiratisk   kollaps / svikt  

• Isamband med värkarbete eller vid placenta avgång +/- 30 min  

• DIC 

• Ej feber



Fostervattemboli - EKO
• Hypotension+hypoxi+ koag.pati samband med förlossning/sectio

• 1:40.000 Mortalitet 27%.  

• Riskfaktorer: Sectio, Instrumentel förlossning 

• Eko: Akut hö svikt: Dil hö kammare m nedsatt funktion, D-sign, stor 
TI. Förhöjda PA-tryck.  

• Beh Symptomatisk: HLR vb. Intub, Adrenalin. Noradr. Corotrop. 
ECMO

Can J Anaesth 2021. Simard et al 



Fostervattemboli - EKO• EKO: Akut hö svikt  

• Ibland kan man se en ”Clot 
in transit ” 

• MEN -  EKO vid fostervatten 
emboli och lungemboli ger 
samma bild. Dvs går inte att 
skilja 

• DVS Gör alltid CT. Om ingen 
synlig LE men akut hö svikt 
på EKO talar det för AFE.  

• Om samtidig DVT på U-ljud 
=> Lungemboli

Can J Anaesth 2021. Simard et al Can J Anaesth 2021. Simard et al 



Take home

• Diagnos / utredning bör göras av klin.fys / Kardiolog / GUCH dr 

• Ultraljud (POCUS) som del i fysiologisk bedömning och utvärdering 
av beh, särskilt som eFAST och FATE  

• Ärr på bröstet, språk förbistring. dissimilering, jourtid. Följa förlopp



Tack 




