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Patient 1

• Man 77 år med typ 2 diabetes och övervikt

• För 12 år sedan hjärtoperation:
– Byte av aortaklaffen till mekanisk klaffprotes
– Byte av aorta ascendens med kärlprotes

• Nu feber och tilltagande trötthet i 5 dagar



Patient 1

• Vita 18, CRP 200
• Lungrönten och urinprov u.a.
• Blododling: grampositiva kocker i klasar



Patient 1-diagnostiska modaliteter

• Klinisk undersökning
• Blododlingar
• Ekokardiografi
• CT-hjärta
• PET-CT
• (Leukocytscint)
• MR
• Endokarditteam



Patient 1 blododlingar

• Tre blododlingar (sex flaskor)- 60 ml

• Blododlingar positiva inom 13 h

• S. aureus akut

• Alfastreptokocker, enterokocker, KNS subakut

• S. aureus- blododla om efter 48-72 timmar
– riskstratifiering



Patient 1  TTE – transthorakal ekokardiografi



Patient 1 TTE – transthorakal ekokardiografi

• ”inget läckage, ingen abscess, inga synliga vegetationer"

• TTE är förstahandsval vid nativ endokardit
+ Billigt, enkelt
- sensitivitet 70% för vegetation (nativ klaff)

50% för vegetation (protes)



Patient 1 TEE – transesofageal ekokardiografi

• ”inget paravalvulärt läckage, ingen abscess, inga synliga 
vegetationer”

• Bör genomföras vid klaffprotes
+ högre sensitivitet för vegetationer än TTE (96-92%)
- paravalvulära förändringar kan vara svårbedömda
- invasiv, komplikationsrisk



Patient 1- endokarditteamet

• S. aureus

• Kontrollodl pos

• TTE och TEE neg

• Nytt eko? Följ klinik? CT? PET-CT?



CT hjärta

• EKG-triggning
• Jodkontrast



CT hjärta vid endokardit

• Vegetationer
• Ökad väggtjocklek i aortaroten (>5 mm)
• Pseudoaneurysm / tömda abscesser
• Proteslossning

CT



DT hjärta vegetation



Ökad väggtjocklek i aortaroten

EKG-styrd DT DT 6 veckor tidigare



Transaxial bild på klaffen 3-kammarvy

Pseudoaneurysm



EKG-styrd DT TEE

Pseudoaneurysm som missats på TEE



DT Kranskärl på köpet!

LAD CX



DT hjärta

+ bättre än TEE på paravalvulärt engagemang
+ kan påverka operationsbeslut
+ bedömning av kranskärl
- hittar inte små vegetationer
- kan inte skilja akuta från kroniska förändringar



18F-FDG-PET/DT hjärta

• LCHF-måltid
• Fasta 18 timmar



18F-FDG PET/DT

PET DT Fusion PET/DT



18F-FDG PET/DT vid nativ endokardit

• Har låg sensitivitet – ca 20%!
• Specificiteten är hög
• Ej rekommenderat
• Kan möjligen användas i oklara fall!



18F-FDG PET/CT och protesendokardit

• Sensitivitet 75-95%
• Specificitet 70-90%

• Vid graftinfektion i ascendens är 
specificiteten lägre (57%)



45-årig man med PVE 

EKG-styrd DT 18F-FDG PET 18F-FDG PET DT fusion



+ hög sensitivitet vid protesendokardit 
+ detekterar även septiska embolier
+ aktivitet avspeglar prognos, embolirisk

- låg sensitivitet vid nativ endokardit
- falskt positiva fynd vid vaskulit

18F-FDG PET/CT



Åter till patient 1

• DT valdes som första 
vidare utredning 



Patient 1

• DT thorax med kontrast visar mjukdelsökning kring graft

normal ascendens för jämförelse



Kriterier för graftinfektion



Patient 1-utvärdering

• Fortsatt feber och CRP-stegring
• CT visade mjukdelsökning kring graft och ett litet pseudoaneurysm
• Ny TEE visade lindrig PVL och pseudoaneurysm
• PET-CT bedöms inte tillföra något
• Beslut om operation



Förnyad TEE



Förnyad TEE





Kirurgi



Indikationer för kirurgi

• Hjärtsvikt pga klaffinsufficiens (sällan: stenos eller fistel)
• Icke-kontrollerad infektion

– Abscess, fistel, pseudoaneurysm, växande vegetation trots abx
– Fortsätt positiva blododlingar trots adekvat abx.

• Förebygga embolism (vegetation)
– 10 mm med annat ekofynd (klaffläckage) eller efter emboli trots abx
– 15 mm utan andra fynd



Diagnostik perioperativt

• Säkra vävnad/vegetion/abscessinnehåll 
– odling
– PCR för 16S rDNA

• Mycket viktigt i blododlingsnegativ 
endokardit



Diagnostik av endokardit i den 
postoperativa perioden?

• Tidiga infektioner kan vara svåra att fånga kliniskt
• PET kan vara falskt positiv 
• Svullnad kring aortarot /graft kan ses utan 

infektion





Frågor?


