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EKKOKARDIOGRAFI
Mai Tone Lønnebakken, Ola Gjesdal og Gunnar Smith

Generelle prinsipper
Ekkokardiografi eller kardiologisk ultralyd 
er  den mest brukte diagnostiske metode for 
å undersøke hjertets anatomi, funksjon og 
hemodynamikk. Ultralyd innebærer ingen 
risiko for pasientene og gir mulighet for 
rask, pasientnær diagnostikk. Ultralydmas-
kiner har ulike kvaliteter. Generelt har store 
stasjonære maskiner muligheter for mer 
avansert ekkokardiografisk diagnostikk og 
målinger mens mindre transportable eller 
håndholdte maskiner kan gi rask avkla-
ring på akutte problemstillinger. Valg av 
apparat må derfor reflektere den aktuelle 
problemstillingen.

En ultralydmaskin består av en 
transduser (probe) som sender og mottar 
lydbølger, en datamaskin som styrer signa-
lene som sendes ut og bearbeider signalene 
som mottas, et kontrollpanel, en monitor og 
et billedlager. 

Transduseren
En transduser (probe) består av piezo-
elektriske elementer (piezo = press/trykk) 
som forandrer form under påvirkning av 
et elektromagnetisk felt slik at det genere-
res lydbølger. Mekanisk påvirkning av de 
piezoelektriske elementene genererer også 
elektrisk strøm og dermed kan lydbølgene 
oversettes til elektriske signal. Hver trans-
duser har et frekvensoptimum som gir best 
effekt ved sending og har størst følsomhet 
ved mottak av lydbølger, og dette definerer 
også transduserens penetrasjonsegenska-
per i vevet. Transduseren sender fokuserte 
lydbølger inn i kroppen, disse reflekteres 
(ekko) fra strukturer i vevet og omdannes 
igjen til elektriske signaler når de treffer 
transduser. Elementet leverer signal av få 
millisekunders varighet, og fungerer deretter 
som mottager gjennom det meste av hver 
repetisjonsperiode. På grunn av spredning 
vil bare en liten del av energien som sendes 
ut reflekteres tilbake til transduseren. Utvik-
ling av matrix transdusere gjør det nå mulig 
å fremstille flere billedplan samtidig (bi-plan 

eller tri-plan) i tillegg til 3-dimensjonale 
bilder av hjertet.

Ultralydbølger
For å kunne forstå og bedømme ekkokar-
diografi er det nyttig med kunnskap om 
ultralydbølgens egenskaper.

Hastighet, frekvens og bølgelengde
Impulsutbredelsen til ultralyd i vev har en 
hastighet på ca. 1540 m/s, noe avhengig 
av vevets tetthet. Den fokuserte energien 
(men ikke hastigheten) avtar raskt på grunn 
av absorpsjon og refleksjon. Halverings-
distansen for ultralyd er for blod ca 15 cm, 
bløtdeler 1 - 5 cm, muskel 0,6 - 1 cm, ben 
0,2 - 0,7 cm og lunge 0,05 cm. Ben, lunge 
og annen luft virker derfor i praksis som en 
barriere for ultralyd. 

Transduseren genererer trykkbølger 
(longitudinelle svingninger) med frekvens 
1,5 - 7,5 MHz (mega Hertz = millioner 
svingninger pr. sekund). Bølgelengde er 
definert som vevshastighet/ frekvens. Ved 
konstant vevshastighet vil dermed en høy 
frekvens gi en kort bølgelengde og motsatt.

Et objekts størrelse må være minst 
1/4 av bølgelengden for å gi ekko. Høy-
frekvente bølger med kort bølgelengde 
kan gjengi ekko fra mindre objekter enn 
lavfrekvente. Altså er det ønskelig med 
høyest mulig frekvens for å få best mulig 
bildeoppløsning. 

Høy frekvens penetrerer kortere inn i 
vevet (mer refleksjon), og det er derfor ikke 
praktisk å bruke høy frekvens når interesse-
området har stor avstand fra transduser.

Forholdet mellom frekvens og 
bølgelengde er derfor motstridende og man 
må i praksis velge et kompromiss. Som regel 
fungerer frekvens mellom 2,5 - 3,75 MHz 
ved undersøkelse av voksne. For undersø-
kelse av barn benyttes 3,5 MHz - 5 MHz og 
ved undersøkelse av nyfødte og premature 
kan man også forsøke med 7 MHz.

Ved å utnytte overtoner i lydsigna-
let («second harmonic») kan man lytte på 
dobbel frekvens av den man sender ut, og 
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man oppnår bedre forhold mellom penetra-
sjon og oppløsning. Man kan f.eks få et 2,5 
MHz element til å sende med frekvens 1,7 
MHz og lytte etter signaler med frekvens 
3,5 MHz. 

Bryting og refleksjon
Lydbølger følger de samme lover for bryting 
og refleksjon som lys. Ultralyd reflekteres 
i størst grad (gir mer ekko) ved overgang 
fra ett medium til et annet med ulik tetthet. 
Dette kan være f.eks. fra blod til karvegg 
eller i overgang mellom vev av forskjel-
lig konsistens, f.eks. fra fett til bindevev. 
Ekko blir kraftigere jo større forskjell det 
er i tetthet mellom de to vev og er spesielt 
tydelig når overgangen er distinkt med en 
jevn overflate. Ved overgang påvirkes ikke 
frekvensen, mens hastigheten og bølgeleng-
den endres i vevet med ny tetthet.

I likhet med havbølger som avbøyes 
når de passerer en molo, brytes lydbølger 
når de passerer små partikler, noe som gir 
spredning av signalet. Tendensen til spred-
ning avhenger av bølgelengde; kort bølge-
lengde gir minst spredning. 

Energimengden som reflekteres 
tilbake til transduseren avhenger også av 

vinkelen mellom lydretningen og det vev 
den treffer. Ekko blir kraftigst når flaten 
ligger vinkelrett på, mens en skrå flate vil 
reflektere mye av energien til siden. Noe lyd 
vil også gå videre inn i vevet, men vil også 
avbøyes avhengig av vinkelen og tetthets-
forskjellen mellom vevene. 

Lyd som bøyes eller reflekteres ut 
til siden av lydstrålen kan også reflekteres 
tilbake til transduseren, og vil da kunne 
forårsake artefakter i registreringen, såkalte 
«side lobes» eller sidelober (figur 3). 

Ultralydbølgene reflekteres noen 
ganger frem og tilbake mellom ekkogivende 

strukturer som gjenklang i et rom og forår-
saker en artefakt som kalles reverberasjon 
(«gjenklangekko») (figur 4). 

Den ideelle ultralydstrålen er smal, 
rettlinjet og jevntykk som en laserstråle, 

Figur 1. Ultralyd. Spredning. Øverst: Frittlø
pende ultralyd. Nederst: Spredning av ultralyd. 

Figur 2. Ultralydstråle mot skråplan. Refleksjon 
og brytning.

Figur 3. Ultralydstråle. (T = transduser, 
N=nærfelt, F=fokus, Fj=fjernfelt, S=sidelobe)

Figur 4: Reverberasjon forårsaket av refleksjon 
mellom costae er vanlig ved apikale projeksjoner.
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men lyd forplantes dessverre ikke slik. Den 
er parallell et stykke i nærfeltet, og spres 
deretter i et fjernfelt. Nærfeltets lengde øker 
med transduserens radius og med lydstrå-
lens frekvens. Lydintensiteten er sterkest i 
strålens sentrum og avtar gradvis utover. 
Strålebredden oppgis vanligvis til der inten-
siteten er falt til det halve. Strålebredden er 
av vesentlig betydning for oppløseligheten, 
evnen til å skille små strukturer fra hveran-
dre er bedre jo mer fokusert strålen er (figur 
3). 

Ekkostrålen kan fokuseres, samles 
mot ett eller to punkter. For transdusere 
med flere elementer skjer fokuseringen 
ved elektronisk styring. Stråleretningen 
bestemmes av rekkefølge og tidsforsinkelse 
i avfyringen av hvert enkelt element som 
transduseren er sammensatt av (figur 6). 

Retningsbestemmelse
Når transduser har sendt ut en impuls i en 
bestemt retning, «lytter» den for å finne ut 
om noe ekko blir reflektert fra den bestemte 
linjen. Transduser definerer alle innkomne 
ekko som refleksjoner fra objekter langs 
denne linjen. 

På samme måte som lyd som sendes 
ut fra transduseren spres, kan lyden også 
reflekteres tilbake fra kilder som befinner 
seg utenfor transduserens linje f.eks. fra 
«side-lobes» eller skrå flater. Maskinen 
vil fremstille disse impulsene som om de 
kommer fra objekter i utsendelsesretningen. 
Maskinen kan heller ikke skille om objektet 
ligger midt i stråleretningen eller i kanten, 
F.eks. vil et lite hull bare kunne vises som et 
hull dersom lydstrålen kan passere uhindret 
gjennom uten å treffe kanten. 

Evnen til å skille to objekter som 
ligger ved siden av hverandre kalles late-
raloppløsning. En bred lydstråle har dårlig 
lateraloppløsning, mens en smal fokusert 
stråle har god lateraloppløsning. Lateral-
oppløsningen er best i fokusavstanden, bra i 
nærfeltet og dårligere jo lengre ut i fjernfel-
tet man kommer. Dersom to objekter ligger 
tett ved siden av hverandre vil maskinen 
oppfatte dem som et sammenhengende 
objekt. Ligger to objekter bak hverandre, 
men litt forskjøvet, vil maskinen oppfatte 
dem som å ligge på linje dersom lydstrålen 
treffer begge (figur 7).

Figur 5. Styring av lydstrålen. Mekanisk scanner. 
Retningen av lydstrålen styres ved at krystallet 
beveges.

Figur 6 a. Styring av lydstrålen. Phased array. 
Lydstrålen styres ved at bølgefrontens retning 
endres. Alle impulsene når krystallene samtidig. 
Felles bølgefront går rett forover.

Figur 6 b. Impulsene sendes til krystallene med 
ulik tidsforsinkelse. Felles bølgefront styres ut 
til siden.
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Avstandsbestemmelse
Maskinen angir avstanden til objektet på 
grunnlag av tiden som går fra impulsen blir 
sendt til den mottas, dvs den regner ut hvor 
langt impulsen har gått. Hvor impulsen i 
virkeligheten har gått tas det ikke hensyn til, 
og dette kan gi tolkningsproblemer:

Ultralydteknologi bygger på at 
lydhastigheten i vev er kjent (ca. 1540 m/s). 
Avstand blir beregnet ut fra tidsforskjellen 
mellom utsendt impuls og mottatt ekko. 
Et nært objekt gir ekko som kommer tidlig 
tilbake, et fjernt objekt gir sent ekko. 

To objekter i samme retning avbildes 
korrekt dersom impulsene som kommer 
tilbake kan skilles i tid. En ultralydimpuls 
må ha en viss varighet, dvs bestå av minst 3 
svingninger, dersom den skal ha nok energi. 
Blir impulsen for lang, vil to ekko som kom-
mer tilbake tett inntil hverandre ikke kunne 
skilles og maskinen oppfatter de to som et 
stort ekko. Evnen til å skille to tette ekko 
kalles dybdeoppløsning eller aksialoppløs-
ning og er basert på diskriminering i tid. 
Moderne maskiner har en dybdeoppløs-
ning på ca. 1 mm, dvs at 2 strukturer må 
ha en dybdeforskjell på minst 1 mm for 
å kunne skilles fra hverandre. Generelt 
er dybdeoppløsningen noe bedre enn 
lateraloppløsningen.

Dersom ekko kastes frem og tilbake 
mellom to strukturer i dypet før det reflekte-
res tilbake til transduser, vil maskinen opp-
fatte det som ekko fra objekter lenger unna 
fordi det er tidsforsinkelsen som måles. 
Man opplever å se et slags «speilbilde» av 

et nært objekt i dypet. Dette 
artefaktet kalles reverberasjon. 

Attenuasjon
Lydenergien svekkes betydelig 
med avstanden til transduse-
ren fordi lyden reflekteres og 
spres når den går gjennom vev. 
Samme flate vil reflektere mye 
mindre energi, dvs gi svakere 
ekko, dersom avstanden til 
transduser er stor. At ekko 
svekkes med avstand kalles 
attenuasjon (figur 8). Vi ønsker 
å avbilde objekter med samme 
refleksjonsegenskaper like 
tydelig uansett hvilket dyp de 
ligger på. De ekko som reflek-
teres sent (fjerntliggende) 

forsterkes derfor mer enn de som kommer 
tidlig (nære). Dette kalles Time Gain Com-
pensation (TGC), og gjør for eksempel at 
fremre og bakre vegg av venstre ventrikkel 
fremstår som like ekkotette (figur 9).

Presentasjon av ekkosignaler
Radiofrekvens (RF) - impulsen fra det 
piezzo-elektriske elementet bearbeides og 
presenteres på en skjerm basert på strå-
leretning, tidsforsinkelse og styrke (figur 
10). På et skop vil dette kunne presenteres 
ved at et lysende punkt beveges horisontalt 
over skjermen med jevn hastighet, X-aksen 

Figur 7. Lateraloppløsning. A: korrekt ekko gjengivelse, B: sidelobe, 
C: svak ekkokilde, D: to ekkokilder, E: to ekkokilder like bak hver
andre, F: to ekkokilder på skrått bak hverandre.

A B C D E F

Figur 8. Avstandsmåling til ekkokilde. A  nær 
ekkokilde, B  fjern ekkokilde, A’ artefakt som 
skyldes at lydbølgene reflekteres mellom A og B
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angir tidsforsinkelsen som avstand fra 
transduser. Y-aksen angir mottatt energi, 
slik at kraftige ekko vises ved stort avvik fra 
grunnlinjen. Dette kalles A-mode (ampli-
tude-modus). Denne presentasjonsformen 
er ikke lenger i rutinebruk i ekkokardiografi.

Tenker man seg så at amplitudetop-
pene sees ovenfra slik at en høy topp blir 
et sterkt lysende punkt mens lave topper 

blir svakt lysende punkter har man B-mode 
(brightness-modus). Hver lydimpuls som 
sendes ut kan avtegnes som en slik linje 
med lysende punkter. Lyset er meget kortva-
rig, men hvis man sender ut impulser i rask 
rekkefølge, vil linjen stadig oppdateres, som 
en kontinuerlig film. En slik oppdatering kan 
f.eks. gjøres 1000 ganger pr. sekund. Vi sier 
da at pulsrepetisjonsfrekvensen er 1000/s. 
Objekter som beveges frem og tilbake langs 
lydstrålen vil da avtegnes som lysende 
punkter som beveges frem og tilbake i dyb-
den langs linjen på skjermen. 

M-mode ekkokardiografi
Dersom vi beveger B-mode linjen med jevn 
hastighet over en skjerm, vil ubevegelige 
ekko avtegne rette linjer i fast avstand fra 
0-linjen, mens bevegelige ekko vil avtegne 
kurver. Vi har da fått TM-modus (Time 
Motion), vanligvis kalt M-mode ekko. Fordi 

pulsrepetisjonsfrekvensen er høy, f.eks. 
1000/s, vil selv raske bevegelser kunne 
analyseres. Ved hastighet på 50 mm/s, 
vil enhver ekkogivende struktur defineres 
med 1000 punkter i løpet av hver 50 mm. 
Dette gir en meget god tidsoppløsning, og 
dersom man parallelt registrer EKG, kan 
enhver bevegelse nøyaktig tidsrelateres til 
hjertets elektriske faser. M-mode brukes til 
avstandsmåling som blir godt reproduser-
bare blant annet fordi tidspunktet i hjertesy-
klus kan standardiseres nøyaktig (figur 11).

Praktisk bruk av M-mode ekkokardiografi: 
Selv om M-mode ekkokardiografi var i bruk 
før todimensjonal ekkokardiografi, vil man 
i dag vanligvis betrakte disse metodene 
som to deler av samme undersøkelse, og 
M-mode-undersøkelsen bør gjøres med 
veiledning av det todimensjonale bildet for å 
redusere faren for vinkelfeil.

Den høye pulsrepetisjonsfrekven-
sen gir bedre tidsoppløsning og tillater 
en nøyaktig fremstilling av strukturenes 
bevegelsesmønster, blant annet med eksakt 
bestemmelse av klaffenes åpnings- og 
lukningstidspunkt og samtidig registrering 

Figur 9. Attenuasjon: Signalene svekkes ved økende 
avstand. Dette kompenseres ved forsterkning av 
signalene (TGC)

Figur 10. Presentasjon av ekkosignaler.

Figur 11. Mmode linje gjennom aortaklaffen 
viser normalt åpningsmønster. 
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av EKG gir mulighet for bestemmelse av 
tidsintervaller.

Generelle måleprinsipper: Ved måling 
benyttes «leading edge» - prinsippet, dvs at 
fremre begrensing av et ekko alltid benyt-
tes. Starten av et ekko er alltid best definert 
mens «halen» av et tykt ekko forandres med 
signalbehandlingen. 

Dimensjoner skal måles som dia-
meteren av et tverrsnitt i et definert nivå. 
Når lyden treffer veggen vinkelrett og går 
gjennom sentrum av hulrommet, vil all 
konsentrisk veggbevegelse være aksialt på 
lydstrålen. Dersom strålen rammer veggen 
uavbrutt og vinkelrett vil dette gi et konti-
nuerlig ekko (uavbrutt strek) på registrerin-
gen. Et kontinuerlig ekko vil derfor være en 
garanti for at en vegg i bevegelse er truffet 
vinkelrett. 

Alle diastoliske dimensjoner måles i 
endediastole definert som starten av QRS-
komplekset. Standardisering er nødvendig 
for å oppnå nøyaktige og reproduserbare 
data. Dersom kvalitetskriteriene ikke kan 
oppnås ved en standardisert utførelse, skal 
man avstå fra å utgi eksakte mål.

Nøyaktige dimensjonsmål gjøres 
hovedsakelig fra aorta-, og venstre ventrik-
kelnivå fra parasternal posisjon. M-mode 
registreringer av mitralklaff, pulmonalklaff 

og tricuspidalklaff er sjeldnere brukt, men 
da vesentlig for å bestemme åpnings- og 
lukningstidspunkt.

M-mode ekkokardiografi kan benyt-
tes fra alle andre posisjoner for å kartlegge 
bevegelsesmønstre og dimensjoner ved 
spesielle problemstillinger.

Todimensjonal ekkokardiografi
Dersom man legger mange B-mode linjer 
ved siden av hverandre i en lineær transdu-
ser, får man gode bilder med høy opplø-
selighet. Disse probene benyttes til f.eks. 
ultralyddiagnostikk i buken, men krever 
en transduser som er minst like bred som 
bildet man ønsker å avtegne. På grunn av 
ribbene er dette ikke mulig for ekkokar-
diografi, og probene er isteden utviklet for 
sektorscanning. 

Dersom lydimpulsene hele tiden 
sendes ut i samme retning, vil stadig de 
samme objektene treffes, og B-mode linjen 
oppdateres bare i denne retningen. Hvis 
retningen til B-mode linjen endres litt for 
hver impuls, og skjermen oppdateres på 
den nye retningen, vil vi kunne avsette nye 
lysende punkter på en linje like ved siden av 
den første. Gjentas dette, og skjermen viser 
de lysende punktene helt til neste gang de 
oppdateres for samme retning, vil vi bygge 

opp et bilde på skjermen. Impulsene 
spres ut i vifteform systematisk gang på 
gang og oppdateres for hvert «sweep». 
Dersom vi kan oppdatere bildet minst 
25 ganger pr. sekund, vil øyet oppfatte 
de stadig nye bildene som jevne beve-
gelser, levende bilder. 

Todimensjonale ekkobilder 
består altså av B-mode linjer satt 
sammen til et bilde. Ved å velge ut 
en av disse linjene til M-mode, kan vi 
legge M-mode linjen korrekt basert på 
det todimensjonale bildet. Mekaniske 
scannere stopper da elementet i den 
valgte retningen og det todimensjonale 
bildet «fryses», slik at vi har det visuelle 
inntrykket av hvor i hjertet vi undersø-
ker. Den aktuelle M-mode-retningen 
markeres i det todimensjonale bildet 
med en cursor (markørlinje).

Praktisk bruk av 2D ekko: Hovedformå-
let ved en todimensjonal ekkokardiogra-
fisk undersøkelse er å kartlegge hjertets 

Figur 12. Standardposisjon for parasternal Mmode
registrering. HV = høyre ventrikkel, VV = venstre ventrik
kel, VA = venstre atrium, Ao = aorta, T = transduser.
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anatomiske forhold. Det er derfor viktig å 
gjennomføre undersøkelsen på en syste-
matisk måte slik at alle deler av hjertet blir 
undersøkt. For å unngå feildiagnoser bør alle 
strukturer studeres fra flere vinkler, slik at 
artefakter lettere avsløres. Dybdeoppløsnin-
gen er alltid bedre enn lateraloppløsningen 
og strukturer fremstilles tydeligere når lyden 
treffer vinkelrett på overflaten. Patologiske 
funn er derfor sikrere når de kan påvises fra 
flere akustiske vindu.

Kontrollfunksjoner/bildebehandling
For å gjøre den innkomne informasjon 
best mulig presentabel, behandles signa-
lene elektronisk. Vi kan påvirke en del av 
denne bildebehandlingen ved tilgjengelige 
kontrollfunksjoner.

Transduserfrekvens: Noen pasi-
enter er lette å undersøke (godt akustisk 
tilgjengelige), mens andre er vanskelige. 
Hos slanke personer vil ultralydimpulsene 
svekkes lite på veien inn til hjertets baker-
ste strukturer og tilbake til transduser. Vi 
kan da tillate oss å bruke transduser med 
høyere utgangsfrekvens f.eks. bruke 5 MHz 
ved undersøkelse av barn. Fete personer 
med dyp thorax er vanskelig tilgjengelig, og 
man bør bruke 2 MHz for å få gode bilder. 
På mange apparater kan utgangsfrekvens 
varieres uten å skifte transdusere. Bytte av 
transduser lønner seg hvis man må forbedre 
bildene i hele undersøkelsen. Mange mas-
kiner har andreharmonisk avbildning som 
basisinnstilling, men dette kan noen ganger 
gi kunstig kraftige ekko fra f.eks. klaffer. 
Økning av frekvensen og i stedet avbildning 
med utsendt frekvens kan rette dette hvis 
penetrasjonen er god.

Gain: Man kan forsterke impulsene 
som kommer tilbake generelt dersom de er 
for svake. Man ønsker å forsterke impul-
sene slik at de fleste deler av bildet har noe 
ekko hvis det ikke representerer væskefylte 
hulrom. For mye gain vil imidlertid gi sterkt 
lysende, «utflytende» ekko som ødelegger 
oppløsningen i bildet.

TGC -Time Gain Compensation: 
Funksjon som kompenserer for tap av 
ekkosignal ved at impulsene som har gått 
lengste vei forsterkes mest. Den generelle 
gainkontrollen er også en generell TGC. 
Maskinene har i tillegg mulighet for å for-
sterke utvalgte dyp, ved sektor bildet deles 

inn i 5 - 8 dybdesoner kan man regulere 
forsterkning separat i bestemte dyp. Dette 
omtales oftest som TGC-kontroll.

Reject (forkastning): Funksjon som 
filtrerer bort alle innkommende signaler 
under en viss styrke. Mye reject kan gjøre 
bildene penere å se på, men informasjo-
nen i de svakeste ekko mistes. Funksjonen 
benyttes ofte for å «barbere» kantene på 
signaler med pulset Doppler, og må skrus 
ned når man vurderer svake signal fra f. eks. 
en insuffisiens.

Compress: Denne funksjonen gjør at 
man kan variere forsterkningsskalaen. Man 
kan gjøre forskjellen mellom sterke og svake 
ekko tydeligere dvs. gi mer kontrast i bildet.

Vinkel: Størrelsen av sektor kan vari-
eres. Ved å bruke stor sektor vil linjetetthe-
ten avta. Bildene kan da bli for grove. Gjør 
man bildesektor smalere øker linjetettheten 
og bildene virker skarpere. I de fleste tilfeller 
vil 90 graders sektor være praktisk.

Dybde: Dybden bør settes slik at 
man inkluderer relevante strukturer, men 
ved økende dybde reduserer repetisjonsfre-
kvensen og derved tidsoppløsningen. Minst 
mulig dybde er derved viktig ved opptak 
som skal benyttes til deformasjonsanalyse.

Doppler-ekkokardiografi
Ultralydundersøkelser kan benytte Doppler-
effekten for å registrere hastighet på beve-
gelser langs ultralydstrålens akse. Man kan 
måle hastighet i blodstrømmen eller hastig-
het av myokardbevegelse (vevs-Doppler). 
Doppler kan brukes alene eller samtidig 
med todimensjonal ekkokardiografi.

Praktisk bruk av Doppler 
ekkokardiografi
Ved en Dopplerundersøkelse måles blod-
strømmens hastighet og retning. Forut-
setningen for at hastighetsmålingene er 
korrekte, er at blodstrømmen er parallell 
med lydstrålen. Vinkelavvik på inntil 20° 
kan tolereres fordi feilen da blir under 6 % 
(cosinus til 20° er 0,94 jfr. formel 1 under). 
Det er derfor avgjørende at lydstrålen plas-
seres riktig i forhold til den blodstrømmen 
man ønsker å måle. 2D Ekkokardiografiske 
bilder viser bare anatomi og ikke blod-
strømsretning. Med farge-Doppler kan man 
anslå retningen, men hastigheter bør likevel 
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alltid måles fra flere transduserposisjoner 
for å sikre seg at man måler den høyeste 
hastigheten, dvs. at lydstrålen er mest mulig 
parallell med blodstrømmen. Dette gjelder 
spesielt ved undersøkelse av stenotiske 
klaffer hvor retningen er usikker. Vinkelkor-
reksjon anbefales ikke, fordi feil forsterkes 
på en uforutsigbar måte. Vinkelfeil fører 
alltid til underestimering av hastigheten. 
Ved sinusrytme skal den høyeste oppnådde 
gradienten brukes, fordi hastigheten aldri 
overestimeres når vinkelkorreksjon ikke er 
benyttet. Ved varierende R-R intervaller, f. 
eks. ved atrieflimmer, benyttes gjennom-
snitt av fem påfølgende slag. Man skal aldri 
måle på ekstrasystoler og deres påfølgende 
slag.

Høye blodstrømshastigheter kan 
være betinget i trykkforskjeller eller stort 
slagvolum f.eks. ved pendelvolum forårsaket 
av store insuffisienser.

Trykkforskjeller kan beregnes etter 
den modifiserte Bernoullis ligning: 

P2 – P1 = 4V2 – 4V1
2

Hvor P2 – P1 er trykkgradienten, V er 
høyeste målte hastighet og V1 er hastighe-
ten før blodet akselererer. 

Ved store gradienter og/ eller lav 
hastighet før akselerasjon betyr V1 mindre 
og likningen kan forenkles ytterligere:

P2 – P1 = 4V2

Dette gjelder både for stenoser , 
insuffisienser og forbindelser mellom  
det store og lille kretsløp (f.eks. 
ventrikkelseptumdefekt). 

Med Doppler måles hastighet og 
derved gradienter samtidig, instantangradi-
enter. Disse må ikke forveksles med forskjel-

ler i maksimaltrykk, «peak to peak»-gradi-
enter, som gjerne oppgis ved trykkmålinger 
under kateterisering (figur 13). 

Når blodstrøm passerer en innsnev-
ring, øker hastigheten og Doppler kan derfor 
brukes for å lokalisere forsnevringer både i 
klaffer og på andre nivåer.

Hvis ikke stenoser forstyrrer blod-
strømmen, kan man måle blodvolumet som 
passerer i en klaff eller et kar basert på has-
tighetsintegral og karets tverrsnitt. Integra-
let (arealet under kurven) i en hastighets-
profil over tid indikerer lengden blodvolumet 
har gått, og dersom dette multipliseres 
med tverrsnittet får man et beregnet volum. 
Dette kan brukes til å beregne minuttvo-
lum og størrelse av shunter. Beregningene 
krever stor nøyaktighet og byr på metodo-
logiske problemer. Ved atrieflimmer bør det 
beregnes gjennomsnitt av en kontinuerlig 
serie på minst fem slag. Det henvises til 
spesiallitteratur.

Basert på beregning av minutt-
volumet kan man også anslå klaffeareal. 
Prinsippet bygger på at minuttvolumet er 
likt på alle nivåer i sirkulasjonen, dersom 
det ikke foreligger shunting (kontinuasjons-
likningen). Tverrsnitt × hastighetsintegral 
(hvor langt blodet strømmer) uttrykker 
slagvolumet, og er altså nær konstant. Kjen-
ner man hastighetsintegralene to steder og 

Figur 13. Måling av instantangradient (A) og 
«peak to peak»gradient (B) på konvensjonelle 
trykkurver ved kateterisering.

Figur 14. Hastighetsintegralet uttrykker hvor 
langt blodet strømmer, og danner høyden i 
en «blodsylinder» som utgjør slagvolumet. 
Slag volumet i f.eks. LVOT forutsettes likt som 
slagvolumet gjennom aortaklaffen, og klaffens 
åpningsareal kan dermed beregnes. 
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tverrsnittsarealet et av stedene, har man en 
ligning med én ukjent (figur 14). 

Klaffeinsuffisienser er lette å påvise 
med Doppler fordi man finner en «jetstrøm» 
gjennom klaffen inn i det tilførende kam-
mer i den fasen av hjertesyklus da klaffen 
skulle være lukket. Påvisning av insuffisiens 
er enklest med farge-Doppler, mens pulset 
Doppler vil kunne påvise insuffisiensens 
lokalisasjon og utbredelse ved at man leter 
gjennom tilførende kammer. Farge-Doppler 
er i prinsipp en pulset Doppler der informa-
sjon fra mange målepunkter fremstilles 
samtidig. 

Kontinuerlig Doppler vil kunne måle 
høye hastigheter i jetstrømmen slik at 
trykkforskjellen over klaffen kan anslås og 
vil samtidig kunne bidra noe til å kvantitere 
den.

Ved pulset Doppler fremstår høy-
hastighets signal som støy, mens det blir 
høyfrekvente og rene signal med kontinuer-
lig Doppler. Dopplerteknikken er så følsom 
at man også kan påvise minimale insuffi-
sienser som ikke er utrykk for patologi.

Doppler effekt
Når lyd sendes ut eller reflekteres fra et 
legeme i bevegelse, vil lydbølger utsendt i 
bevegelsesretningen komprimeres mens 
lyder sendt «bakover» vil strekkes. Når 
lydbølgene komprimeres blir frekvensen 
høyere (lysere lyd) for mottaker, mens det 
motsatte oppleves når bølgene strekkes. 
Dette er analogt med at en båt som går 
mot bølgene vil treffe flere bølge topper pr. 
tidsenhet enn en båt som går med bølgene, 
selv om avstanden mellom bølgetoppene i 
virkeligheten er den samme. Dette oppleves 
hver gang man blir passert av et utryknings-
kjøretøy med sirenen på. Forskjellen mellom 
utsendt og mottatt frekvens kalles Doppler-
skift. Effekten er oppkalt etter den østerrik-
ske fysikeren Christian Doppler (1803-53) 
som beskrev prinsippet, riktignok i en helt 
annen sammenheng. 

Den matematiske sammenhengen 
mellom den relative hastighet mellom sen-
der og mottager og frekvensforandringer er 
gitt i Dopplerligningen:  

der f er Dopplerfrekvens (obser-
vert frekvens), f0 er frekvensen til utsendt 
ultralydsignal, v er blodets hastighet, cos θ 
er cosinus til vinkelen mellom blodstrøm-
mens eller vevets retning og ultralydstrålens 
akse, c er lydens hastighet, som i kroppen 
er ca.1540 m/s. Vi ser at dersom vi kjen-
ner utgangsfrekvensen, og vinkelen mellom 
blodstrømsretningen og lydstrålen, kan vi 
regne ut blodstrømshastigheten på bak-
grunn av reflektert frekvens (Dopplerskift = 
utsendt – reflektert frekvens). 

Hvis blodstrømmen går aksialt i 
forhold til transduser, dvs. rett mot, eller rett 
fra, vil strømningshastigheten være direkte 
proporsjonal med Dopplerfrekvensen. 
Defini sjonsmessig er den positiv når blod-
strømmen går mot og negativ når blodet går 
fra transduseren.

Går bevegelsen på skrå i forhold til 
ultralydstrålen vil apparatet registrere for 
lav hastighet. Den registrerte hastighet vil 
være den reelle hastighet multiplisert med 
cosinus til vinkelen mellom blod strømmen 
og ultralydstrålen: 

Går blodstrømmen på tvers (90°) 
er cosinus 0, og det registreres Doppler-
frekvens = 0. Hvis vinkelen er mindre enn 
ca. 20°, er cosinus tilnærmet 1 (cos 20° = 
0,94). Retningsforskjellen spiller da i praksis 
ingen rolle. Hvis vinkelen er mer enn 20° 
vil feilen bli større og øker dramatisk med 
økende vinkel. Man kan derfor bare måle 
hastigheter med Doppler med rimelig sik-
kerhet dersom vinkelfeilen er liten.

I kardiologisk ultralyddiagno-
stikk brukes vanligvis transduserfrekvens 
(utgangsfrekvens) på 2 - 5 MHz. Med de 
blodstrømshastigheter som er aktuelle, 
opptil 6 m/s, ligger Dopplerfrekvensen 
innen det hørbare området (20 Hz til 
20.000 Hz).

Ultralyden ved Dopplerundersøkelse 
har omtrent samme frekvens som ultralyden 
ved vanlig ekkokardiografi. Vi kan derfor 
bruke samme transdusere, men maskinen 
må få elementene til å oppføre seg litt 
annerledes. Fordi det ved Dopplerunder-
søkelse er refleksjon av lyd fra blodlege-
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mene som er interessant, må den utsendte 
energien økes betydelig. 

Presentasjon: Lyd reflekteres fra 
hvert enkelt blodlegeme og det reflekteres 
derfor et spekter av Dopplerfrekvenser, 
man presenterer derfor hastighetsfordelin-
gen av blodlegemene i en spektralanalyse 
hvor X-aksen representerer tid og Y-aksen 
hastighet. Hvert enkelt ekkosignal omset-
tes til farge, og antall ekko med samme 
Dopplerfrekvens angis som intensitet av 
signalet. Tid, hastighet og antall partikler 
med samme hastighet presenteres derfor i 
samme plot (figur 15). 

Et Dopplerspektrum fra et område 
der alle blodlegemer har nesten samme 

hastighet til enhver tid vil avtegnes som et 
smalt bånd, mens et signal fra et område 
med turbulens vil avtegnes som jevn farging 
mellom 0-linjen og maksimalhastigheten 
(figur 16). 

Vi bruker to ulike metoder i konven-
sjonell Dopplerundersøkelsene: kontinuerlig 
modus og pulset modus. 

Kontinuerlig Doppler
I kontinuerlig modus sendes ultralyd 
kontinuerlig, og alle objekter i bevegelse 
som treffes av lyden vil forårsake et ekko 
der frekvens har skiftet, et Dopplersig-
nal. Impulsene registreres kontinuerlig og 
tidsforsinkelsen ignoreres. Vi kan bestemme 
retningen vi undersøker, men signalet 
vi mottar reflekterer alle dybder i denne 
retningen. Vi kan imidlertid få analysert 
Dopplershift av hvert enkelt ekko korrekt 
og hastigheten kan angis nøyaktig. Vi kan 
korrekt måle hastigheter opp til de høyeste 
som er aktuelle i hjertet (ca 6 m/s).

Pulset Doppler
I pulset modus sender transduseren ut en 
impuls og lytter deretter på det tidspunktet 
hvor lyden har reflektert fra den dybden 
vi er interessert i, definert ved «sample 
volume». Dette blir på samme måten som 
ved vanlig ekkokardiografi. Et sted i lydret-
ningen definerer vi et punkt der vi vil under-
søke blodstrømshastigheten. Maskinen 
analyserer bare ekko med en tidsforsinkelse 
som svarer til tiden lydimpulsen bruker frem 
og tilbake til dette stedet. Flere impulser 
sendes ut etter hverandre, og maskinen kan 
dermed analysere Dopplerfrekvensen og 
tegne av spektralbildet. Metoden begren-
ser hvor høye svingetall som kan måles, og 
hastigheter over 1 m/s blir usikre.

Aliasing: Maksimalhastigheten som 
kan måles med pulset Doppler begrenses av 
aliasing. Fenomenet skyldes at den pulsatile 
infomasjonsmengden overskrider instru-
mentets pulsatile oppdateringsfrekvens 
og er opphav til en optisk illusjon som er 
kjent fra gamle Westernfilmer (figur 17). 
Når prærievognen starter ser vi hjulene gå 
rundt slik som vi ville gjort i virkeligheten. 
Etter som vognen skyter fart, begynner 
hjulene å gå langsommere rundt, for til slutt 
å gå rundt den gale veien. Dette fenomenet 
skyldes at øyet ikke mottar kontinuer-

Figur 15. Dopplersignal. Spektralanalyse

Figur 16. Spektralanalyse fra LVOT, a) inho
mogen (dårlig registrering) b) homogen (god 
registrering)
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lige inntrykk slik som i virkeligheten, men 
presenteres for et og et bilde (typisk 24 
bilder/s). Så lenge et punkt på hjulet beve-
ger seg mindre enn en halv omdreining fra 
et bilde til det neste, vil vi oppfatte korrekt 
bevegelse. Når hjulet beveger seg mer enn 
en halv omdreining mellom to bilder, vil vi 
oppfatte at det har beveget seg mindre enn 
en halv omdreining den gale veien fordi 
dette er mest «logisk». Et hjul som beveger 
seg en hel omdreining for hvert bilde vil 
virke stillestående. På Doppler spekteret vil 
vi få farge også på negativ side av 0-linjen 
hvis hastigheten overstiger den maksimale 
vi kan måle. Høyere repetisjonsfrekvens gir 
høyere mulig maksimalhastighet.

Dybdeambiguitet: I vanlig pulset 
modus sender ikke maskinen ut ny impuls 
før alt ekko fra den forrige er tilbake (LPRF 
= low pulse repetition frequency). Ved 
standard innstilling sendes nye signal før 
det forrige er tilbake (HPRF= high pulse 
repetition frequency), og 2 eller flere pulser 
er ute i vevet samtidig. Dette øker tidsopp-
løsningen, men vi kan ikke med sikkerhet si 
om det innkomne signalets har gått langt 
(fra forrige) eller kort (fra siste signal). Den 
økte tidsoppløseligheten har skaffet oss 
flere samplevolumer. Fordelen er at vi kan 
måle høyere Dopplershift (dvs. hastighet), 
men Dopplersignalet kan være sammensatt 
fra flere dybder (dybdeambiguitet). Denne 
feilkilden kan mestres når vi er klar over 

den, og de aktuelle samplevolumene 
angis normalt på det simultane todi-
mensjonale bildet. Med økende HPRF 
nærmer vi oss egenskapene til kontinu-
erlig Doppler.

Bildeoppløsning: Oppløsningen 
ved Dopplerundersøkelse er betydelig 
dårligere enn ved ekkoundersøkelsen på 
grunn av høyere energi og lengre pulser. 
Dybdeoppløsningen blir dårligere fordi 
hver impuls har mange svingninger. 
Lateraloppløsningen er dårligere enn 
ved ekkokardiografi fordi den høye ener-
gien gir kraftigere sidelober (se figur 3). 
Signaler fra bevegelser i områder nært 
opptil det definerte samplevolumet 
inkluderes ofte, og kraftig ekkogivende 
strukturer, f.eks. lokket til kunstige 
ventiler, kan gi feil i signalet selv om 
stråleretningen er flere cm unna. 

Kontroller
Maskinen gir oss muligheter til å bearbeide 
Dopplerinformasjonen slik at spekteret blir 
mer forståelig. 

Baseline: Nullinjen kan forskyves 
opp eller ned slik at aliasing unngås når has-
tigheten er lavere enn det dobbelte av mulig 
maksimalhastighet. I praksis betyr det at vi 
«klipper» av spekteret på den ene siden av 
nullinjen og «limer» det på toppen av den 
andre (figur 18).

Velocity: Dersom flytting av baseline 
ikke er nok, kan man bruke HPRF og øke 
puls repetisjonsfrekvensen. Høyere pulsfre-
kvens tillater øket mulig maksimalhastighet.

Gain: Justerer intensiteten av alle 
signaler. 

Filter: For bedre å skille mellom 
støy og signaler vil maskinene dempe 
bakgrunnssignalene når et sterkt signal 
mottas. Veggene i hjertet beveger seg med 
lav hastighet, men gir kraftige ekko. Disse 
signalene kan føre til at signaler med høyere 
Dopplerfrekvens dempes sammen med 
bakgrunnsstøyen. Hvis vi filtrerer bort de 
kraftige signalene med lav hastighet, vil mer 
høyfrekvente signaler komme tydeligere 
frem. Funksjonen kalles også «reject», «wall 
filter» eller «high-pass filter». Filteret må 
økes for å finne svake aortastenosesignaler, 
men senkes når man er på jakt etter f.eks. 
lungeveneblodstrøm med lav hastighet. 
Ved vevs-Dopplermålinger er dette filteret 

Figur 17. Aliasing. Feil presentasjon av blodstrøms
retningen ved høy hastighet målt i pulset modus.
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helt slått av fordi det nettopp er de lave 
frekvensområdene fra myokard vi ønsker å 
undersøke. For å øke forskjellen mellom sig-
naler av middels intensitet kan man benytte 
funksjonen compress som komprimerer 
skalaen for metningskurven. Flere signaler 
blir sterke, men kontrasten kan bli bedre. 

Det er viktig å merke seg at filterset-
ting ikke påvirker kvaliteten av signalet, bare 
måten det presenteres på skjermen.

Sample volume: Vårt interesseom-
råde ved pulset undersøkelse kan økes eller 
minskes i aksial retning. Dette gjøres ved å 
regulere lengden av tidsintervallet maskinen 
«lytter». Dersom dette økes, vil maskinen 
motta signaler fra flere blodlegemer, men 
dybdebestemmelse blir mindre nøyaktig. 
Vanlig størrelse på sample volume er ca 
5 mm. Bredden kan ikke reguleres, men 
bestemmes av lydstrålens bredde som igjen 
avhenger av bl.a. transduserstørrelse, fokus 
og avstanden til transduser.

Vinkel: På de fleste maskiner er 
det en funksjon for vinkelkorreksjon av 
hastigheten hvis man kjenner blodstrøm-
mens retning og denne ikke er parallell med 
lydstrålen. Denne anbefales ikke brukt fordi 
muligheten for feil øker dramatisk med små 
vinkelforskjeller når utgangspunktet er vin-
kel på mer enn 20°. Uten vinkelkorreksjon 
overestimerer man aldri en hastighet.

FargeDoppler
Med fargeDoppler kombineres et todi-
mensjonalt ekkobilde med informasjon 
om blodstrøm. Med utgangspunktet i et 
vanlig todimensjonalt bilde, presenteres et 
fargekart basert på pulset Doppler i en del 

av bildet. Fargekartet 
representerer hastighe-
ten i små samplevolum 
som ligger etter hver-
andre i hver enkelt strå-
leretning, med mange 
stråler i vifteform. 

Fargekoden 
angir retning og hastig-
het for hvert sample-
volum. Bevegelse mot 
transduser kodes oftest 
rødt, og bevegelse fra 
transduser kodes blått 
og gjennomsnittshas-
tigheten angis med 
fargenyanser. Som ved 

annen pulset Doppler opptrer også aliasing 
her. Når maksimalhastigheten overskrides 
vil hastighetskoden skifte f.eks. fra rødt til 
blått og en blodstrøm mot transduser vil 
kunne presenteres som en blå kjerne med 
rødt rundt. Dersom hastigheten er mer 
enn det dobbelte av det pulsrepetisjonsfre-
kvensen tillater målt, «mettes» spekteret 
og maskinen koder dette gult eller grønt. 
Denne fargen betyr derfor enten høy hastig-
het eller turbulens, dvs hastigheter i mange 
retninger samtidig (f.eks. hvirvler) (figur 19).

FargeDopplerbildet baseres på store 
informasjonsmengder og gir derfor lavere 
bildefrekvens enn vanlig todimensjonal 
ekko. Ønsker man høyere frekvens kan man 
gjøre fargesektoren smalere. Jo kortere tid 
maskinen bruker på å oppdatere bildene, 
dess høyere bildefrekvens oppnår man. 
Andre funksjoner som sparer tid vil også 
bidra til å øke bildefrekvensen, disse varierer 
noe for ulike maskiner.

Ved bruk av fargeDoppler presente-
res mye informasjon samtidig og i rask rek-
kefølge. Det kan derfor være nyttig å spille 
sekvenser på nytt i langsomt tempo for å 
tidfeste fargemønster til f.eks. systole eller 
diastole. Problemet med lav bildefrekvens 
kan da bli stort, fordi det todimensjonale 
bildet og fargekartet som angir blodstrøm 
ikke er laget helt samtidig, men etter hver-
andre. Forskjellen er f.eks. 100 ms mellom 
vevsbildet og Doppler bildet hvis bildefre-
kvensen er 10/s. For å tidfeste hendelser i 
fargebildet nærmere kan vi benytte farge-
M-mode. Her lar vi både vevspulsene og 
Dopplerpulsene gå langs bare én stråle slik 

Figur 18. Aliasing. Høye hastigheter fra transduser presenteres som om de 
går mot transduser. Ved «flytting» av grunnlinjen kompenseres problemet.
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at fargekoding er lagt til et vanlig M-mode 
bilde. Siden kun én linje i sektor repeteres vil 
«bilde frekvensen», og dermed tidsoppløs-
ningen, øke. Et farge signal som tyder på en 
stor mitral insuffisiens, kan vise seg å bare 
være en lekkasje i tidlig systole, og at klaffen 
egentlig fungerer bra. På samme måte kan 
store «farge klatter» i bildet avsløres som 
kortvarige  støyartefakter fra åpning og luk-
king av lokket fra en kunstig metallventil. 

Generelt viser fargeDoppler kun 
hastigheten til blodlegemer, ikke hvorfor de 
beveger seg eller hvor mye som forflyttes. 
Man må derfor ikke forveksle denne infor-
masjonen med angivelse av volum, spesielt 
ved bedømmelse av insuffisienser. 

Fysikk relatert til blodstrøm
Doppler-ekkokardiografi brukes til å 
kalkulere trykk gradienter og til å kalkulere 
blodflow pr. tidsenhet, f.eks. minuttvolum.

For å forstå bakgrunnen for estime-
ring av trykk og volum er det nødvendig 
med en kort gjennomgang av blodstrømnin-
gens fysikk. Blod består av 40 % blodcel-
ler, men oppfører seg som en ren væske i 
blodårer som har en diameter over ca.1 mm 
(Newtons væske). I en glattvegget, rett åre 
vil blodstrømmen være laminær (figur 20). 

Alle blodlegemer 
beveger seg rettlinjet i blodår-
ens lengderetning. Strømnings-
hastigheten vil være størst i 
sentrum, og gradvis avta mot 
veggene med en parabolformet 
hastighetskontur. Dette skyldes 
blodets viskositet, dvs. friksjon 
mellom enkelte molekyler i 
blodet og mot karveggen. Ved 
akselerasjon vil hastighetsfor-
skjellen øke (figur 21).

Avflatet hastighetsprofil 
sees når hastigheten avtar, da vil 
hastigheten nærmest karveggen 
kunne bli negativ, dvs. at blodet 
der beveger seg bakover på 
grunn av turbulens (figur 21).

I en sving, f.eks. aor-
tabuen, vil hastighetsprofilen 
bli skjev. Ved inngang til buen 
går blodet i innersving raskest, 
mens blodet i yttersving vinner 
moment i løpet av svingen og 
kommer ut med raskest hastig-
het ved utgangen.

Ved turbulent flow vil det være 
tallrike små virvler i blodstrømmen slik 
at strømningsmønsteret blir uoversiktlig. 
Turbulens vil alltid oppstå når hastigheten 
blir tilstrekkelig høy. I situasjoner hvor en 

Figur 19. Fargene viser hvordan blodets hastighet øker på veien fra 
venstre ventrikkel gjennom en stenotisk aortaklaff. Pga aliasing 
skifter fargen fra blått til rødt. Etter stenosen kodes turbulens og 
høy hastighet med grønt.

Figur 20. Blodstrømsmønstere. (A) Laminær og 
(B) turbulent blodstrøm

B

A

Figur 21. Hastighetsprofiler. A Parabolsk has
tighetsprofil. Forandring ved akselerasjon (B) og 
deselerasjon (C), høyresving (D) og venstresving 
(E).
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jetstrøm fanges opp i et større kammer vil 
omkringliggende blod bli revet med i jet-
strømmen uten egentlig å gi turbulens, men 
dette vil likevel fremstilles som turbulens av 
ultralydapparatet.

Deformasjonsanalyse
Bevegelsesmønsteret til hjertet kan gi oss 
nyttig informasjon om sykdomstilstand og 
prognose. Et friskt muskelsegment i et friskt 
hjerte vil kontrahere i systolen og relaksere 
i to faser gjennom diastolen. Et passivt 
og mykt segment (f.eks. ferskt infarkt) vil 
strekkes som en strikk av de friske delene 
av hjertet i systolen, og passivt gjenvinne 
utgangslengden når trykket avtar i diasto-
len, mens et stivt segment (f.eks. arrvev i 
gammelt infarkt) vil påvirkes lite av trykk-
endringene og vil derfor deformeres mindre. 
Analyse av klaffeplanets hastighet målt i 
diastolen benyttes til å estimere fylnings-
trykk og diastolisk funksjon. 

Normalt deles venstre ventrikkel inn 
i 17 segmenter som er definert ut fra koro-
narkarenes teoretiske distribusjonsområder 
(figur 22). 

Ved å analysere distribusjonen til 
deformasjonsforstyrrelser vil man derved 
kunne si noe om hvilket koronarkar som 
sannsynligvis er involvert i sykdomsproses-

sen. Dersom kontraksjonsforstyrrelsen er 
globalt utbredt taler dette for en sykdoms-
prosess som affiserer hjertets deler likt.

Kardiomyocyttene er organisert i 
spiralformede lag som gradvis endrer ret-
ning gjennom myokards tykkelse. I subepi-
kard er fiberretningen hovedsakelig orien-
tert moturs, mens subendokardiale fibre 
hovedsakelig har en spiral som går med 
klokken sett fra hjertespissen. Kontraksjo-
nen skjer derfor hovedsakelig i to retninger, 
både i langakse (klaffeplan til hjertespiss) 
og ved sirkumferensiell forkortning, men 
de skråstilte fibrene fører også til torsjon 
av hjertet (som en klut som vris opp) (figur 
23). 

Fortykningen skjer hovedsakelig 
i radiell retning og er en konsekvens av 
at muskelvolumet endres lite (celler som 
forkortes må derfor samtidig fortykkes), 
og at hjertets torsjon fører til at skråstilte 
muskelfibre glir over hverandre slik at flere 
muskelceller utgjør veggtykkelsen i systole 
sammenliknet med diastole. Dette siste 
fenomenet forklarer hvorfor hjertet fortyk-
kes opptil 70 % mens forkortningen normalt 
«bare» er på drøyt 20 %. På grunn av dette 
fenomenet er det også en viss gradient av 
forkortning, med høyere målt forkortning i 
subendokard sammenliknet med subepi-
kard, et fenomen som er mest uttalt for 

Figur 22. Koronarkarenes teoretiske distribusjonsmønster og hvilke apikale ekkoprojek
sjoner de visualiseres.
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radiell deformasjon (fortykning), og minst 
uttalt for langaksedeformasjon.

Under hjertesyklus er hjertespis-
sen nokså stasjonær siden hjertet holdes 
på plass av undertrykket i perikardposen. 
Under normale forhold vil alle myocytter 
kontraherer omtrent like mye, og langakse-
bevegelsen (displacement og velocity) øker 
derfor gradvis fra apex mot klaffeplanet, et 
fenomen som kalles tethering; segmenter 
dras av nabosegmentene i tillegg til at de 

kontraherer selv (figur 24). Hjertet påvir-
kes også av bevegelsen til diafragma og 
brystveggen noe som fører til at hastigheten 
og forflytningen til et segment ikke bare 
gjenspeiler funksjonen i segmentet, men 
også påvirkes av hastighet og forflytning 
av nabosegmenter og strukturer. Dette må 
man alltid ta hensyn til ved analyse av dis-
placement og velocity. For å komme utenom 
dette problemet, ble begrepene strain og 
strain rate innført. Dette er relative begrep 
som tar utgangspunkt i at endesystolisk 
lengde er 100 %, og endringen rapporteres 
som % eller s-1. Fordelen med disse målene 
er bl.a. at normalverdiene er nokså like i de 
ulike delene av hjertet.

Alle deformasjonsmål er load-
avhengige (trykk, veggtykkelse og kurvatur) 
og er derfor uttrykk for kontraksjon og ikke 
for kontraktilitet (kontraksjonsevne). Det 
benyttes likevel ofte som mål for hjertets 
evne til å utføre arbeid.

Deformasjon kan måles på flere ulike 
måter som matematisk er beslektet gjen-
nom derivasjon og integrasjon over tid og 
avstand (figur 25). De ulike deformasjons-
målene er beslektet med hverandre, men 
to myokardsegment som kontraherer like 

Figur 23. Subepikardiale og subendokardiale 
fibre har motsatt rettet vridning, men fordi de 
subepikardiale har lengst vektarm bidrar de mest 
til torsjonen.

Figur 24: Med vevsDoppler viser illustrasjonen at hastighetene i septum øker fra apex 
(grønn kurve) til basis (gul kurve) både i systole og i tidlig diastole på grunn av tethering. 
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mye (strain) kan godt ha ulik hastighet for 
kontraksjonen (strain rate). 

Tradisjonelt benyttes målene også til 
noe forskjellige formål: 

Displacement (forflytning) kan 
måles med M-mode eller vevsDoppler. 
Benyttes ved estimering av høyre ventrik-
kels funksjon målt med tricuspidalplanbe-
vegelse (TAPSE) og ved mitral displace-
ment som er et mål på venstre ventrikkels 
funksjon. 

Velocity (hastighet) måles med 
vevsDoppler og benyttes til trykkestimering 
(E/E’) og evaluering av diastolisk funksjon 
(E/A-ratio).

Strain (deformasjon) angir i prosent 
hvor mye et segment endrer lengde i forhold 
til hvilelengden. Tradisjonelt angis lengdeøk-
ning positivt, slik at en normal kontraksjon 
har negativ strainverdi. Siden strain er et 
relativt mål, er normalverdien omtrent den 
samme i alle deler av myokard. Metoden 
benyttes i økende grad for å vurdere seg-
mental kontraksjonsgrad, f.eks. i forløpet av 
et hjerteinfarkt, og global strain uttrykker 
hjertets samlede kontraksjon og er i flere 
studier vist å være mer følsomt for små 
endringer enn f.eks. ejeksjons fraksjon.

Strain Rate (deformasjonshastig-
het) utrykker hvor fort et segment endrer 
lengde, og er i likhet med strain korrigert 
for utgangslengden. Strain rate er trolig det 
deformasjonsmålet som er minst load-
avhengig. Benyttes hovedsakelig i forskning 
og mindre i klinikken, da det er svært 
følsomt for støy.

Hjertet deformeres ved kontraksjon i 
systolen, og ved tidlig relaksasjon (E-bølge) 
og atrieindusert relaksasjon (A-bølge) i 
diastolen. I tillegg er det to faser i hjertesy-

klus hvor trykket 
endres med 
lukkede klaffer, 
slik at volumet 
er konstant; 
isovolumetrisk 
kontraksjon og 
relaksasjon. Selv 
om det ikke er 
endringer av 
hjertets total-
volum i disse 
fasene, kan man 
måle hastig-
het i vevet som 

uttrykk for trykkendring og redistribusjon 
av kraft. Ved å analysere grafer som viser 
deformasjon over tid har man påvist spe-
sifikke mønstre som samsvarer med ulike 
sykdomstilstander som f.eks. ischemi og 
dyssynkroni. Velocity og strain rate er stør-
relser som endres raskt, og høy tidsoppløse-
lighet er derfor avgjørende for å fange opp 
den høyeste verdien. Displacement og strain 
endres langsommere, og underestimeres 
derfor mindre ved lav frame rate. 

Deformasjon av hjertet kan måles 
med vevsDoppler eller Speckle Tracking, 
men prinsipielt er også wall motion, ejek-
sjons fraksjon, forkortnings fraksjon uttrykk 
for hjertets deformasjon. 

VevsDoppler
Ved vanlig fargeDoppler filtreres de lave 
hastighetene fra vevet bort slik at hjertets 
vegger og klaffer ikke dekkes av farger, og 
blodstrømmen kommer tydelig frem. Hvis 
vi derimot samler på lave hastigheter og 
fargekoder disse, får vi fremstilt veggene 
og klaffene. Fargen indikerer hvilken vei 
bevegelsen skjer og fargenyansen indikerer 
hastigheten (figur 26). Dersom tidsopp-
løsningen er god, kan vi bestemme hvor i 
veggen bevegelsen starter, om deler av veg-
gen henger etter, står stille, eller om partier 
av veggen beveges feil vei. En fordel med 
vevsDoppler er at man i ettertid kan gå inn 
og analysere hastighet i ulike deler av bildet, 
men tidsoppløsningen svekkes dersom 
sektoren blir stor.

På samme måte som for fargeDopp-
ler, tapes tidsoppløselighet når sektoren 
blir videre. Dersom man ønsker en høyere 
tidsoppløsning kan man analysere hastighet 

Figur 25. Matematisk sammenheng mellom deformasjonsmål.
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i ett punkt av gangen, og dette anbefales 
normalt. Rent praktisk kombinerer man da 
vevsDoppler (TVI) med pulset Doppler 
(PW) på maskinen. Med pulset vevsDopp-
ler visualisers analoge spektre som viser 
hastighetsvariasjonen i et samplevolum 
i forhold til transduser. Bevegelsen som 
måles er påvirket av alle andre bevegelser i 
vevet mellom det aktuelle området og trans-
duseren, og uttrykker dermed ikke nødven-
digvis funksjonen til vevet som undersøkes. 

Oftest brukes pulset vevs Doppler til 
å måle hastighetene i områdene nær mitral-
ringen fra apexposisjon, som et uttrykk for 
gjennomsnittsfunksjonen i den aktuelle 
veggen. Med fargevevsDoppler kan vi se om 
bevegelsesretning er riktig eller gal i forhold 
til kontraksjonsfasen. 

Ved vevsDoppler analysers hastighet 
i forhold til proben, og alle andre deforma-
sjonsmål utledes fra dette. Hastigheten 
kan integreres over tid til å gi forflytning, og 
måles hastighetsvariasjon i to punkter kan 
man beregne hvor langt punktene i myokard 
forflytter seg i forhold til hverandre (strain) 
eller hvor fort de beger seg i forhold til hver-
andre (strain rate). 

Fordelen med vevsDoppler er blant 
annet at vi opererer med mye høyere 

energi nivå i Doppler 
enn ved konvensjo-
nell ekko. Vi kan da 
lettere analysere 
veggbevegelser 
f.eks. hos pasienter 
med dårlig akustisk 
tilgang til hjertet. 
VevsDoppler benyt-
tes hovedsakelig 
til estimering av 
diastolisk funk-
sjon og hjertets 
fylningstrykk, og 
bør benyttes der 
dette er aktuelle 
problemstillinger.

Speckle Tracking
Et vanlig ultralyd-
bilde er bygget opp 
av gråtoner mot en 
svart bakgrunn, der 
de hvite flekkene 
(speckles) represen-

terer refleksjoner fra mikrostrukturer i vevet. 
Fordi speklene gjenspeiler egenskaper i 
vevet og forflyttes med myokardbevegelsen, 
kan de følges ved hjelp av softvare som 
gjenkjenner mønstre og angir hvordan møn-
strene endres fra bilde til bilde – Speckle 
Tracking (figur 27). 

Det er ulike algoritmer for mønster-
gjenkjennelse, i noen metoder analyseres 
bildet man ser på skjermen, mens andre 
metoder ikke analyser selve bildet, men 
benytter mønstrene av ultralydrefleksjoner 
som danner basis for bildene, noe som 
sannsynligvis gir bedre følsomhet og mindre 
støy. Det er holdepunkter for at de ulike 
algoritmene har noe forskjellig normalver-
dier, slik at studier utført med en software 
ikke nødvendigvis er appliserbar for en 
annen. Fordelene med Speckle Tracking er 
blant annet at man kan analysere deforma-
sjon basert på vanlige gråtonebilder uten 
behov for spesialopptak, metoden er i 
motsetning til vevsDoppler relativt vinke-
luavhengig og man kan derved analysere 
flere segmenter. En ulempe er at den er mer 
følsom for støy, og har lavere tidsoppløsning 
enn vevsDoppler, og er derfor ikke så egnet 
til analyse av strain rate. 

Figur 26. Eksempel på vevsDoppler der hastigheten i to målepunkter avslører 
at kontraksjon i lateralveggen av venstre ventrikkel er forsinket i forhold til 
septum ved venstre grenblokk.
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Speckle Tracking er en halvautoma-
tisk metode hvor brukeren selv må definere 
enkelte punkter som f.eks. klaffeplan, endo-
kard og veggtykkelse (figur 28), og meto-
den er derfor i noen grad brukeravhengig. 
Analysen av deformasjon på segmentnivå 
påvirkes også gjennom filtre som korrige-

rer for deformasjonen til nabosegmenter, 
slik at feilmåling for eksempel på grunn av 
reverberasjoner «smitter». Det er derfor 
avgjørende at trackingen av klaffeplanet og 
apeks er korrekt da feil her vil påvirke alle 
segmentale verdier. 

Algoritmen for Speckle Tracking 
er dårlig egnet til å 
skille refleksjoner fra 
myocard og artefakter 
i bildet. Enhver artefakt 
som står stille eller 
beveger seg uavhen-
gig av myokard vil 
derfor kunne gi falskt 
forhøyet eller redusert 
strain. Når man vur-
derer strain målt med 
Speckle Tracking bør 
man derfor ikke bare se 
på verdien, men også 
vurdere filmen hvor 
Trackingen er projisert 
over 2D filmen som 
analyseres. Man vil 
da få et godt visuelt 
inntrykk av trackingens 
kvalitet.

Global strain er 
et begrep som defi-
nerer gjennomsnittlig 
deformasjon i venstre 

Figur 27. Mønstre av refleksjon (speckles) gjenkjennes og følges fra bilde til bilde.

Figur 28. Endokard og epikard må defineres manuelt i de fleste speckle track
ing algoritmer.
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ventrikkel, og er i flere studier vist å gi et 
mer nøyaktig og følsomt mål for hjertets 
funksjon sammenliknet med måling av 
ejeksjonsfraksjon. Territorial strain uttrykker 
gjennomsnittlig deformasjon i segmenter 
som teoretisk forsynes av et koronarkar, 
f.eks. LAD, og vil kunne være nedsatt ved 
enkarsykdom. Strain presenteres ofte i et 
bulls eye plot (blink) hvor fargen indikerer 
verdien, apex er avtegnet innerst og basis 
av venstre ventrikkel er avtegnet ytterst i 
plotet. De ulike delene av sirkelen repre-
senterer forskjellige vegger, og derved også 
de teoretiske distribusjonsområdene for 
koronarkarene (figur 29).

3-dimensjonal (3D) ekkokardiografi
Ny teknologisk utvikling har gjort det mulig 
å fremstille flere billedplan samtidig (bi-plan 
og tri-plan) og 3D fremstilling av hjertet. 
Hovedproblemet med 3D fremstilling har 
vært lav frame rate, men dette har bedret 
seg betydelig. Dersom pasienten ikke har 
arytmi og kan holde pusten kan man også ta 
opptak over flere hjertesykluser og dermed 
øke frame rate. 3D ekko brukes i dag mest 
til å vurdere venstre ventrikkel volumer 
og EF (figur 30). Fremstilling av venstre ven-
trikkels regionale funksjon ved slicing bedrer 
også påvisning av regionale kontraksjons-
forstyrrelser både i hvile og under stressek-
kokardiografi (figur 31). 

I tillegg er 3D fremstilling av hjerte-
klaffer ved transøsofagus ekkokardiografi 
svært nyttig for å kartlegge anatomien 
mer eksakt (se egent kapitel), spesielt ved 
mitralklaffesykdom. Under stressekkokar-
diografi kan tri-plan fremstilling av hjertet 
også bidra til å standardisere billedplanene 
og forkorte undersøkelsestiden betydelig 
og 3D vil gi en mer helhetlig fremstilling 
av hjertet. Bruk av speckle tracking ved 3D 
ekko er foreløpig et forskningsfelt. 

Transthorakal 
ekkokardiografi 

(TTE)
En transthorakal undersøkelse 
integrerer ulike ultralydteknik-
ker for å gi et helhetlig bilde av 
hjertets anatomi og hemo-
dynamikk. Todimensjonal 
ekkokardiografi benyttes til å 
kartlegger hjertets anatomi 
og til deformasjonsanalyse. 
M-mode gir mer nøyaktige og 
reproduserbare dimensjons-
målinger forutsatt at man 
treffer strukturene korrekt. 
Det er mulig å kartlegge raske 
bevegelser av strukturer og 
tidfeste nøyaktig klaffenes 
åpnings og lukningstidspunkt. 
Doppler benyttes for å kart-Figur 29. Bulls eye plot som illustrerer høyeste systoliske langakse 

strain ved et stort anterolateralt infarkt.

Figur 30. Volum bestemmelse venstre ventrikkel 
med 3D for vurdering av regionalfunksjon
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legge blodstrømshastigheter, og stenoser 
og insuffisienser kan påvises og kvantiteres. 
Med vevsDoppler og Speckle Tracking kan 
veggbevegelser analyseres. Når todimen-
sjonal ekko kombineres med Doppler kan 
man beregne minuttvolum og klaffeareal. 
Insuffisienser graderes på bakgrunn av den 
totale informasjon som oppnås. Dersom 
den akustiske tilgangen er for dårlig, kan 
man ofte løse problemet med transøsofagu-
sekko (TEE). 
Undersøkelse kan være indisert ved 
A:  Mistanke om anatomiske forandringer i 

hjertet, hjerteposen, hjertets klaffer eller 
sentrale kar.

B:  Mistanke om feil i hjertets funksjon gene-
relt eller i lokaliserte områder.

Ekko/Doppler er en «klinisk» undersøkelse . 
Mange diagnoser stilles bare dersom 
undersøkeren har problemstillingen klart for 
seg og leter spesifikt etter tegn til sykdom. 
Undersøkelsens kvalitet er sterkt avhengig 
av hvor trenet undersøkeren er, de akustiske 
forhold hos pasienten og maskinens kvalitet.
Vanlige indikasjoner for ekkokardiografi:

 y Koronarsykdom 
• Iskemisk kardiomyopati, komplikasjo-

ner etter akutt hjerteinfarkt (venstre 
ventrikkelsvikt/hjertesvikt, iskemisk 
mitralinsuffisiens, mitralinsuffisiens 

pga. chorda eller papillemuskel ruptur, 
ventrikkelseptum ruptur (VSR), peri-
kardvæske, mural trombe og pseudo-
aneurisme. Vurdering av venstre ven-
trikkelfunksjon etter hjerteinfakt har 
betydning både for videre behandling 
og prognose. 

 y Hypertensjon
• Venstre ventrikkel hypertrofi og påvise 

unormal venstre ventrikkel geometri.
 y Kardiomyopati:

• Hypertrofisk: Intraventrikulær gra-
dient og subvalvulær obstruksjon i 
venstre ventrikkels utløpstraktus. Grad 
og utbredelse av hypertrofi. 

• Dilatert: Venstre ventrikkeldila-
tasjon og funksjon. Sekundære 
klaffeinsuffisienser.

• Restriktiv (vanligst amyloidose)
• Myokarditt

 y Klaffesykdom (stenose og/eller 
insuffisiens)

 y Kardial embolikilde 
 y Endokarditt: vegetasjoner, abcesser, 

klaffeinsuffisienser
 y Perikardvæske: Vurdere hemodynamisk 

betydning og tamponade

Figur 31. Slicing av venstre ventrikkel fra 3D full volum 
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 y Mekaniske og biologiske ventiler: 
ventildysfunksjon

 y Intrakardiale tumores
 y Medfødte hjertefeil

Hos storrøkere og andre med emfysem, 
pasienter med adipositas og pasienter 
på respirator er det spesielt utfordrende 
å fremstille hjertet på en tilfredsstillende 
måte med TTE.

På grunn av ultralydens fysiske 
begrensninger og hjertets plassering i 
thorax har man bare tilgang til hjertet fra de 
«akustiske vinduene». Av praktiske grunner 
er transduseren utstyrt med et merke som 
viser orienteringen av planet, oftest hva som 
presenteres til høyre på skjermen.

De forskjellige projeksjonene 
(«snittene») vil fremstille ulike deler av 
hjertet. Undersøkelsen bør gjøres etter et 
fast mønster slik at man undersøker alle 
anatomiske strukturer og funksjonen av alle 
fire hjerteklaffer og gjør seg opp en mening 
om de hemodynamiske forhold i alle deler 
av hjertet og de store kar. Stenoser kvantite-
res med gradientberegninger. Insuffisienser 
påvises og graden anslås. Trykk estimeres 
der dette er mulig ved hjelp av beregnede 
trykkforskjeller. Dopplerundersøkelse av 
hjertet gjøres normalt med veiledning fra 
det todimensjonale ekkokardiografiske 
bildet, og 2D bildet fryses under opptak slik 
at Dopplersignalet blir best mulig. Det van-
ligste er at man integrerer Dopplermålinger 
i undersøkelsen, slik at opptakene gjøres 
når man ut fra 2D bildet har definert korrekt 
posisjon.

All informasjon må vurderes 
sammen med de anatomiske data man får 
med ekkokardiografi. I det følgende foreslås 
en rekkefølge som vil kunne brukes som 
arbeidsrutine. Dersom skjemaet følges sys-
tematisk vil de vesentligste delene av hjer-
tet være fremstilt. For spesielle problemer 
må selvsagt snittene individualiseres, men 
standardprojeksjonene bør alltid tas med.

Tilgang
Akser og plan: En akse fra apeks gjennom 
klaffeplanet betegnes langakse. Aksen på 
tvers av denne betegnes kortakse. 

Ved 2D ekko vil et sektorsnitt gjen-
nom hjertets langakse betegnes langakse-
plan, på tvers, kortakseplan.

I anatomi generelt er frontalplan et 
plan parallelt med kroppens for- og bakside, 
(vannrett når man ligger på ryggen). Hori-
sontalplan er tverrsnitt gjennom kroppen 
(vannrett når man står). Sagittalplan følger 
kroppens lengdeakse loddrett på frontal-
planet (snitt sett fra siden). Alle andre plan 
kan karakteriseres ved sin vinkling mot 2 av 
disse plan. 

Ved deformasjonsanalyse opere-
rer man med et koordinatsystem som er 
definert ut fra hjerteveggen, slik at langakse 
utrykker tangenten til hjertets krumning i 
langaksen, mens sirkumferensiell akse er 
definert som tangenten til venstre ventrik-
kels krumning i kortaksen. Radiell akse 
definerer den korteste avstanden mellom 
epikard og endokard (figur 32).

Akustiske vindu: Hjertet er tilgjen-
gelig for visualisering med ultralyd gjennom 
«akustiske vinduer» (figur 33), hvor man 
vanligvis kan fremstille hjertet godt og i 
rimelig avstand fra huden uten at ben, brusk 
eller lunger kommer mellom. 
De vanligste akustiske vinduene er: 

 y Parasternalt 3. - 5. interkostalrom langs 
venstre sternalrand.

 y Apikalt over apex, nærmest mulig 
ictusstedet. 

 y Subkostalt i epigastriet. Lyden går lett 
gjennom leveren.

 y Suprasternalt i jugulum og høyre supra-
klavikulært. Tilgang til de store kar.

 y Øsofagus. Det er veldig god akustisk 
tilgang til hjertet fra spiserøret som 
ligger mellom venstre atrium og aorta 
descendens. 

Figur 32. Hjertets teoretiske akser, langakse, 
sirkumfrensiell akse og radiell akse, er definert ut 
fra epikard og krummer parallelt med denne. 
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Parasternalt vindu 
Pasienten i skrått venstre sideleie. Trans-
duser i 3. - 4. venstre interkostalrom ved 
sternalranden.

Parasternal langakse 
Prøv å få plassert transduser mest mulig 
rett over mitralklaffen. Snittet rettes gjen-
nom lengdeaksen av venstre ventrikkel og 
aortaroten. Fremre og bakre aortavegger blir 
parallelle linjer, aortaklaffen åpner og lukker 
tydelig, mitralklaffen åpner og lukker tydelig 
og venstre ventrikkel blir så stor som mulig. 
Følgende strukturer inspiseres spesielt: 
venstre atrium (VA), mitralklaff, venstre 
ventrikkel (VV), aortarot (AO), aortaklaff, 
aorta ascendens, sinus coronarius (SC), 
aorta descendens (figur 34). God fremstil-
ling av trikuspidalklaffen kan man få ved et 
parasternalt langaksesnitt der transduser 
har samme posisjon og lengdeorientering 
som standard langaksebilde, men er vippet 
til å peke lengre fremover i hjertet slik at 
planet går gjennom høyre atrium og høyre 
ventrikkel.

M-mode: Med utgangspunkt i 
parasternal langakse er det vanlig å gjøre 
M-mode registrering gjennom venstre 
ventrikkel, gjennom mitralapparatet, 
aortaklaff og aorta descendens og venstre 
atrium. M-mode viser mitralklaffens beve-
gelsesmønster nøyaktig, og mitralprolaps 
identifiseres relativt lett. I tillegg kan man 
undersøke om det foreligger SAM (systolic 
anterior movement) av fremre mitralseil hos 

pasienter med mistanke om hypertrofisk 
obstruktiv kardiomyopati.

Farge-Doppler: Man får et godt 
inntrykk av eventuelle insuffisienser ved 
bruk av farge-Doppler fra denne posisjonen. 
Man kan evt også få visualisert en ventrikkel 
septum defekt (VSD). 

Aortaklaff: Transduseren plasseres 
parasternalt i 3 - 4 venstre interkostalrom 
slik at transduser peker mot mitralklaffen 
når den står vinkelrett på thoraksveggen. 
Beste posisjon finnes fra langaksebildet. 
Avstanden til fremre aortavegg vil være 
like stor som avstanden til septum. Cursor 
legges gjennom aortaroten slik at spissen av 
aortacuspene treffes.

Kvalitetskrav: Aortaroten fremstil-
les med to parallelle kontinuerlige ekko. 
Aortaklaffen fremstilles med en bokslig-
nende figur i systole og et kontinuerlig 
ekko midt mellom aortaveggene i diastole. 
Boksens fremre og bakre vegg er henholds-
vis høyre og nonkoronare cusp. I diastole er 
disse smeltet sammen til en felles lukke-

Figur 34. Parasternal langakse

Figur 35. Mmode i aortaklaffenivå. 

Figur 33. Transthorakale akustiske vinduer.
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linje. Registreringene bør fremstille både 
åpnings- og lukningspunktet, men dette kan 
være vanskelig. Bevegelsen av bakveggen i 
venstre atrium skal være minimal dersom 
registreringen er utført rett.

Vurdering: Venstre atriums diame-
ter måles fra fremre begrensing av bakre 
aortavegg til fremre begrensing av venstre 
atriums bakvegg i endesystole når diame-
teren er størst. Aortarotens diameter måles 
fra fremre begrensning av fremre aortavegg 
til fremre begrensning av bakre aortavegg. 
Målingen gjøres i endediastole ved starten 
av QRS-komplekset.

Høyre ventrikkels utløp, aortaroten 
og venstre atrium skal normalt være ca. 1/3 
hver av hjertets totale diameter. 

Venstre ventrikkel: Utgangpunkt i 
parasternal langakse slik at lydstrålen treffer 
vinkelrett på septum. M-mode linjen settes 
deretter mot venstre ventrikkel i nivå like 
basalt for spissen av papillemusklene men 
ikke inkluderer mitralsignalet. 

Nærmest transduseren fremstilles 
ekko fra thoraksveggen og høyre ventrik-
kels fri vegg. Oppløsningen er her oftest 
dårlig og nøyaktig måling av høyre ventrik-
kels veggtykkelse er sjelden mulig. Høyre 
ventrikkel har vanligvis har diameter mindre 
enn halvparten av venstre ventrikkel. Sep-
tum har normalt relativt flat bevegelse på 
RV-siden, mens LV-siden beveges bakover 
i systole. Endokard begrenser septum på 
begge sider og danner normalt et relativt 
tynt, men kontinuerlig ekko. Av og til sees 
noen tykke ekko på fremsiden av septum 
som representerer septale chordafester til 
trikuspidalklaffen. Venstre ventrikkels bak-

vegg fremstår som et tynt kontinuerlig ekko 
med kraftigere ekko fra epikard og perikard. 
Ekko fra perikard er det kraftigste i hele 
registreringen og man må redusere «gain» 
for å lokalisere det nøyaktig.

Kvalitetskrav: Det er viktig å følge 
standardiseringskravene. Riktig nivå ligger 
mellom papillemusklene og mitralklaffen 
og noe ekko fra chordae skal derfor være 
synlig. Bakveggens endokard er som regel 
et tynt, kontinuerlig ekko som har den brat-
teste stigningen under systole. Chorda og 
trabekler som ligger like foran gir som regel 
et tykkere ekko som ofte ikke er kontinuer-
lig, og har slakere systolisk stigning.

Vurdering: En korrekt M-mode 
registrering av venstre ventrikkel gir kvanti-
tative og reproduserbare data. De viktigste 
målinger er: Septumtykkelse i endediastole, 
målt fra fremre begrensing av høyre sides 
endokard til fremre begrensing av venstre 
sides endokard. Man skal ikke inkludere 
høyre sides papillemuskel og trabekler, da 
dette kan imitere septumhypertrofi. Trabe-
kler avsløres ofte ved at «septum» ser ut til 
å fortykkes i endediastole. Kontrollmål evt 
på et todimensjonalt bilde. 

Venstre ventrikkels diameter 
måles i endesystole og diastole fra fremre 
begrensing av endokard på venstre side til 
fremre begrensing av bakveggens endokard. 
Endesystole defineres som tidspunktet 
hvor septums venstre ventrikkel endokard 
devierer mest mot venstre. Ved patologisk 
septumbevegelse (LBBB) og etter gjennom-
gått hjerteoperasjon kan dette være vanske-
lig å definere, og bakveggens mest anteriøre 
punkt brukes da som endediastole, evt. 
punktet for korteste avstand mellom sep-
tum og bakvegg. 

Dilatasjon av venstre ventrikkel 
påvises ved dilatert kardiomyopati, ekkokar-
diografisk er det oftest vanskelig å påvise 
årsak og skille mellom iskemisk og annen 
kardiomyopati. Det er viktig å merke seg 
at normalverdier for kvinner og menn for 
venstre ventrikkel dimensjoner er forskjellig 
og det kan i noen tilfeller spesielt hos små 
kvinner være nødvendig å indeksere for BSA 
for å finne korrekte måle og dermed korrekt 
diagnose.

Bakveggens tykkelse målt i ende-
diastole fra fremre begrensing av bakveg-Figur 36. Mmode av venstre ventrikkel. Stiplede 

linjer viser riktige måletidspunkt.
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gens endokard til fremre begrensing av 
epikard.

På bakgrunn av M-mode målene kan 
man beregne forkortningsfraksjon og esti-
mere ejeksjonsfraksjon og venstre ventrik-
kels muskelmasse. Estimatene forutsetter at 
venstre ventrikkel har en tilnærmet normal 
elipsoid form med omtrent lik funksjon i alle 
avsnitt. Ved fokale skader er formelen ikke 
valid. Alle de vanlige brukte formlene opp-
høyer målte verdier - og derved også feil - i 
tredje potens. Resultatene avhenger derfor 
sterkt av nøyaktigheten på målingene, og 
usikre målinger bør ikke oppgis. Dokumen-
ter cursors plassering ved hjelp av todimen-
sjonalt bilde, dette letter bedømmelsen av 
om målinger er sammenlignbare når man 
følger en pasient over tid. Skjev tilgang gir 
falskt høye verdier ved M-mode registre-
ring, og det er da bedre å gjøre dimensjons-
målinger direkte på to-dimensjonale bilder. 
Ved anatomisk M-mode plasseres linjen i 
2D bildet uavhengig av lydstrålenes retning. 
Dette kan løse problemet ved skjev tilgang, 
men kvaliteten forringes og tidsoppløsnin-
gen reduseres.

Venstre ventrikkelhypertrofi: Bereg-
ning av venstre ventrikkels masse og påvis-
ning av hypertrofi har prognostisk betydning 
ved en rekke sykdommer slik som hyperten-
sjon, diabetes, overvekt og aortastenose. 
Hypertrofi påvises også ved hypertrofisk og 
restriktiv kardiomyopati. Bestemmelse av 
venstre ventrikkelmasse bør derfor inngå 
som en rutinemessig del av den ekkokardio-
grafiske undersøkelse. 

Devereux formel brukes for å 
beregne venstre ventrikkelmasse: 
VVM= 0,832 x [(LVID +IVS+PWT)3 – 
(LVID)3] +0,6 g

Forutsetningen for å bruke formelen  
er at man måler etter ASE (American 
Society of Echocardiography) konvensjonen 
(måler ved starten av QRS-komplekset 
på EKG og bruker «leading edge to lead-
ing edge» prinsippet). Måling av venstre 
ventrikkel dimensjoner kan gjøres på 
M-mode eller 2D bilde. Dersom man 
benytter M-mode må man være sikker på 
at man måler vinkelrett på venstre kammer, 
dersom dette ikke er mulig bør 2D benyttes 
fremfor anatomisk M-mode som har dårlig 
oppløselighet.

Dersom man måler etter Penn kon-
vensjonen må denne formelen benyttes for 
å beregne venstre ventrikkelmasse: VVM = 
1,04 x [(IVS + LVID + PWT)3 - (LVID)3 -13,6 
g]. Det finnes egne normalverdier for målin-
ger etter Penn konvensjonen. Volumetriske 
metoder for beregning av venstre ventrik-
kelmasse med 2D- og 3D-ekkokardiografi 
brukes foreløpig lite klinisk da de ikke er 
validert og den prognostiske betydning ikke 
klarlagt. 

Beregnet venstre ventrikkelmasse 
indekseres vanligvis for kroppsoverflaten 
(BSA) m2. Hos overvektige spesielt ved BMI 
>30 bør venstre ventrikkelmasse isteden 
indekseres for kroppshøyde2,7 for å unngå 
underestimering av kardiovaskulær risiko. 
Normalverdier for venstre ventrikkelmasse 
for kvinner og menn:

LVMI (g/m2) LVMI (g/h2,7)
Kvinner <104 <46,7
Menn <116 <49,2

Venstre ventrikkel geometri: 
Venstre ventrikkels geometri bestemmes 
ved å kombinere beregnet venstre ventrik-
kelmasseindeks og relativ veggtykkelse, 
det fremkommer da 4 ulike geometriske 
mønstre: 1) Normal geometri 2) Konsentrisk 
remodellering 3) Eksentrisk hypertrofi og 4) 
Konsentrisk hypertrofi (figur 37). 

De ulike geometriske typene er asso-
siert med ulik kardiovaskulær risikoprofil og 
gir tilleggsinformasjon om prognose utover 
bestemmelse av venstre ventrikkelmasse 
alene. Unormal venstre ventrikkel geometri 
er et tegn på subklinisk endeorganskade ved 
hypertensjon. 

Konsentrisk 
remodellering

Konsentrisk 
hypertrofi

Normal 
geometri

Eksentrisk 
hypertrofi

0,43

Kvinner: 104 g/m2 eller 46,7 g/m2

Menn:    116 g/m2 eller 49,2 g/m2

LVMI

RWT

Figur 37. Venstre ventrikkel geometri.
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Relativ veggtykkelse beregnes etter føl-
gende formel:

RWT= 2 x PWT/LVID
Hvor PWT = bakreveggstykkelse. 

Man bruker vanligvis 2 x PWT istedenfor 
intraventrikulær septum for å unngå å ove-
restimere RWT hos de med isolert septal 
hypertrofi eller sigmoid septum. Ved relativ 
veggtykkelse ≥0,43 foreligger konsentrisk 
geometri. 

Parasternal kortakse
Samme transduserposisjon som ved langak-
sebilde men snittet dreiet 90° med urvi-
seren. Ved å vippe transduser uten å skifte 
posisjon kan snittet legges i alle nivåer. I 
øverste nivå fremstilles aortaroten i sentrum 
av bildet (figur 38). Aortaklaffen vil normalt 
tegne en Mercedes-stjerne. Høyre ven-
trikkels utløpsdel vil ligge fortil, og arteria 
pulmonalis slynger seg rundt aortaroten før 
den deles ved bifurkaturen. Venstre atrium 
ligger bak aortaroten. For å fremstille arteria 
pulmonalis må planet dreies litt og vinkles 
litt høyere enn planet gjennom aortaklaf-
fen (figur 39). Man kan se bifurkaturen der 
høyre (HAP) og venstre (VAP) arteria pul-
monalis skiller lag. I midtre nivå fremstilles 
mitralostiet (M) som en fiskemunn. Foran 
denne ligger utløpsdelen av venstre ventrik-
kel. Venstre ventrikkel ligner en smultring, 
ca. 1 cm tykk, med høyre ventrikkel skrått på 
fremsiden (figur 40). Tricuspidalapparatet 
vil ofte sees, men selve tricuspidalklaffen 
fremstilles bedre fra en lavere posisjon på 
thorax, evt. apikalt. I det laveste nivået (figur 
41) fremstilles venstre ventrikkel med de 
to papillemusklene (PM) posteriørt. I dette 
området får man bra inntrykk av kontrak-
sjonene i venstre ventrikkel og spesielt sep-
tums (IVS) bevegelse. Dersom man ønsker 
å fremstille venstre ventrikkels apikale rota-
sjon gjøres dette best ved å vippe proben 
90° fra apikalt firkammer. Bildet er rett når 
ventrikkelen fremstilles med lik tykkelse i 
alle vegger, og lumen skal så vidt være åpen 
også i endesystole.

M-mode: I parasternal kortakse får 
man også oftest fremstilt venstre ventrik-
kel på en god måte. Man kan enkelt sjekke 
vinkelfeil, da venstre ventrikkel normalt 
er sirkelrund og har lik veggtykkelse i alle 

Figur 38. Kortaksebilde aortarot

Figur 39. Kortaksebilde arteria pulmonalis

Figur 40. Kortaksebilde venstre ventrikkel.

Figur 41. Kortaksebilde mitralnivå.
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avsnitt. Verdiene man får bør være like de 
man målte i parasternal langakse.

Pulmonalostiet
Ekkokardiografi er en god undersøkelse for 
pulmonal stenose der man kan måle instan-
tangradient og bestemme stenosens nivå. 
Det er også en sensitiv metode for kvantite-
ring av pulmonalinsuffisiens.

Akustisk tilgang: Med utgangspunkt 
i et parasternalt kortaksebilde flyttes trans-
duseren litt lavere på thorax og vippes frem-
over til man fremstiller arteria pulmonalis i 
et lengdesnitt som også viser bifurkaturen. 
Målevolumet (pulset Doppler) plasseres 
like distalt for pulmonalklaffen slik at lyd-
strålen er parallell med arteriens hoved-
stamme (figur 42). Deretter flyttes målevo-
lumet i karets retning inntil man registrerer 
den høyeste hastigheten. Forskjellige 
transduserposisjoner kan forsøkes, spesielt 
dersom det foreligger stenose. Subkostal 
tilgang er et godt alternativ dersom det er 
vanskelige akustiske forhold parasternalt. 

Måling i ekspirasjonsfase øker det akustiske 
vinduet og gjør målingen mer robust. 

Pulmonal stenose: Systolisk maksi-
malhastighet i pulmonalostiet er normalt 
0,6 - 0,9 m/s og måles normalt midt i 
systolen. Ved pulmonal hypertensjon kan 
maksimalhastigheten opptre i tidlig systole 
slik at signalet blir asymmetrisk (figur 43). 

Pulmonal insuffisiens: Klaffen 
undersøkes for insuffisiens med farge-
Doppler, liten pulmonalinsuffisiens er et 
normalfunn. På farge-Doppler vil den se ut 
som en liten flamme som «henger» under 
klaffen i diastole. Diastolisk pulmonaltrykk 
kan beregnes ut fra makshastigheten i en 
pulmonalinsuffisiens. 

Ved stor insuffisiens øker den 
systoliske hastigheten på grunn av pendel-
volum og i diastole registreres retrograd 
blodstrøm. Insuffisienshastighet som synker 
til null før endediastole kan tas som tegn på 
trykkutjevning mellom pulmonalkretsløpet 
og høyre ventrikkel og er et tegn på stor 
insuffisiens, men kan også være uttrykk 
for at man ikke har truffet blodstrømmen 
rett. En stor pulmonal insuffisiens gir oftest 
reversert diastolisk flow distalt i truncus 
pulmonalis, og man bør derfor gjøre et 
opptak med målevolumet plassert her ved 
mistanke om betydelig lekkasje.

Ved pulmonal hypertensjon vil topp-
gradienten over pulmonalostiet være tidlig i 
systole (figur 43).

Apikalt vindu
Pasienten i skrått venstre sideleie. Trans-
duser i området for ictus, som ved kardio-
megali av og til befinner seg helt opp mot 
aksillen.

4-kammer
Transduseren forsøkes plassert slik at 
interventrikulærseptum (IVS) peker rett opp 
mot toppen av sektor. Gå langt lateralt og 
inferiørt for å komme nærmest mulig apex, 
ved langtkommet hjertesvikt finner man av 
og til apex helt opp mot aksillen. Fra denne 
posisjonen kan planet vinkles for fremstil-
ling av fremre, midtre, eller bakre del av 
hjertet. 

I fremre plan, som også kalles 
5-kammerbilde (figur 44), fremstilles aorta 
og utløpet av venstre ventrikkel. I midtre 
plan, det egentlige 4-kammerbildet (figur 

Figur 42. Hastighetsmåling i pulmonalostiet. 

Figur 43. Dopplersignal fra pulmonalostiet. A 
normalt. B pulmonal hypertensjon med topuklet 
signal. Aksene er ikke like for de to eksemplene.

A B
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45), ser man atrioventrikulærklaffene og 
deres innbyrdes relasjon med AV-septum. 
I bakre plan (figur 46) fremstilles lungeve-
nene til venstre atrium og sinus coronarius 
til h. atrium. H. ventrikkel kartlegges også 
bra i disse planene og man ser blant annet 
moderatorbåndet. Opptak bør gjøres med 
alle kamre synlig, men også med fokus 
spesielt på henholdsvis venstre og høyre 

ventrikkel for å bedre de fysiske betingel-
sene for god fremstilling.

På grunn av at dybdeoppløsningen er 
bedre enn lateraloppløsningen i bildet, frem-
stilles ventrikkel septumdefekter ofte best 
fra apikal posisjon. Perimembranøse defek-
ter fremstilles best ved å rotere litt mot urvi-
seren slik at det nærmer seg langakseplan. 
Jo mer man dreier mot langakseplanet, jo 
mer av utløpsseptum fremstilles. Atrieven-
trikulære septumdefekter (endokardputede-
fekter) fremstilles derimot best i det bakre 
4-kammerplanet. Atrieseptum fremstil-
les godt fra apikal posisjon, men man må 
være oppmerksom på at den tynne, glatte 
membranen i foramen ovale reflekterer lite 
ekko, slik at det kan gi inntrykk av en defekt 
(«drop out»). 

2D-Ekko: Fremstilling av ventriklenes 
volum, segmental kontraksjonsmønster 
og veggtykkelse. Interventrikulærseptums 
krumning og posisjon i endediastole sier 
noe om trykkforskjellen mellom hjertekam-
rene, og tegn til dyssynkroni fremstilles ofte 
best i septum. Mitral og tricuspidal klaf-
fenes beskaffenhet og bevegelsesmønster 
fremstilles oftest godt. Atrienes dimensjon 
og funksjon vurderes.

Ejeksjonsfraksjon bør måles som 
del av rutineundersøkelsen. Simpson’s 
biplan metode er den mest presise måten 
å bestemme EF, men ofte benytter erfarne 
ekkokardiografører eye-balling. I et apikalt 
4-kammerbilde avtegnes endokardgrensen 
og langaksen i endediastole og endesystole. 
Det samme gjøres i 2-kammerbilde eller i 
apikalt langakse (ved apikal langakse er det 
lettere å unngå forkortning og man kan da 
få bedre målinger i de tilfeller hvor det er 
vanskelig å oppnå et optimalt 2-kammer 
bilde). Maskinen regner ut endediastolisk 
og endesystolisk volum på grunnlag av de 
to plan og angir EF som fraksjon av endedi-
astolisk volum. Målingene må gjøres med 
transduser over apex slik at begge plan 
fremstilles med ventrikkelens lengste akse. 
Flere studier har de senere år påpekt at 
venstre ventrikkels funksjon beskrives bedre 
med strainanalyse, og global strain er vist å 
være et mer følsomt mål, spesielt for lavgra-
dig venstre ventrikkelskade, se eget avsnitt. 

Farge-Doppler: Visualiser aortaklaff, 
mitral og tricuspidal apparat og fremstill 
spesielt eventuelle defekter. Ved mistanke 

Figur 44. Apikalt firkammerbilde, fremre plan.

Figur 45. Apikalt firkammer bilde, midtre plan.

Figur 46. Apikalt firkammer bilde, bakre plan.
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om ventrikkel septum defekt eller ruptur bør 
hele septum fremstilles. Tegn til ASD bør 
visualiseres, men subkostalt vindu er oftest 
bedre egnet.

Doppler: Pulset Doppler fra mitral-
signalet, LVOT og eventuelt antegrad 
tricuspidalflow. Lungeveneflow bør i mange 
tilfeller registreres, da må LPRF aktiveres 
for å unngå dybdeambiguitet. Doppler-
signal fra aortaklaff og eventuelle andre 
høyhastighetssignaler.

VevsDoppler: Opptak med far-
gevevsDoppler for evt senere analyse i 
tillegg til pulset vevsDoppler fra septum og 
lateralvegg.

M-mode: opptak med tanke på 
TAPSE (tricuspid annulus peak systolic 
excursion) gjøres med apex i sentrum av 
sektor (figur 47 (L)). Eventuelt kan også 
mitralringens systoliske bevegelse (MAPSE) 
analyseres. Enkelte kunstige ventiler under-
søkes også best med M-mode fra apikalt 
vindu.

Mitralostiet
Mitralklaffens form, bevegelse og størrelsen 
av klaffens areal sees best med 2D. Kalk-
nedslag vil som regel kunne identifiseres, 
selv om differensiering mot sterk fibrose 
kan være vanskelig. Venstre atriums stør-
relse vises også godt. 

Dopplerundersøkelse av mitralklaf-
fen er som regel lett og gir en god gradient-

måling og indirekte beregning av klaffeareal. 
Dopplerundersøkelse er også sensitiv m.h.p. 
mitralinsuffisiens, men graderingen krever 
erfaring. Undersøkelsen kartlegger klaffens 
funksjon godt og bør alltid utføres der det 
er snakk om operativ behandling. Det er en 
fordel å kartlegge mitralklaffefeil også med 
transøsofagusekko før evt operasjon. 

Målevolumet ved pulset Doppler 
plasseres like foran mitralklaffen (figur 48). 
Signalet er som regel topuklet med en tidlig 
diastolisk maksimalhastighet på 0,6 - 1,3 
m/s (e-bølge) og en litt lavere sendiastolisk 
hastighetsøkning som skyldes atriesystolen, 
a-bølgen (figur 49). 

Diastolisk funksjon: Ved diastolisk 
funksjonsforstyrrelse, f.eks. ved venstre 
ventrikkel hypertrofi, kan a-bølgen ha høy-
ere hastighet enn e-bølgen fordi v. ventrik-
kels myokard relakserer langsomt slik at det 
meste av fylningen skjer under atriesystole. 

Dersom v. ventrikkel blir uettergive-
lig og slapp som f.eks. etter utbredte 
infarktskader ser man at initialhas-
tigheten i signalet er høy, men at 
hastigheten reduseres raskt. Desele-
rasjonstiden er tiden fra maksimalhas-
tigheten i e-bølgen og til der en tenkt 
linje langs signalet treffer 0-linjen. 
Denne er normalt mer enn 180 ms 
men forkortes dersom trykket i ven-
stre ventrikkel øker raskere enn vanlig 
fordi ventrikkelen er satt på strekk. 

Mitral stenose: Høy hastig-
het over mitralostiet kan sees ved 
stenose, men også ved volumbelast-
ning som f.eks. ved høyt minuttvolum, 
ved shunter med venstresidig volum-
belastning eller ved mitralinsuffisiens. 
Gradientmåling er bare meningsfylt 
ved stenoser. Da er trykkhalverings-
tiden, T1/2, forlenget, vanligvis til mer 

Figur 47. TAPSE måles som estimat for høyre ventrikkels 
langaksefunksjon.

Figur 48. Hastighetsmåling i mitralostiet
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enn 100 ms, mens den ved volumbelastning 
er normal, mindre enn 60 ms. T1/2 er tiden 
som går fra gradienten er maksimal, dvs. 
fra maksimalhastighetspunktet (V max), 
til gradienten er halvert. Hastigheten er da 
redusert til: 

Man har funnet en empirisk sam-
menheng mellom klaffeareal og T1/2:

Mitralklaffens areal (cm2) = 220/T1/2

Mitral insuffisiens: Påvisning av 
mitralinsuffisiens er oftest lett fordi Doppler 
er en sensitiv metode. Med farge-Doppler 
eller pulset Doppler fanger man opp en jet-
strøm like bak klaffen i systole. Kvantitering 
av mitralinsuffisiens er vanskelig. Det base-
res på skjønn ut fra signalets intensitet og 
utbredelse i venstre atrium. Sammenligning 
av intensiteten i det antegrade (normale) 
mitralsignalet og det retrograde insuffi-
sienssignalet med kontinuerlig Doppler kan 
hjelpe noe. Ved store insuffisienser frem-
stilles retrograd blodstrøm mot klaffen fra 
ventrikkelsiden med farge-Doppler. Dette 
indikerer at et signifikant volum blod er på 
vei mot lekkasjestedet. Minimal insuffisiens 
kan være et normalfunn, spesielt i tidlig 
systole. Farget M-mode kan være et nyttig 

supplement som tydelig 
viser insuffisiensens 
varighet.

Aortaostiet
Aortaklaffens anatomi, 
venstre ventrikkels form 
og veggtykkelse, samt 
aortabuen fremstilles 
godt med todimensjonal 
ekkokardiografi (2D). 
Veggtykkelsen måles 
nøyaktig med M-mode, 
men er ofte vanske-
lig hos aortastenose 
pasienter pga. hjertets 
plassering.

Med Doppler 
måles gradienten over 
aortaklaffen med god 
nøyaktighet. Gradi-
entene som måles er 

simultangradienter, ikke «peak to peak», og 
er derfor ikke direkte sammenliknbare med 
invasive gradienter, spesielt ved samti-
dig aortainsuffisiens. Ved korrekt bruk vil 
instantangradienten ikke kunne overestime-
res, men et dårlig signal vil kunne medføre 
underestimering. Ved aortastenose bør man 
beregne klaffearealet. Ved aortainsuffisiens 
er Dopplerundersøkelse meget følsom. 
Gradering av insuffisiens er skjønnsmessig 
og er avhengig av erfaring.

Ekkokardiografisk undersøkelse 
kartlegger aortafeil godt og bør alltid 
utføres dersom det er snakk om operativ 
behandling.

Akustisk tilgang: Med utgangspunkt 
i apikalt 4-kammerbilde vippes planet mer 
anteriørt for å fremstilles utløpet fra venstre 
ventrikkel. Ofte må proben plasseres noe 
mer lateralt på thoraksveggen for å treffe 

Figur 49. Mitralsignal A. normalt. B. stenose med økte hastighet og forlen
get trykkhalveringstid. 

Figur 50. Hastighetsmåling i aortaostiet
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blodstrømmen godt. Målevolumet plasseres 
like distalt for klaffeplanet (figur 50). Det 
kan være vanskelig å oppnå korrekt vinkel 
mellom lydstrålen og aortaroten. Supras-
ternal posisjon kan gi et godt aortasignal, 
dette gjøres best med en liten spesialtrans-
duser uten 2D-veiledning. Ved aortastenose 
må man alltid forsøke flere posisjoner, fra 
apikal 4-kammer, høyresidig parasternal (i 
høyre sideleie), suprasternal og subkostal 
posisjon.

Aorta stenose: Normalt vil aorta-
signalet ha et relativt tidlig hastighetsmak-
sium på 1,0 - 1,7 m/s. (kfr. figur 51). Denne 
kurveformen finner man også ved moderate 
stenoser og ved store insuffisienser. Ved 
insuffisienser kan maksimalhastigheten 
være høy som utrykk for et stort pendelvo-
lum. Ved høygradige stenoser vil maksimal-
hastigheten nås senere i systolen. Signalet 
kan da være lett å forveksle med mitralin-
suffisiens, dersom undersøkelsen gjøres 
uten ekkokardiografisk veiledning. Mitral-
klaffen lekker imidlertid også i isovolume-
trisk kontraksjons- og relaksasjonsfase og 
signalet blir derfor bredere enn ved aortas-
tenose. På grunn av trykkgradienten mellom 
venstre ventrikkel og atrie vil hastigheten til 
en mitralinsuffisiens være omtrent lik den 
man finner ved høygradig aortastenose, dvs. 
mer enn 4 m/s (figur 52). 

Instantangradienten ved aortas-
tenose er høyere enn «peak to peak» -gra-

dienten som måles invasivt. Forskjellen er 
størst ved moderate stenoser med samtidig 
insuffisiens. Med Doppler måles instan-
tangradient. Metoden overestimerer aldri 
gradienten, men ved suboptimalt signal kan 
den underestimeres betydelig. 

En sviktende venstre ventrikkel kan 
ikke generere høye trykk og man kan derved 
måle et lavt minuttvolum og moderat trykk-
gradient selv ved alvorlig stenose. Det er 
derfor viktig å beregne klaffearealet ved aor-
tastenose, slik at høygradige aortastenose 
erkjennes. Klaffearealet kan beregnes ut 
fra kontinuitetsprinsippet, vanligst ved at 
slagvolumet i utløpet av venstre ventrikkel 
(LVOT) forutsettes lik slagvolumet som 
passerer gjennom aortaklaffen. Arealet i 
utløpet kan beregnes ved å måle diameteren 
rett under klaffen. Arealet multiplisert med 
integralet av hastighetskurven i utløpet gir 
slagvolumet. Ved å dividere med hastig-
hetsintegral til signalet fra aortastenosen får 
man aortaklaffens areal. Alvorlig aortas-
tenose har vanligvis et areal på mindre enn 
0,7 cm2. Beregningen forutsetter betydelig 
nøyaktighet, spesielt ved måling av utløps-
diameteren, og feil opphøyes i andre potens. 
Hastighetsprofilen subvalvulært må i tillegg 
være flat, en subvalvulære stenose vil 
ødelegge grunnlaget for beregningen. Det er 
fornuftig å beregne minuttvolumet i utløpet 

Figur 51. Normalt aortasignal. Figur 52. Sammenligning mellom aortastenose 
og mitralinsuffisiens. Aortastenose m/insuffi
siens (A) og mitralinsuffisiens (B). 
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(slagvolum × frekvens) for å vurdere om 
målingen er rimelig. 

Aortainsuffisiens: påvises best 
fra apikal posisjon. Den kan angis semik-
vantitativt på bakgrunn av skjønnsmessig 
vurdering av jetstrømmens utbredelse og 
intensitet. Trykkhalveringstiden i insuffisien-
sjetstrømmen kan indikere hvor fort venstre 
ventrikkel fylles og hvor raskt trykket i aorta 
faller under diastolen. Store insuffisienser 
har kort trykkhalveringstid mens små insuf-
fisienser har lang trykkhalveringstid fordi 
aortatrykket bevares og venstre ventrikkels 
diastoletrykk holdes lavt. Andre faktorer 
kan også spille inn og trykkhalveringstid 
må derfor bedømmes med stor kritisk sans. 
Dersom man også påviser retrograd blod-
strøm i bakre del av aortabuen (figur 53) 
gjennom en større del av diastolen, tyder 
det på alvorlig aortainsuffisiens (figur 54). 

Ved stor insuffisiens finner man også økt 
slagvolum subvalvulært.

Tricuspidalostiet
Undersøkelsen kartlegger klaffens funksjon, 
som regel er det spørsmål om insuffisiens 
og Doppler er meget sensitivt. Måling av 
hastigheten selv til små tricuspidal insuf-
fisienser gir informasjon om systolisk trykk 
i høyre ventrikkel. Klaffen kartlegges ofte 
bedre med transthorakal ekko enn med 
transøsofagusekko.

Akustisk tilgang: Utgangspunktet 
er apikalt 4-kammerbilde. Blodstrømmen 
er rettet mer anteriørt enn i mitralostiet på 
grunn av klaffens orientering. Best signal 
oppnås derfor ofte med transduseren litt 
oppad, medialt for apex.

Tricuspidalstenose: Blodstrømmen 
gjennom tricuspidalostiet og mitralostiet 
har mange fellestrekk (kfr. figur 55). Tricus-
pidalostiet er større og derfor er hastigheten 
lavere, normalt 0,3 - 0,7 m/s. Stenoser er 
sjeldne og forekommer da oftest samtidig 
med annen revmatisk klaffefeil. Sekundære 
stenoser kan forekomme, f.eks. ved opp-
fylninger i høyre atrium som obstruerer 
ostiet (tumores, tromber). Carcinoid gir ofte 
kombinert tricuspidal stenose og insuffi-
siens, i tillegg foreligger også ofte samtidig 
pulmonalklaffesykdom. Hyppigste årsaken 
til høy tricuspidalhastighet er økt diastolisk 
blodvolum som ved tricuspidalinsuffisiens 
eller venstre-til-høyre shunt på atrienivå 
(ASD). Hastigheten vurderes best ved 
å sammenligne med mitralhastigheten. 
Maksimalhastigheten i tricuspidalostiet er 
normalt ca. 0,8 x mitralhastigheten

Tricuspidalinsuffisiens: Benyttes 
hovedsakelig for estimering av trykk i høyre 

Figur 53. Målepunkt i bakre del av aortabuen.

Figur 54. Dopplersignal fra bakre del av aor
tabuen v/aortainsuffisiens. Blodstrømmen går 
retrograd i hele diastolen pga. stor lekkasje i 
aortaklaffen.

Figur 55. Hastighetsmåling i tricuspidalostiet.
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ventrikkel basert på maksimalhastighe-
ten, hvor trykkgradienten over klaffen kan 
beregnes etter Bernoullis modifiserte formel 
som 4×V2. Ved store, ikke-trykkrestriktive 
insuffisienser, er denne formelen ikke gyldig. 
Legger man til klinisk bedømt trykk i h. 
atrium (halsvenestuvning, leverveneflow, 
v. cava inferior variasjon ved inspirasjon), 
blir estimatet av trykket i høyre ventrikkel 
brukbart. 

Lungeveneflow
Innstrømningsmønsteret til venstre atrium 
kan gi oss viktig informasjon om trykkfor-
holdene i venstre atrium, og er også nyttig 
ved spørsmål om restriktiv kardiomyopati, 
konstriktiv perikarditt og tamponade. 
Varighet og relativ størrelse av komponen-
tene er viktigere enn absolutte hastigheter 
fordi vinkelen mot blodstrømmen oftest 
er usikker og hastighetene dermed lett 
underestimeres. 

Normalt vil signalet bestå av tre 
hovedfaser: Atriebølgen som fremkommer 
når atriet kontraheres, ses som en kortva-
rig blodstrøm retrograd ut av atriet. Dette 
signalet varer normalt kortere enn atriebøl-
gen i mitralsignalet fordi trykket i venstre 
ventrikkel er lavere enn lungevenetrykket 
sent i diastolen. 

Det presiseres at lungevenesignalet 
må tolkes med forsiktighet og i sammen-
heng med all annen informasjon, spesielt 
må mitralsignalet vurderes. 

Akustisk tilgang: Lungevenestrøm-
ning måles lettest i øvre høyre lungevene fra 
apikalt firkammerbilde transthorakalt og fra 
øvre venstre lungevene transøsofagealt. 

Venstre ventrikkel svikt: Ved høyt 
endediastolisk trykk i venstre ventrikkel snur 
dette mønsteret fordi det høye trykket gjør 
at blodstrømmen til ventrikkelen stopper 
tidligere enn den retrograde blodstrømmen 
i lungevenen. Den systoliske komponenten 
dannes av to hendelser som ofte frem-
står som en bølge: Første del av fylningen 
skyldes at atriet relakseres. Denne fasen 
går umiddelbart over i neste fylningsfase 
når AV-ringen trekkes mot apex under 
ventrikkelsystole og trykket i atriet faller 
under lungevenetrykket. Diastolekompo-
nenten dannes når ventrikkelen relakserer 
og mitralklaffen åpner. Atriet er i denne 
fasen et forbindelsesrør mellom lungevener 
og venstre ventrikkel og signalet reflek-
terer relaksasjonshastigheten til venstre 
ventrikkel. 

Diastolisk dysfunksjon: Ved diasto-
lisk dysfunksjon (f.eks. ved hypertrofi) fylles 
ventrikkelen langsomt, og atriebølgen utgjør 
en større del av venstre ventrikkels fylning. 

Figur 57. Normalt lungevenesignal
Figur 56. Tricuspidalinsuffisiens med hastighet 
forenelig med pulmonal hypertensjon.
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Systolekomponenten i lungevenesignalet 
øker i forhold til diastolekomponenten. Ved 
sviktende venstre ventrikkelfunksjon er 
endediastolisk ventrikkeltrykk høyt, og atriet 
tømmes dårlig. Da blir det mindre fylning av 
atriet ved relaksasjonen og i ventrikkelsysto-
len. Formidlingen av blod direkte fra lunge-
vener til ventrikkelen i tidlig diastole blir den 
dominerende komponenten og diastolen vil 
derfor dominere lungevenesignalet. 

Mitralinsuffisiens: Ved mitralinsuf-
fisiens av betydning vil systolekomponen-
ten i lungevenesignalet reduseres, eller 
også reverseres i sensystole som følge av 
trykkøkningen når atriet fylles retrograd av 
insuffisiensen. 

Apikal 2-kammer og langakse
Med utgangspunkt i 4-kammerbildet og 
langs en akse med apeks og mitralklaffens 
midtpunkt midt i bildet dreies transduser 
ca. 60° mot urviseren. Man får da frem-
stilt v. ventrikkel og v. atrium i lengde-
snitt. Dreier man videre ca. 60° vil man 
få apikalt langaksebilde som svarer helt 
til parasternalt langaksebilde, men med 
stråleretningen fra apex. I motsetning til ved 
parasternalt bilde ser man gjerne apexom-
rådet bra. Disse projeksjonene er verdifulle 
ved bedømmelse av veggbevegeligheten i 
venstre ventrikkel. Beregning av volumet av 
venstre ventrikkel kan gjøres ut fra målinger 
på to apikale snitt, et 4-kammerbilde og et 
enten 2-kammer eller langaksebilde ved 
hjelp av innebygde måleprogrammer i mas-
kinen. Sammenligning mellom systoliske og 
diastoliske målinger gir ejeksjonsfraksjon , 
et parameter som også brukes i angiografi, 
ved MR og isotopundersøkelser. På grunn av 
metodologiske forhold vil ikke alltid verdi-
ene korrespondere. 

Farge-Doppler: Visualiser aortaklaff 
og mitralapparat. På langaksebildet fremstil-
les ofte mitralinsuffisienser godt. 

Subkostalt vindu
Pasienten i flatt ryggleie. Transduser i epi-
gastriet like under processus xiphoides.

Utgangsplan er rett horisontalsnitt 
der aorta descendens (AO) og vena cava 
inferior (VCI) fremstilles i tverrsnitt og 
forteller om karstillingen i abdomen. Man 
vinkler deretter oppover til hjertet trer frem 

Figur 58 Subkostalt 4kammerbilde

Figur 59. Subkostalt sagittalplan 
(atrieseptumprojeksjon)

og må ofte rotere litt mot urviseren for å få 
inn begge atrier og begge ventrikler. Planene 
blir omtrent som ved apikalt 4-kammer-
bilde, men vinkelen mellom hjertet og 
lydbølgene blir en annen, hjertet sees fra en 
annen vinkel. Evt. artefakter og drop-outs 
i apikale bilder vil avsløres. Vinkling helt til 
fremre plan fremstiller fremre del av mus-
kulære ventrikkelseptum og infundibulum i 
frontalplan.

Ved å rotere transduser 90° fra 
4-kammer-plan, vinkle litt mot h. skulder 
og rotere en anelse mot urviseren vil man 
få et tilnærmet sagittalt snitt. Man vil da 
se vena cava superior (VCS) der denne 
munner i HA ved starten av atrieseptum 
(figur 59). Atrieseptum danner en jevn bue 
som forbinder innmunningen av vena cava 
superior og inferior. Sekundumdefekter er 
lokalisert midt på denne buen, mens sinus 
venosus defekter sitter ved innmunningen av 
vena cava superior eller vena cava inferior. 
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Vinkles transduser derfra over mot venstre 
skulder og roteres 30 - 45° (figur 60), fin-
ner man infundibulum, pulmonalklaffen og 
arteria pulmonalis.

M-mode: Fremstilling av respira-
sjonsvariasjon og dimensjoner i vena cava 
inferior. Tykkelsen av høyre ventrikkels fri 
vegg måles noen ganger best fra subkostal 
posisjon. Hos emfysempasienter uten 
akustisk vindu parasternalt, kan subkostal 
tilgang brukes for måling av venstre ventrik-
kels dimensjoner.

Systemiske vener
Analyse av blodstrøm i systemiske vener 
vil kunne gi informasjon om de hemodyna-
miske forholdene i høyre atrium. Vurder-
ingen blir analog med lungevene innstrøm-
ming til venstre atrium, men på grunn av 
trykkvariasjon ved respirasjonen vil møn-
steret variere mer med respirasjonsfasen. 
Hastigheter kan registreres fra vena cava 
inferior, levervener under subkostal registre-
ring og fra vena cava superior, det siste er 
lettest ved registreringer fra supraclaviculær 
posisjon på høyre side. Vena cava inferior 
kollaberer normalt i større eller mindre grad 
når blodet suges inn i lungene gjennom 
høyre hjertehalvdel under inspirasjon, nor-
malt vil diameteren reduseres til det halve. 
Mindre grad av kollaps kan tyde på økt trykk 
i høyre atrium, og en grov, semikvantitativ 
estimering kan gjøres ut fra dette. 

Svingningene i innstrømningen til 
atriet styres av atrieaktiviteten og kommer 
i tillegg til respirasjonssvingningene. Høyre 
atrium vil normalt fylles i atriediastole og 

under ventrikkelsystole, men vil tømmes 
kortvarig retrograd i atriesystole. Ved stor 
tricuspidalinsuffisiens vil innstrømningen til 
høyre atrium motvirkes av regurgitasjonsvo-
lumet fra høyre ventrikkel og kan bli rever-
sert. Det anbefales at tolkningen av kurvene 
gjøres som en integrert del av totalvurder-
ingen og ikke analyseres isolert. 

Suprasternalt vindu
Pasienten i ryggleie med lett ekstendert 
nakke og hodet dreiet halvt mot venstre. 
Transduser i jugulum.

Aortabueprojeksjon
Undersøkelse er indisert ved mistanke om 
aortaaneurisme evt. med disseksjon i aorta 
ascendens og i buen, og gir oftest god over-
sikt over coarctasjon.

Transduser i plan ca. 45° på sagit-
talplanet fra bakre venstre til fremre høyre 
kvadrant. Aortabuen fremstilles i lengde-

Figur 61. Suprasternal. Aortabuen i lengde snitt. 
(HAP=høyre art. pulmonale)

Figur 62. Suprasternalt frontalsnitt.

Figur 60. Subkostalt sagittalplan. Arteria 
pulmonalis.
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akse (figur 61) med avgang av de store kar 
(truncus brachiocephalicus, a. carotis sin. 
og a. sub clavia sin.). Coarctasjoner vil kunne 
fremstilles her, men skyggen fra venstre 
hovedbronchus gjør at man sjelden kan 
følge aorta desc. særlig langt forbi vanlig 
coarctasjonssted. (Venstre hovedbronchus 
sees IKKE som et hulrom, fordi den er fylt 
med luft og ikke veske.) Ved rotasjon 90° 
fremstilles aortabuen i tverr snitt (figur 62). 
Over denne sees tverrvenen (vena brachio-
ceph. sin.) i lengdeakse. Under aortabuen 
sees h. gren av art. pulmonalis i lengdesnitt 
ut til første bifurkasjon. Under denne igjen 
fremstilles venstre atrium i frontalplan, ofte 
er det mulig å fremstille innmunning av alle 
4 lungevener.

Doppler: Registrering fra aorta 
descendens kan avsløre høye hastigheter 
ved Coarctasjon og reversering av flow i 
diastolen ved store aorta insuffisienser.

Ductusprojeksjon
Med utgangspunkt fra aortabuen i lengde-
snitt roteres transduser lett mot urviseren 

og planet vinkles lateralt mot venstre (figur 
63). Fra å ha høyre art. pulm. i tverrsnitt 
får man art. pulm. hovedstamme distalt 
og begynnelsen av venstre art. pulm. 
Sistnevnte krysser her bakre aortabue og i 
skjæringsstedet vil evt. en ductus som regel 
befinne seg.

Transøsofagus 
ekkokardiografi

Ved transøsofagus ekkokardiografi under-
søker man hjertet ved å føre en ultralyd 
probe ned i øvre del av GI-tractus. Tran-
søsophagus ekkokardiografi er vanligvis 
en tilleggsundersøkelse til transthorakal 

ekkokardiografi for å fremstille strukturer 
som ikke kan undersøkes transthorakalt 
eller for å monitorere hjerte ved kirurgi eller 
intervensjoner. 

Innsynet til hjertet spesielt atrier 
og hjerteklaffer er vanligvis svært bra fra 
øsophagus på grunn av kort avstand til 
hjertet, og man kan derfor bruke høyere 
ultralyd frekvens og dermed også få svært 
god oppløselighet. 
Vanlige indikasjoner for transøsofagus 
ekkokardiografi er:

 y Utredning av kardial embolikilde: Trombe 
i venstre aurikkel (figur 64), PFO med 
shunt reversering og risiko for paradoks 
embolisering, 

 y Mistenkt eller kjent endokarditt på native 
klaffer eller ventiler: Vegetasjoner, abces-
ser, fistler, klaffeperforasjoner eller parav-
alvulær insuffisiens og  tegn til ventilløs-
ning. Det er imidlertid viktig å være klar 
over at endokarditt er en klinisk diagnose 

Figur 63. Suprasternal «ductussnitt» Figur 64. Trombe i venstre aurikkel

Figur 65. Vegetasjon på aortaklaffen med abcess
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og normale ekkokardiografiske funn kan 
ikke utelukke endokarditt.

 y Preoperativ vurdering av aorta og mitral-
klaffesykdom i forhold til mekanisme og 
muligheter for kirurgisk reparasjon

 y Mistanke om ventil dysfunksjon (lås-
ningsfenomener eller emboliske hendel-
ser): Trombe, pannus.

 y Mistanke om intrakardial shunt: atriesep-
tumdefekt (ASD)

 y Utelukke trombe i venstre aurikkel før 
elektrokonvertering av atrieflimmer

 y Thorakalt aortaaneurisme og 
aortadisseksjon

 y Peroperativ monitorering  og overvåk-
ning av kardiale intervensjoner

Undersøkelsen er semiinvasiv og forbundet 
med lite risiko for komplikasjoner. Alvorlige 
komplikasjoner er sjelden men laryngos-
pasme, aspirasjon, hjerterytmeforstyrrelser, 
øsofagus perforasjoner eller blødninger kan 
oppstå. Mortalitet angis til ca. 1:10 000. 

For å redusere risikoen for kompli-
kasjoner må pasienten kunne samarbeide 
ved undersøkelsen. Pasienten må være 
fast ende i minimum 4 timer før undersø-
kelse og skal ligge i sideleie med fleksjon i 
nakken under undersøkelsen for å redusere 
risikoen for aspirasjon. Transøsofagus ekko-
kardiografi er kontraindisert hos pasienter 
med uavklarte svelgvansker eller ved kjent 
sykdom i øvre gastrointestinaltractus på 
grunn av risiko for perforasjoner. Anti-

koagulasjon og 
trombocytopeni 
er ikke absolutt 
kontraindikasjon 
med gir økt blød-
ningsrisiko. Hos 
antikoagulerte 
pasienter må 
man tilstrebe INR 
<2,8 (3,0). I noen 
tilfeller kan det 
være nødvendig 
å utføre undersø-
kelsen i narkose, 
alternativt kan 
man benytte 
intrakardial 
ultralyd.

Pasienten må være godt informert om 
prosedyren og hensikten med undersø-
kelsen på forhånd. Alle pasienter skal ha 
anlagt intravenøs tilgang før undersøkelsen 
og hjerterytme og respirasjon må overvåkes. 
Man gir vanligvis slimhinne anestesi i svel-
get med lidokain spray og dersom pasienten 
er svært engstelig eller har betydelige brek-
ninger og ubehag kan man også gi diazepam 
intravenøst. Pasienter som har fått lokala-
nestesi i svelget må ikke spise eller drikke 
før 1 time etter undersøkelsen for å unngå 
aspirasjon.

Figur 67. Atrieseptumdefekt med fargeDoppler

Figur 66. Mitralventil endokarditt med paravalvulær insuffisiens
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Pasienter som har fått diazepam må 
observeres etter prosedyre og kan selvsagt 
ikke kjøre bil etter undersøkelsen. 

Transøsofagus ekkokardiografi er 
vanligvis en målrettet undersøkelse og 
representere et supplement til den transt-
horakale undersøkelsen. Undersøkelses-
tiden bør av hensyn til pasienten være så 

kort som mulig, gjennomsnittlig 10 
minutter. Man må fokusere på å avklare 
det som var målet med undersøkelsen, 
men likevel gjennomføre undersøkel-
sen mest mulig systematisk. Moderne 
transøsofagus ekkokardiografi består 
av et fleksibelt skop, 180 graders 
multiplan ultralyd og muligheter for 3D 
fremstilling.

Standard transøsofagus 
ekkokardiografi
Undersøkelsen består i hovedsak av 
1) Øvre øsofagus plan (klaffer, atrier 
og store kar), 2) Nedre øsofagus plan 
(høyre og venstre ventrikkel), 3) Trans-

gastrisk 4) Thorakal aorta. Under søkelsen 
bestemmes av fremstillingen av spesifikke 
landemerker.

Figur 68. Thorakalt aortaaneurisme med 
disseksjonsmembran

Tabell 1. Hjelp for å oppnå en fullstendig transoesophageal ekkokardiografisk undersøkelse 
(tabellarbeidsgruppen i ekkokardiografi).

Opptak Grader Tilt Projeksjoner Avbildning
1 0 0 4 kammer midt VA, VV, MV (A2-P2)
2 0 0 4 kammer høy MV (A1-P1)
3 0 0 4 kammer lav MV (A3 - P3)
4* 0 0 4 kammer midt MV rotasjon, 0 – 25 – 45 – 65 – 90 – 120 gr

Ved MI: 70 gr: antefleksjon (A1-A2-A3)
midt (P1-A2-P3)
retrofleksjon (P1-P2-P3)

5 100-130 0 Lang akse AV + Ao rot (zoom) + MV (A2 – P2)
6 30-60 0 Kortakse AV kortakse (zoom)
7 50-70 0 2 kammer V. Aurikkel + LUPV
8 70-90 0 2 kammer LLPV + LUPV (trekk skopet litt opp, roter 20-30 

gr moturs)
9 0-20 0 4 kammer H. Atrium, RUPV + RLPV
10 0-110 0 Atrieseptum Med fargeDoppler, scanne hele septum
11 70-90 0 Kortakse Høyre atrium + høyre ventrikkel + TV + PV

Høyre atrium + SVC + IVC
12 50-80 0 Atrieseptum Atrieseptum foramen + kontrast (10 ml agitert 

saltvann + Valsalva)
13 100-120 0 Langakse AV + Ao ascendens
14 0 og 90 45 Kort + langakse Transgastrisk VV
15 0 0 0 Kortakse Ao descendens

Forkortelser: VA = venstre atrium VV, MV (A2P2), VV = venstre ventrikkel MV (A1P1), MV = 
mitralklaff, AV = Aortaklaff, LUPV = venstre øvre lungevene, LLPV = venstre nedre lungevene, 
RUPV = høyre øvre lungevene, RLPV = høyre nedre lungevene, TV = tricuspidalklaff, PV = pul
monalklaff, SVC = vena cava superior, IVC = vena cava inferior, Ao = aorta.
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Figur 69. Øvre øsofagus. A, ca. 30° Aortaklaff, atrieseptum. B, ca. 90°bikavalt.C, ca. 60° Øvre venstre 
lungevene (rød) og venstre aurikkel ( blå) med fargeDoppler. D, Doppler Lungevene. E, Doppler venstre 
aurikkel

A B

C D

E

Figur 70. Midtre øsofagus, mitralklaff og aorta langakse, A, 0°, B ca. 60°, og C ca. 120°

B CA

Figur 71. Fremstilling av mitralinsuffisiens med fargeDoppler
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Transøsofageal ekkokardiografisk 
undersøkelse
Transøsofagus ekkokardiografi i overvåk-
ning av transkutane prosedyrer og periope-
rativ transøsofagus ekkokardiografi

Transøsofagus ekkokardiografi (TØE) 
brukes i økende grad ved perkutane prose-
dyrer. Ved behandling av mitralinsuffisiens 
med perkutan Mitraclip® er monitorering 
av prosedyren med TØE nødvendig. Både 
den transseptale punksjonen, innføringen av 
mitraclippen, orienteringen av denne i for-
hold til perpendikularitet og lekkasje er vik-
tig. Grasping av klaffeseilene og til sist vur-
deringen av reduksjonen i insuffisiensen og 

Figur 72. Segmentinndeling av mitralklaffen. 
Segmentinndeling av mitralklaffen i 2D og i 3D med eksempel på P2prolaps med cordaruptur (pil). Seg
ment inndeling er spesielt viktig for den kirurgiske planleggingen av mitralplastikker. Aortaroten ( blå 
ring). Mitralklaffens fremre seil med segmenter A1A3 og bakre seil med segmenter P1P3. Posterome
diale kommisur (PLC) og anterolateral kommisur (ALC) er markert på figuren.

Figur 73. Kortakse av venstre ventrikkel. Trans
gastrisk og tilte forover

Figur 74. Thorakalaorta 0°, rotere skopet slik at man ser direkte mot thorakalaorta. A, 0° 
Kortakse thorakalaorta, B, 90° Langakse thorakalaorta

A B
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gradienten etter prosedyren må evalueres 
med transøsofagus ekkokardiografi (figur 
69-74). For perkutan lukning av atriesep-
tum defekt (ASD), persisterende foramen 
ovale (PFO) og lukning av venstre aurikkel 
er også monitorering av prosedyren med 
TØE nødvendig. Ved transkutan aortaventil 
implantasjon, TAVI, kan man bruke TØE for 
å plassere ventilen optimalt imidlertid er 
ikke dette påkrevet. Det vanligste er å kun 
bruke ekkokardiografi før og etter prosedy-
ren og bruke gjennomlysning for å plassere 
ventilen, dette for å unngå at pasienten må 
i narkose. Også intrakardial ekkokardio-
grafi kan brukes til å monitorere perkutane 
prosedyrer. Perioperativ transøsofagus 
ekkokardiografi er viktig spesielt ved aorta- 
og mitralklaffeplastikker, men brukes ved 
alle ventil- og klaffeoperasjoner. Metoden 
kan også benyttes til å vurdere peroperativ 
myokardfunksjon/iskemi og påvise luftlom-
mer i venstre ventrikkel. Det er nødvendig 
at ekko-operatøren har spesialkunnskap 
om hemodynamikk under hjertekirurgi for å 
kunne gi en riktig vurdering.

Kontrast ekkokardiografi
Agitert saltvannskontrast
Blodlegemer reflekterer ultralyd dårlig, men 
ved å sende saltvann gjentatte ganger gjen-
nom en treveiskran dannes det små luft-
bobler i saltvannet, agitert saltvann. Disse 
luftboblene sees svært godt på ultralyd 
og dersom agitert saltvann injiseres raskt 
i en stor vene kan det kortvarig fylle opp 
hele høyre atrium, men kan ikke passere 
lungekretsløpet. Dersom man likevel påviser 
saltvannskontrast på venstre side av hjertet 
foreligger det ekstra- eller intrakardiale 
høyre til venstre shunter. 

Agitert saltvanns test kan benyttes 
både ved transthorakal og transøsofageal 
ekkokardiografi. Hovedindikasjonen er 
påvisning av intra- og ekstrakardiale shunter 
og muligheter for paradoks embolisering. 
Ved intrakardiale shunter slik som persis-
terende foramen ovale (PFO) kan kontrast 
overgangen gjennom atrieseptum fremstil-
les direkte under Valsalvas manøver og der-
med også påvise muligheter for paradoks 
embolisering (figur 76). Ved ekstrakardiale 
shunter slik som arteriovenøse malforma-
sjoner, fistler eller medfødte anomalier tar 

Figur 75. Mitraclip prosedyre som viser transseptal punksjon, orientering av mitraclip i forhold til 
mitralklaffen i biplan og 3D og resultatet etter plassering av 2 mitraclipper som resulterer i typisk dob
belåpning av mitralklaffen.
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det noe lenger tid før kontrasten kan obser-
veres på venstre side av hjertet og overgan-
gen kan ikke fremstilles direkte (figur 77). 
Det er viktig at kontrasten injiseres fra en 
vene i venstre overekstremitet slik at man 
ikke risikerer å overse en persisterende ven-
stresidig vena cava superior som munner 
inn i venstre atrium.

Moderne ultralydkontrast - 
Mikrobobler
Ultralydkontrast bestå-
ende av mikrobobler med 
en kjerne av inert gass og 
et skall av fosfolipider eller 
proteiner kan brukes til å 
optimalisere ekkokardiogra-
fisk fremstilling av hjertet. 

Mikroboblenes størrelse, gasskjernens 
komprimerbarhet og skallets stivhet 
og elastisitet er viktige egenskaper 
som bestemmer hvordan mikrobo-
blene oppfører seg i et ultralyd felt og 
hvor stabile de er. 

Det finnes i dag flere ulike 
mikrobobler som er i klinisk bruk, 
felles for disse er at de har tilnærmet 
samme størrelse og elastisitet som 
røde blodlegemer, de finnes uteluk-
kende intravasalt etter injeksjon og de 
kan passere lungekapillærene (trans-
pulmonal passasje). Ultralyd kontrast 
kan injiseres intravenøst i perifer vene 
enten som bolus eller som kontinuerlig 
infusjon.

Ultralydkontrastmidler som 
markedsføres i Europa vises i tabell 2. 

Det er viktig å merke seg at 
dersom man skal administrere SonoVue 
som kontinuerlig infusjon må man 
benytte en roterende sprøytepumpe 
(Vuejet®) for å hindre utfelling av kon-
trasten, mens dette ikke er nødvendig 
for Luminity. Imidlertid krever Luminity 
at kontrasten aktiveres i en spesiell mik-
ser (Vialmix®) før bruk. Optison er det 
enkleste kontrast middelet å adminis-
trere ved at det kun krever at ampullen 
ristes før bruk, men er mindre egnet for 
kontinuerlig infusjon. 

Ultralydkontrast er velutprøvd og 
er beheftet med liten risiko for kompli-
kasjoner. Alvorlige reaksjoner er sjelden 
(0,01 %), men allergiske reaksjoner 

(anafylaksi) og pseudo allergiske reaksjoner 
(CARPA syndrom) kan forekomme. Mindre 
alvorlige bivirkninger som hodepine, kvalme, 
ryggsmerter, smerter på injeksjonsstedet og 
parestesier er selvbegrensende og forbigå-
ende. Ved bruk av ultralydkontrast må man 
imidlertid alltid ha beredskap for å behandle 
alvorlige allergiske reaksjoner.

Ultralyd kontrast er kontraindisert 
hos pasienter med alvorlig pulmonalhy-

Figur 76. Agitert saltvannskontrast i høyre atrium med kon
trastovergang via persisterende foramen ovale (PFO) ved 
Valsalvas manøver under transøsofagealt ekkokardiografi

Figur 77. Betydelig kontrastovergang til venstre hjerte
halvdel etter intravenøs injeksjon av saltvannskontrast 
hos pasient med Mb. Osler og flere arteriovenøse malfor
masjoner i lungene.

Tabell 2. Ultralydkontrastmidler som markedsføres i Europa

Kontrast Gass Skall Administra-
sjon

SonoVue® Svovel 
hexafluorid

Fosfolipid Bolus/Infusjon

Optison® Perfluoropropan Albumin Bolus

Luminity® Perfluoropropan Fosfolipid Bolus/Infusjon
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pertensjon, mekaniske hjerteklaffer (på 
grunn av mekanisk destruksjon av kontrast 
mikroboblene) og SonoVue er også kon-
traindisert ved ustabil hjertesykdom som 
akutt koronarsyndrom og gjennomgått akutt 
hjerteinfarkt siste 4 uker. De ulike kontrast-
midlene har altså litt ulike egenskaper og 
dermed også ulike bruksområder som man 
må ta hensyn til når man skal benytte ultra-
lyd kontrast ved ekkokardiografi.

Kontrast ekkokardiografi
Kontrast mikroboblene har spesielle 
akustiske egenskaper i et ultralyd felt, 
dette bestemmes av ultralydens mekaniske 
indeks (MI). Mekanisk indeks er forholdet 
maksimalt negativt trykk (Pp) og frekvens 
(f) etter formelen: 
MI=PP /√f

Ved ultralyd med lav mekanisk 
indeks (MI: 0,08 – 0,3) starter mikrobo-
blene å oscillere (resonans) og gir en ikke-
lineær respons (harmonics), mens ved høy 
mekanisk indeks destrueres mikroboblene. 
Kontrastspesifikke ultralydprogrammer med 
høy mekanisk indeks, «Trigger Imaging» 
eller «Intermittent Imaging», kan benyttes 
for å undersøke myokardperfusjon. Kontrast 
ultralyd med lav mekanisk indeks er imidler-
tid mest benyttet og gir mulighet for å vur-
dere hjertefunksjon, «Real-time Imaging». 
Dersom man kombinerer kontrast ekkokar-
diografi med lav mekanisk indeks med et 
«flash» med høy mekanisk indeks ultralyd, 
såkalt «Flash Imaging» eller «Destruction – 

Replenishment Imaging» kan man vurdere 
både hjertefunksjon og myokardperfusjon 
samtidig. Man må imidlertid være klar over 
at når man bruker ultralyd kontrast kan 
det oppstå artefakter som attenuering og 
kontrast destruksjon i nærfeltet som ikke 
må feiloppfattes som patologi.
Indikasjoner for kontrast ekkokardiografi 
er i følge Europeiske retningslinjer:

 y Dersom ≥2 segmenter av venstre 
ventrikkel ikke kan fremstilles til-
fredsstillende (gjelder også ved 
stressekkokardiografi)

 y Mistanke om sykdom apikalt i venstre  
ventrikkel: Trombe, apikal hyper-
trofi, non-compaction kardiomyopati, 
pseudoaneurisme.

 y Dersom nøyaktig bestemmelse av 
venstre ventrikkelfunksjon er avgjørende 
i oppfølgingen for å bestemme behand-
ling, slik som ved klaffesykdom, behand-
ling med kardiotoksiske medikamenter 
(f.eks cytostatika) eller avgjørende med 
tanke på implantasjon av devicer (CRT, 
ICD)

 y Behov for optimalisering av Doppler 
signaler.

LVO: «Left ventricular opacification»
Ultralyd kontrast optimaliserer endokard-
avgrensningen i venstre ventrikkel og gir 
en mer nøyaktig og bedre reproduserbar 
bestemmelse av venstre ventrikkel volumer, 

Figur 78. LVO bedrer endokardavgrensingen spesielt apikalt og lateralt og gir bedre 
vurdering av venstre ventrikkel volum og funksjon.
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regional funksjon og ejeksjons fraksjon (EF) 
(figur 78). Hos 15 - 20 % av pasientene 
som kommer til ekkokardiografi og ca 30 % 
som kommer til stressekkokardiografi er det 
akustiske vindu dårlig og billedkvalieteten 
betydelig redusert. Kontrast ekkokardio-
grafi er vist å bedre den ekkokardiografiske 
fremstillingen og redusere behovet for 
tilleggsundersøkelser, spesielt gjelder dette 
for intensiv pasienter. Dersom man ikke 
benytter kontrast ved den ekkokardiogra-
fiske undersøkelsen viser studier at man da 
tenderer til å underestimere venstre ventrik-
kelfunksjon og EF noe som igjen kan føre til 
overbehandling.

Trombe eller tumor
Kontrast ekkokardiografi kan brukes til å 
påvise eller utelukke tromber i venstre ven-
trikkel. Siden tromber er avaskulære struk-
turer vil de ikke ta opp kontrast og kan der-
for påvises som oppklaringer i kontrasten 
(figur 79). Ved å undersøke om intrakardiale 
strukturer lader opp kontrast kan man også 
skille mellom tumor og trombe. Tumores vil 
lade opp kontrast, men ikke tromber. 

Myokardperfusjon
Ved «Destruction – replenishment» kontrast 
ekkokardiografi kan man fremstille kontras-
toppladningen i myokard som uttrykk for 
regional myokardperfusjon. Ved forsinket 
kontrastoppladning, dvs mer enn 5 hjerte-
slag i hvile og mer enn 1-2 hjerteslag under 
stress, foreligger iskemi (figur 80). På grunn 
av den gode tids- og rom oppløseligheten 
ved ekkokardiografi kan både subendokar-
dial- og transmural iskemi påvises, dette 
gir metoden et fortrinn sammenlignet med 
andre non-invasive perfusjonsundersøkel-
ser slik som myokardscintigrafi. Bestem-
melse av myokardperfusjon kan påvise 
no-reflow etter revaskularisering, men 
er spesielt nyttig for å påvise iskemi ved 
stressekkokardiografi. 

Stressekkokardiografi
Stressekkokardiografi gir informasjon om 
hjertets funksjon og hemodynamikk under 
belastning. Siden mange pasienter kun har 
symptomer under anstrengelse og ikke i Figur 79. Apikal trombe med manglende kontrast

oppladning apikalt

Figur 80. Kontrast ekkokardiografi som viser forsinket kontrastoppladning i apikal septum og 
lateralvegg etter flash forenlig med iskemi.
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hvile er stressekkokardiografi en svært nyt-
tig undersøkelsesmetode. 
Indikasjoner for stressekkokardiografi er:

 y Mistanke om eller kjent iskemisk hjer-
tesykdom eller koronarsykdom: stress-
indusert iskemi

 y Vurdering av viabilitet etter hjerteinfarkt
 y Påvise subvalvulære eller intrakavitære 

gradienter hos pasienter med hypertro-
fisk kardiomyopati.

 y Klaffesykdom: Aortastenose eller 
mitralinsuffisiens; spesielt aostastenose 
med betydelig nedsatt venstre ventrikkel-
funksjon/lav EF, asymptomatisk alvorlig 
aortastenose, funksjonsdyspnoe med 
mitralinsuffisiens for å undersøke forver-
ring av mitralinsuffisiens og utvikling av 
pulmonal hypertensjon ved anstrengelse. 
Utvikling av iskemisk mitralinsuffisiens.

 y Vurdere diastolisk funksjon under 
anstrengelse

Valg av stressmetode er avhengig av den 
kliniske problemstilling. 

Farmakologisk stress med høy-dose 
dobutamin eller vasodilator stress (adeno-
sin, dipyridamol) benyttes vanligvis ved 
utredning av mistenkt iskemisk hjertesyk-
dom eller for å undersøke betydningen av 
påvist koronarsykdom. Lav-dose dobutamin 
stress kan benyttes for å vurdere myokard-
viabilitet dersom MR, som er gullstandard 
for viabilitetsvurdering, er kontraindisert på 
grunn av nyresvikt eller implanterte devicer. 
Hos pasienter med betydelig redusert ven-
stre ventrikkelfunksjon (lav EF) og aortas-
tenose kan lav-dose dobutamin stressekko-
kardiografi brukes til å skille mellom alvorlig 
aortastenose og pseudo-alvorlig aortas-
tenose som kun skyldes lavt slagvolum og 
ikke alvorlig aortaklaffesykdom. I tillegg kan 
man se om det er kontraktil reserve i ven-
trikkelen og dermed få viktige prognostiske 
tilleggsopplysninger.

Ergometrisk stress er vanligvis 
sykkel-ekko der man benytter en liggesyk-
kel med økende belastning, håndsykkel kan 
også benyttes. Dette betyr at man kan gjøre 
ekkokardiografi under økende fysiologisk 
belastning. Ved vurdering av subvalvulær 
aortastenose hos pasienter med hypertro-
fisk kardiomyopati og hos pasienter med 

alvorlig asymptomatisk aortastenose skal 
ergometrisk stresstest benyttes i utrednin-
gen. Dobutamin stress er kontraindisert 
ved begge disse tilstandene og i tillegg ved 
hemodynamisk ustabil sykdom. Dobuta-
min stress er også kontraindisert ved høy 
risiko for alvorlig arytmi og ved alvorlig 
hypertensjon. Vasodilator stress er kon-
traindisert hos pasienter med AV-blokk eller 
lungesykdom.

Stresstesten avsluttes når man 
har oppnådd adekvat stressnivå (85% av 
aldersberegnet maksimal hjertefrekvens), 
maksimal medikament dose ved farmakolo-
gisk stress, betydelige symptomer, ≥2 mm 
ST-depresjoner, hjerterytmeforstyrrelse, 
hypertensjon med systolisk blodtrykk ≥ 220 
mmHg eller symptomatisk blodtrykksfall.

Stressekkokardiografi er assosiert 
med risiko for komplikasjoner (1: 100) slik 
som hjerterytmeforstyrrelser, men alvor-
lige livstruende arytmier, hjerteinfarkt og 
ventrikkelflimmer er sjelden (1: 10 000) 
men man må alltid ha akutt beredskap ved 
stressekkokardiografi.

Stressekkokardiografi i diagnostikk av 
iskemisk hjertesykdom
Den vanligste indikasjonen for stressek-
kokardiografi er iskemidiagnostikk. Dersom 
arbeids-EKG ikke kan gjennomføres, ikke er 
tolkbar på grunn av grenblokk i EKG eller 
dersom det er sterk mistanke om iskemisk 
hjertesykdom og arbeids-EKG er inkonklu-
sivt. Funksjonsforstyrrelse i myokard kom-
mer før EKG forandringer og symptomer i 
iskemikaskaden. Under stressekkokardio-
grafi vurderer man derfor regional veggfor-
tykkelse. Normalt vil veggfortykkelsen øke 
under stress, dersom det oppstår stressin-
dusert hypokinesi er det uttrykk for iskemi. 
Regioner som er hypo- eller akinetiske i 
hvile kan enten representere arr, det vil si 
at funksjonen er uendret under stress eller 
funksjonen kan forbedres som tegn på at 
myokard er viabelt. Dersom det oppstår en 
bifasisk respons i et akinetisk område, det 
vil si forbigående funksjonsforbedring under 
økende stress er det et tegn på at pasien-
ten vil ha god nytte av revaskulariserende 
behandling.

I evalueringen av stressekkokar-
diografi benyttes «Wall motion scoring»: 
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1) Normal 2) Hypokinetisk 3) Akinetisk 
og 4) Dyskinetisk. Scoringen foretas i alle 
segmenter av venstre ventrikkel etter en 
16-/17- (figur 81) eller 18-segments modell 
og man ser på endringer mellom hvile og 
maksimalt stress. 

Ultralyd kontrast bedrer endokard-
avgrensningen slik at vurdering av regional-
funksjon ved stressekkokardiografi blir let-
tere og gir samtidig informasjon om regional 
myokardperfusjon som bidrar til å øke den 
metodens diagnostiske sensitivitet. 

Avanserte ekkokardiografiske meto-
der som vevsDoppler og muligens også 
speckle tracking (her kan frame rate bli for 
lav under peak stress) med deformasjons-
analyse kan også inkluderes i stressekko-
kardiografiprotokollen. for å bedre diagnos-
tikken.  Måling av koronar flowreserve ved 

Doppler gir  også tilleggsopplysninger ved 
stressekkokardiografi. Foreløpig benyttes 
disse metodene først og fremst i forskning.

Ekko ved spesielle 
problemstillinger

Den standardiserte undersøkelsen av 
hjertets fire kammer og ostier er grunn-
stenen i en klinisk rettet ekkokardiografisk 
undersøkelse. Ekkoundersøkelse må i tillegg 
skreddersys etter problemstillingen hos den 
enkelte pasient. 

 «Hurtigekko»
Med økt tilgang til transportable og hånd-
holdte ultralydapparat, øker også mulighe-
ten til å bruke ultralyd som en forlengelse 
av stetoskopet i akuttsituasjoner. Det vil da 
ofte være begrenset tid til disposisjon, og en 
fokusert undersøkelse kan da være indisert. 
Det er viktig at dette angis i beskrivelsen, 
slik at man ikke feilaktig forledes til å tro at 
undersøkelsen var fullstendig. Problemstil-
linger som er aktuelle kan være venstre 
ventrikkel funksjon, klaffeinsuffisienser og 
stenoser, perikardeffusjon, aortadiameter og 
septums posisjon som uttrykk for pulmonal 
hypertensjon. 

Intravasal ultralyd (IVUS)
Ultralydproben kan nå teknisk integreres 
i invasive katetere, og man kan derved 
fremstille årevegger fra innsiden. Se eget 
kapittel.

Kongenitte vitier
Dersom man undersøker en kjent hjertefeil, 
er det lurt å lese tidligere operasjonsbe-
skrivelser, vurdere CT eller MR bilder og 
tidligere ekkobilder før undersøkelsen, slik 
at undersøkelsen blir mest mulig målret-
tet. Man skal likevel ha med seg at tidligere 
undersøkere kan ha feiltolket funn, slik at 
en sunn skepsis og et åpent sinn kan være 
fornuftig. Lytt alltid etter bilyder før under-
søkelsen tar til. 

 Man kan oftest avklare de fleste 
problemstillinger angående anatomiske 
forhold og klaffefunksjon, men trykkforhol-
dene kan ikke estimeres i absolutte verdier 
da de fysiske forutsetningene for bereg-
ningene ikke er til stede. Av og til kan trykk Figur 81. Segmentinndeling av venstre ventrikkel

Panel A Panel B
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estimeres på grunnlag av indirekte målinger 
f.eks. gradienter mellom to kammer eller 
ved systoliske tidsintervaller. Beregning av 
shunter kan være usikker, men bør forsøkes. 
Undersøkelsen egner seg godt som scree-
ningsmetode og som oppfølging etter evt. 
kateterisering. Alle kongenitte vitier bør 
undersøkes med ekko/Doppler på et eller 
annet tidspunkt.

Ved medfødte hjertefeil vil nær sagt 
alle hemodynamiske forhold være mulig, 
men blodet vil alltid strømme fra høyt og til 
lavere trykk. Undersøkelsen må da legges 
opp individuelt, men bør bygges opp over et 
systematisk mønster. Man bør «følge» blod-
strømmen fra systemvener, gjennom høyre 
hjertehalvdel til lungekretsløpet, gjennom 
venstre hjertehalvdel og ut i systemkrets-
løpet. Hjertet gjennomsøkes for shunter. 
Atrieseptum analyseres med farge-Doppler 
for å avsløre passasje av blod. Høyre 
ventrikkel undersøkes med farge-Doppler 
ved mistanke om ventrikkelseptum defekt. 
Ved mulig persisterende ductus arteriosus 
undersøkes området ved bifurkaturen i arte-
ria pulmonalis og bakre aortabue spesielt 
nøye med tanke på kontinuerlig, pulserende, 
systolisk/diastolisk blodstrøm. Ved mis-
tanke om coarctatio måles blodstrømmen i 
bakre del av aortabuen. Vær her oppmerk-
som på at bakveggen i aortabuen kan virke 
som en reflektor for lydstrålen slik at man 
på det todimensjonale bildet finner tydelig 
strømningsmønster for aorta descendens 
bakenfor karet (figur 82). Ved kompliserte 

hjertemisdannelser må man passe på at 
konklusjonen er logisk, - blodet må gå rundt.

Kunstige ventiler
2D viser oftest de anatomiske forhold i 
hjertet forøvrig bedre enn forholdene i selve 
ventilen siden ventilene inneholder ekkotett 
materiale som gir kraftige reflekser og mye 
reverberasjon. Bak ekkotett materiale blir 
det skygger der strukturer ikke fremstilles. 
Med Doppler kan hastigheten over ventilen 
måles, men undersøkelse kan være teknisk 
vanskelig. 

Kunstige ventiler av ulik konstruk-
sjon vil ha ulike karakteristika og det hen-
vises derfor til spesiallitteratur og tabeller. 
Felles for alle mekaniske ventiler er at de har 
lekkasje innenfor ventilringen der lokkran-
den og opphengsmekanismen befinner seg. 
En liten lokklekkasje er tilsiktet for å hindre 
trombosering og at lokket kiles fast. De er 
volummessig små og når kort ned i tilfø-
rende kammer med lav hastighet. Disse er 
lette å se med farge-Doppler ved aortaven-
tiler, vanskeligere å finne transthorakalt ved 
mitralventiler på grunn av ekkoskygger fra 
ventilen, men lett ved transøsofagusekko. 
Biologiske ventiler skal ikke ha valvulære 
lekkasjer. Alle paravalvulære lekkasjer er 
patologiske. 

Praktisk talt alle ventiler gir en has-
tighetsøkning. Ved mekaniske ventiler, spe-
sielt tolokks ventiler, er hastighetsøkningen 
større enn den reelle gradienten skulle tilsi, 
på grunn av trykk gjenvinningsfenomener. 
Det er derfor mer korrekt å følge ventiler 
med resultater uttrykket i hastighetsmå-
linger i stedet for som gradienter. Fordi 
endring i hemodynamiske forhold i stor 
grad påvirker hastighetsmålingene, skal det 
relativt store hastighetsendringer til før man 
kan være sikker på en eventuell økt obstruk-
sjon i ventilen. 

Ved mistanke om ventiltrombose 
må ekkoundersøkelsen bare være en del 
av totalvurderingen. Klinisk vurdering med 
auskultasjon av ventilklikk og røntgenfilming 
av lokkbevegelse kan være like viktig. Ved 
mistanke om feilfunksjon vil ofte transøso-
fagusekko være et nyttig supplement fordi 
man får godt innsyn, ikke minst fra ventilens 
transthorakale skyggesider.

Figur 82. Speileffekt av bakre aortavegg. A) 
Angivelse av målepunkt ved us. av aorta descen
dens. B) Angivelse av det reelle målepunkt. Bakre 
aortavegg virker som et speil. Maskinen tror 
lyden har gått rett frem.
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Ved obstruksjoner og lekkasjer i kun-
stige ventiler benytter man samme metode 
som for native klaffer for å bedømme hemo-
dynamiske forhold.

Alle ventiler bør undersøkes posto-
perativt med ekkokardiografi for å få et 
utgangspunkt for senere sammenligning. 
Mekaniske ventiler trenger ingen videre 
ekkokontroller av selve ventilfunksjonen når 
man har sikret seg en representativ basis-
undersøkelse. Derimot kan hjertefunksjonen 
for øvrig selvsagt kreve ekkokontroller. Bio-
logiske ventiler bør ha årlige kontroller etter 
de første 3 – 5 år på grunn av tendensen til 
degenerasjon. 

Koronarsykdom
Undersøkelse med Ekko/ Doppler bør 
være en naturlig del av oppfølgingen ved 
koronarsykdom, og kan som regel bidra til å 
kartlegge skader som er oppstått som f.eks. 
aneurismer, dilatasjon og mitralinsuffisiens. 
Dyskinesi og hypokinesi kan også påvises 
og lokaliseres i relasjon til koronarkarenes 
teoretiske distribusjon.

Det er nyttig å kvantitere v. ventrik-
kels funksjon, spesielt etter infarkter, da 
funksjon er direkte knyttet opp mot medi-
sinsk behandling og prognose. Koronaris-
kemi kan påvises med stressekko, og defor-
masjonsanalyse kan avdekke strain og strain 
rate mønstre som tegn på nedsatt kontrak-
tilitet. Intrakardiale tromber kan påvises, 
selv om undersøkelsen kan være vanskelig. 
Ved akutt hjerteinfarkt er undersøkelsen 
viktig ved mistanke om septumruptur eller 
papillemuskelruptur, eller ved mistanke om 
tamponade etter invasiv behandling.

Perikardvæske
Diagnosen er som regel enkel og metoden 
er sensitiv. Hvis perikardtrykket er høyt kan 
veggbevegelsene i høyre hjertehalvdel være 
forandret. Tydelig respiratorisk variasjon av 
maksimalhastigheten i aorta og mitralostiet 
gir mistanke om tamponade. Den hemody-
namiske vurderingen for å avgjøre om det 
foreligger tamponade ved perikardvæske er 
vanskelig. Det viktige er å finne ut om høyre 
hjertehalvdel fyller og tømmer seg tilfreds-
stillende. Ved akutt økning av væske til peri-
kard, eks ved perforasjon fra et av hjertets 
kamre eller koronarkar, skal det svært lite 

mengde til før fylningen blir kompromittert. 
Ved langsom utvikling med rikelig væske 
og et tøyelig perikard, kan det være flere 
hundre milliliter i perikard uten at hjertet 
er særlig affisert. Bedømmelsen må basere 
seg på en samlet vurdering, blant annet av 
høyre hjertehalvdels vegger og blodstrøms-
mønstere gjennom hjertets ostier inklusive 
lungevener og levervener. Det må presiseres 
at den kliniske undersøkelsen av pasienten 
er meget viktig. 

Embolier
Der det foreligger spesifikk begrunnet 
mistanke om kardialt utgangspunkt for 
embolier er undersøkelse indisert, men det 
er ikke grunnlag for å undersøke alle slagpa-
sienter som rutine. Spesielt er det vanskelig 
å fremstille tromber i venstre atrium, og her 
er transøsofagusekko et viktig hjelpemiddel. 
Det kan reises tvil om undersøkelsen er indi-
sert hos pasienter uten kjent hjertesykdom 
eller hjertesymptomer og funn. 

Endokarditt
Dersom det foreligger store vegetasjoner er 
undersøkelsen informativ. Små vegetasjoner 
kan lett overses, slik at et negativt funn ikke 
utelukker diagnosen. Transøsofagusekko er 
mer sensitiv og spesifikk enn transthorakal 
undersøkelse og bør brukes ved klinisk mis-
tanke dersom det ikke er tilstrekkelig god 
akustisk tilgang transthorakalt. Vegetasjo-
ner som ikke er mobile kan være vanskelig å 
skille fra fibrose og sklerose. Doppler under-
søkelse beskriver klaffenes funksjon og er et 
viktig hjelpemiddel. Ved endokarditt er det 
viktig å påvise eventuelle abscesser, f.eks. i 
aortaroten, men i de fleste tilfeller må man 
bruke transøsofagusekko for å diagnostisere 
disse med sikkerhet.

Intrakardiale tumores
Undersøkelse med ekko er alltid indisert ved 
begrunnet mistanke. Tilstanden er relativt 
sjelden, og diagnosen kan være vanskelig, 
spesielt dersom tumor infiltrerer veggene. 
Differensiering mot intrakardiale tromber 
kan være problematisk. Rager tumor ut i 
lumen er det lettere. Den klassiske intrakar-
diale tumor er myxom i venstre atrium. Man 
vil da finne en stilket, bevegelige, ekkotett 
struktur som går ut fra randen av foramen 
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ovale og når ned gjennom mitralostiet i 
diastole (NB! vær obs. på artefakter). 

Hypertrofisk kardiomyopati
Metoden er meget god til å bedømme 
veggtykkelse i ventriklene, klaffenes 
bevegelsesmønstre og tegn på intraventri-
kulær obstruksjon. Kvalitativt er metoden 
den beste som er tilgjengelig. Kvantitativ 
bedømmelse av myokardfunksjonen er 
derimot mer usikker. Det kan derfor være 
vanskelig å skille ut grensekasus.

Dilaterende kardiomyopati
Kvalitativt er metoden god til å påvise 
dilatasjon. En hemodynamisk vurdering blir 
oftest semikvantitativ. Det kan være vanske-
lig å skille tilstanden fra postinfarktsvikt. 
Sekundære klaffeinsuffisienser påvises med 
god sensitivitet.

Myokarditt/diffus kardiomyopati
Bedømmelse av venstre ventrikkels funksjon 
i denne problemstillingen blir ofte usikker. 
Normalt funn utelukker ikke tilstanden. 
Undersøkelse av lungeveneblodstrøm vil 
kunne gi viktig hemodynamisk informasjon. 
MR undersøkelse av hjertet er indisert ved 
mistanke om myokarditt.

Konstriktiv perikarditt
Alltid en vanskelig diagnose. Undersøkelse 
er indisert, men det kreves god erfaring for 
bedømmelsen og negativt funn utelukker 
ikke tilstanden. Også her kan mønsteret til 
lungevene blodstrømmen være nyttig.

Hypertensjon
Langvarig hypertensjon fører til hypertrofi 
av venstre ventrikkels vegg og endring i 
venstre ventrikkel geometri. Ved oppfølging 
av hypertonikere bør man beregne venstre 
ventrikkelmasse og relativ veggtykkelse da 

dette har prognostisk betydning og er et 
tegn på endeorganskade ved hypertensjon 
og vil derfor ha avgjørende betydning for 
videre behandling hos en del hypertonikere.

Oppsummering
Ekko/Doppler er et viktig hjelpemiddel som 
alltid må vurderes i en klinisk sammenheng. 
Ved feil bruk er det lett å fremskaffe falskt 
positive og falskt negative funn. Alle viktige 
funn bør forsøkes verifisert med flere under-
søkelsesteknikker og fra flere posisjoner 
for å kunne skille artefakter fra reelle funn. 
Resultatene som presenteres må settes inn 
i en klinisk sammenheng, og være rimelige 
ut fra en helhetsvurdering av pasienten. 
Metoden er betydelig avhengig av undersø-
kerens erfaring og dyktighet, selv om gode 
ekkomaskiner kan eliminere de groveste 
feiltolkningene. 

Ekkokardiografi er en ikke-invasiv 
metode og kan derfor gjentas uten store 
motforestillinger hvis første undersøkelse 
ikke er fullstendig. Tette kontroller hos 
ustabile pasienter er ofte nyttig. Utstyret er 
mobilt og kan brukes over alt i sykehus, også 
mens andre undersøkelser eller behandlin-
ger pågår, f.eks. under resuscitering. 

Det er viktig å ha gode rutiner slik 
at resultatene blir fullstendige nok og kan 
kommuniseres med andre faggrupper i 
ettertid. Hver institusjon bør derfor ha en 
person som er metodeansvarlig og dermed 
har ansvaret for kvalitetssikring av ekkore-
sultatene. Datalagring og overføring gjør at 
sammenlignende undersøkelser og kom-
munikasjon mellom institusjoner stadig blir 
enklere. 

Fortsatt vil den akustiske tilgangen 
være den største begrensende faktoren. 
Det er derfor viktig å utnytte alle muligheter 
maskin og pasientleie gir for å fremskaffe 
den informasjonen som er tilgjengelig. 

En ekkokardiografør må ha en ærlighet som kvalifiserer for å selge strikk metervis.


