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EUROECHO-IMAGING 2015

Kongressen til European Association of Cardiovascular Imaging 
(EACVI) ble i 2015 arrangert i Sevilla. Dette er en vakker by med 
sentral plass i europeisk historie, men ikke fullt så sentral i dagens 
europeiske flyrutenett. Kanskje derfor var det en liten nedgang i 
deltakerantallet etter mange år med ekspansjon. Dog ble det et 
teknisk vellykket arrangement i luftige lokaler. Med 20 grader under 
blå himmel på ettermiddagene var turen et kjærkomment avbrekk i 
førjulsstriden for lyshungrige nordboere. Norge var representert med 
flere titalls deltakere, postere og orale presentasjoner. Arbeidsgruppen 
i ekkokardiografi var representert med en samarbeidssesjon om 
hjertesvikt. På organisasjonssiden ble det kunngjort at Thor Edvardsen 
stiller til valg som neste president (President Elect), så vi må benytte 
anledningen til å oppfordre norske medlemmer i EACVI til å benytte 
sin stemmerett ved det nettbaserte valget. I tillegg til stemmerett 
gir medlemskapet bl.a. rabattert kongressavgift og abonnement på 
European Heart Journal Cardiovascular Imaging, så jeg vil oppfordre 
bildediagnostikk-interesserte kardiologer, indremedisinere og radiologer 
til å vurdere innmelding i EACVI. I denne utgaven av Hjerteforum kan 
du lese fire kongressreferater fra medlemmer av NCS’ arbeidsgruppe i 
ekkokardiografi. God lesning, og vel møtt på neste EuroEcho-Imaging 
som arrangeres i Leipzig 7.-10. desember 2016! 

Jan Otto Beitnes
Leder i arbeidsgruppen
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BILDEDIAGNOSTIKK AV KARDIAL 
CYTOSTATIKASKADE 

Geir Høgalmen, Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer

«Role of imaging in oncology» var benev-
nelsen på et symposium der kardiotoksisitet 
av cytostatika og målretta cancerbehandling 
ble gjennomgått. Kardial dysfunksjon rela-
tert til cancerbehandling (Cancer therapeu-
tics related cardiac dysfunction (CTRCD)) 
deles i to typer. Type I er oftest irreversibel 
pga. permanent celleskade (apoptose), 
forårsaka av eksempelvis antracycliner 
(doxorubicin). Denne skaden er relatert til 
total dose. Type II-skade er oftest reversi-
bel ved seponering og ikke doserelatert. Et 
typisk eksempel er trastuzumab (Herzep-
tin®), brukt ved cancer mammae. 

R. O. Jurkut (Bukarest, Romania) 
snakket om omfanget av skadevirkningene 
relatert til cancerbehandling. Hun viste 
til Childhood cancer survival study (K. C. 
Oeffinger et al; N Engl J Med 2006). 30 år 
etter behandling av barnekreft hadde 1,2 
% alvorlig hjertesvikt (relativ risiko 15,1 i 
forhold til søsken) og 1,1 % koronarsykdom 
(relativ risiko 10,4). En annen studie synte 
at brystkreftrammede ved 50 års alder har 
5 ganger større sjanse for å dø av andre 
årsaker enn selve kreftsykdommen (E. O. 
Hanrahan et al; J Clin Oncol 2007). Andelen 
traztuzumab-indusert kardiotoksisitet er 
økende i følge en publikasjon (J. Chen et 
al. J Am Coll Cardiol 2012). I år 2000 stod 
antracycliner for 60 %, mens traztusumab 
sto for kun 2,6 %, i 2007 var forholdet 45 
% vs. 22 % pga. økt bruk av traztusumab. 
Kombinasjonen av de 2 medikamentene 
øker risikoen for kardiotoksisitet. 

Hjertesvikt ved behandling 
med traztuzumab og 
antracyclin 
J. C. Plana (Houston, USA) la frem tall fra 
HERA-studien (Herzeptin Adjuvant trial 
ved brystkreft) som viste at etter 1 år med 
traztusumab-behandling hadde 4,1 % av 
pasientene signifikant EF-fall, mens alvorlig 
hjertesvikt var langt sjeldnere og tilkom 
hos 0,8 % (De Azambuja et al J Clin Oncol 

2014). Han hevdet også at oppfatningen 
om at antracyclinutløst hjertesvikt først 
oppstår når kumulativ dose overgår 400 
mg/m2 står for fall. Nyere data (Drafts BC et 
al; JACC Cardiovasc Imaging 2013;6:601-7) 
konkluderte med at 26 % av en populasjon 
som hadde fått totaldose lavere enn 375 
mg/m2, hadde subklinisk dysfunksjon av 
venstre ventrikkel (EF < 50 %) 6 måneder 
etter oppstart av behandling. Prognosen ved 
antracyclinutløst hjerteskade er dårlig og 
har i studier vist seg å være alvorligere enn 
idiopatisk dilatert og iskemisk kardiomyo-
pati (Felker GM et al. N Engl JMed 2000).

Diagnostikk av CTRCD med 
ekko-doppler
«Expert consensus for multimodality 
imaging evaluation of adult patients during 
and after cancer therapy» er nylig publisert 
(J. C. Plana et al. Eur Heart J Cardiovasc 
Imaging 2014;15:1063-1093). Forfatterne 
definerer CTRCD som fall i EF på > 10 
%-poeng til et nivå < 53 % (normalverdi for 
2D-ekkokardiografi). Reversibilitet defineres 
som EF-stigning til innen 5 %-poeng fra 
utgangspunktet, delvis reversibelt som > 
10%-poeng bedring fra laveste verdi, men 
EF likevel 5 %-poeng lavere enn utgangs-
punktet og irreversibelt som < 10 %-poeng 
bedring i EF til en verdi 5 %-poeng lavere 
enn utgangspunktet. 

Tidlig subklinisk funksjonsnedset-
telse av venstre ventrikkel kan avdekkes 
ved global longitudinell strain (GLS)-måling. 
T. Edvardsen (Oslo) er medforfatter i 
ekspert-konsensusdokumentet og omtalte 
dette som en god metode. Han viste til en 
oversiktsartikkel av Thavendiranathan et al. 
(J Am Coll Cardiol 2014;63:2751-68). En 
kasuistikk fra artikkelen var en pasient med 
normal EF (> 55 %) og normal GLS (-20.1 
%) før cytostatika. Etter 6 måneder var GLS 
falt til - 17 %, mens EF fortsatt var i nor-
malområdet. Fall i EF så man først etter 12 
måneder; dette som en illustrasjon på GLS 
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sin betydning for tidlig deteksjon av dys-
funksjon. T. Edvardsen viste også data fra 
en norsk studie (Tsai HR et al; Am J Cardiol 
2011;107:472-477) som viste redusert strain 
hos pasienter behandlet med stråling og 
cytostatika hele 22 +/- 2 år etter behandlin-
gen sammenlignet med kontroller. 

Relativt fall i GLS på under 8 % 
regnes som uten betydning, mens > 15 % 
oppfattes som patologisk og av prognostisk 
betydning under pågående cytostatikabe-
handling (jfr. figur).

M. Galderisi (Napoli, Italia) slo også 
et slag for GLS i et annet symposium. Han 
hevdet i sitt innlegg at fall i GLS er den beste 
prediktor for kardiotoksisitet ved trastuzu-
mab-behandling. Han viste til publikasjonen 
av K. Negishi et al. (J Am Soc Echocardiogr 
2013;26:493-8). 

Andre modaliteter 
Scintigrafi (MUGA) ble ikke omtalt i dette 
symposiet, men er nevnt i konsensusdoku-
mentet som en god metode til EF-måling 
med presisjonsnivå og reproduserbarhet 
som er bedre enn 2D ekkokardiografi. Det er 
en godt innarbeidd metode og er benyttet 
lenge til å følge antracyclinbehandlede pasi-
enter mht. utvikling av hjertesvikt. Ulempen 
er stråleeksponering. Metoden ikke egnet til 
å detektere tidlig fall i systolisk funksjon av 
venstre ventrikkel (jfr. GLS ved ekkokardio-
grafi) og er å betrakte som en komplemen-
tær metode til ekkokardiografi.

MR i denne 
sammenheng ble 
omtalt av T. Edvard-
sen som suverent 
hva angår volum-, 
masse- og EF-måling 
(Bellenger Eur Heart 
J 2000;21:1387-96). 
Begrensing ligger i tids-
bruken og tilgjengelig-
heten i klinisk praksis, 
men bør vurderes 
brukt der det er tvil om 
ekkokardiografisk målt 
EF-verdi er korrekt , 
f.eks. i en setting der ev. 
avbrytning av kjemote-
rapi diskuteres.
 

Behandling/proteksjon 
Jurkut presiserte i foredraget sitt betydnin-
gen av tidlig diagnostikk av venstre ventrik-
kel-dysfunksjon under cellegiftbehandling. 
Hun viste til studier av doxyrubicin-
behandlede der en fant 55 % respondere på 
ACE-hemmer- og betablokker-behandling 
og presiserte at tidlig intervensjon er viktig 
(D. Cardinale et al; J Am Coll Cardiol 2010). 
Galderisi omtalte også en studie som viste 
effekt (målt med EF) av kardioproteksjon 
med ACE-hemmer hos pasienter under 
pågående cytostatikabehandling. Pasienter 
uten behandling med ACE-hemmer fikk 
fall i EF, mens behandlingsgruppen hadde 
stabil normal EF i forløpet (D. Cardinale 
et al; Circulation 2006;114:2474-2481). 
Det foreligger også data på nytten av tidlig 
intervensjon basert på fall i GLS (T. Neigishi 
et al; J Am Coll Cardiol 2012;59:E 1248). 
Det presiseres dog i konsensusdokumen-
tet at dokumentasjonen er begrenset. T. 
Edvardsen nevnte at man i praksis nok set-
ter inn betablokker eller ACE-hemmer ved 
betydelig fall i GLS. M. Galderisi sa også litt 
om dette i sitt foredrag. Hans budskap var å 
starte ACE-hemmer og betablokker ved et 
relativt fall i GLS mer enn 15 %. 

Monitorering 
For monitorering ble EF-måling anbefalt 
(2D, men helst 3D) samt GLS-måling før 
oppstart av cytostatika som kan gi type 
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I-toksisitet. Hvis funn av EF < 53 % eller GLS 
< nedre referanseområde + troponinfor-
høyelse (tabell 5 i konsensusdokumentet) 
anbefales «cardiology consultation», dvs. en 
vurdering om behandling kan gjennomføres. 
Ved normale funn ble det tilrådd kontroll 
etter avslutta cytostatika og 6 måneder 
senere ved total dose adriamycin < 240 
mg/m2. Ved dose> 240 mg/m2 bør EF, GLS 
og troponin måles for hver 50 mg/m2 som 
gis i tillegg. For type II-cytostatika (traztu-
sumab) er anbefalingen stort sett lik, men 
oppfølging hver 3. måned under behandling 

tilrådes og så 6 måned etter avslutta kur. En 
fikk inntrykk av at fall i GLS alene ikke burde 
medføre avbrytning av cytostatika, men 
betydelig EF-fall er en mer opplagt grunn. 
M. Galderisi anbefalte å stoppe behandling 
ved EF-fall > 10 %-poeng og EF < 50 % ved 
en gitt konsultasjon. Han presiserte også 
betydningen av samarbeid mellom kardiolog 
og onkolog på dette feltet. T. Edvardsen sa 
at Oslo universitetssykehus nå planlegger å 
opprette egen stilling i «kardio-onkologi» for 
bedre å kunne ta hånd om disse pasientene.

BILDEDIAGNOSTIKK VED 
KLAFFESYKDOM

Dana Cramariuc, Hjerteavdeling, Haukeland universitetssykehus

Fjorårets EuroEcho bød ikke på de store 
forskningsnyhetene om klaffesykdommer. 
Kongressen innehold likevel en rekke inter-
essante sesjoner om hvordan bruk av nyere 
ekkokardiografiske teknikker kan forbedre 
vår forståelse og vurdering av alvorlighets-
graden av klaffesykdommer.

Tredimensjonal (3D) 
ekkokardiografi
Aortaklaffen er vanligvis vanskeligere å 
visualisere godt ved 3D ekkokardiografi pga. 
«dropouts» som skyldes at ultralydbølgene 
er rettet parallelt med klaffen. I noen studier 
har god 3D visualisering av aortaklaffen 
vært rapportert å være så lav som 18 %. 
Likevel vurderes 3D å ha noen klare fordeler 
over 2D ekkokardiografi. Dette gjelder spe-
sielt klaffeplanimetri med bruk av X-plane 
som tillater riktig orientering av ultralyd-
planet gjennom segltuppene og dermed 
riktig visualisering av koaptasjonslinjene, 
samt kvantitering av alvorlighetsgraden av 
aortainsuffisiens med bruk av 3D regurgita-
sjonsvolum som er påvist å korrelere godt 
med MR-basert volummåling.

Vurdering av mitralklaffesykdom blir 
som kjent vesentlig bedre med bruk av 3D 

ekkokardiografi. Dette brukes i den kliniske 
hverdagen for å bestemme etiologien av 
mitralinsuffisienser og i MitraClip-behand-
ling. 3D ekkokardiografi har også en viktig 
rolle i videreutvikling av nye metoder for 
perkutan behandling av mitralklaffesykdom, 
som direkte annuloplastikk (for eksempel 
med Cardioband-systemet der man benyt-
ter transfemoral tilgang) og transapikal 
implantasjon av nye chordae.

Trikuspidalklaffen har en kompleks 
form og ikke-planar ring, i tillegg til å være 
den største hjerteklaffen. I praksis må man 
derfor ta flere 3D opptak av klaffen over 
flere hjerteslag for å sikre seg en helhet-
lig klaffeanalyse. Nærvær av patologi gjør 
vanligvis visualiseringen bedre, som for 
eksempel ved myksomatøs trikuspidal-
klaffesykdom (til stede ved 30 % av alle 
tilfeller med myksomatøs mitralklaffeaffek-
sjon). 3D ekkokardiografi gir også mulig-
het til riktigere vurdering av størrelsen av 
trikuspidalringen sammenliknet med 2D 
ekkokardiografi.

Pulmonalklaffen er vanskelig å 
vurdere ved både 2D og 3D ekkokardiografi, 
også ved pulmonalklaffesykdom. Dette 
skyldes at klaffen er liten med tynne segl 
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og at man ofte ikke oppnår god nok lateral 
oppløsning med noen av metodene.

4D MR-avbildning av 
blodstrøm i aorta
Dette ble presentert som en lovende 
metode for å forstå aortapatologi ved 
bikuspid aortaklaffesykdom. En bikuspid 
klaff er assosiert med dilatert aorta i 50 % 
av tilfellene. I følge den presenterte studien 
kunne dette være avhengig av hvordan 
koaptasjonslinjen mellom de 2 seglene er 
orientert. Hvis klaffen lukker seg sånn at 
den skaper en helikal blodstrøm i proksimal 
aorta, har dette større sjanse for å forårsake 
aortadilatasjon og aortadisseksjon.

Kontinuerlig 2D og 
3D transøsofageal 
ekkokardiografi (TØE) 
under TAVI 
Dette er flittig brukt i USA i motsetning til 
Europa. Rebecca Hahn ved Columbia Uni-
versity slo et slag for å beholde TØE som del 
av utredningen før TAVI, noe som bidrar til 
bedre estimering av aortaringstørrelsen (og 
dermed riktig valg av TAVI-klaff) i kombina-
sjon med CT-målinger og reduserer antall 
pasienter med mer en grad 2 paravalvulær 
aortainsuffisiens etter TAVI. Under TAVI vil 
bruk av TØE føre til mindre kontrastbruk og 
kortere prosedyrevarighet (1).

Referanse
1.  Hahn RT, Little SH, Monaghan MJ, Kodali SK, 

Williams M, Leon MB, Gillam LD. Recom-
mendations for comprehensive intraprocedu-
ral echocardiographic imaging during TAVR. 
JACC Cardiovasc Imaging 2015;8:261-87. 

KARDIOMYOPATIER
Espen Holte, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Vårt mål som klinikere er å kunne stille en 
diagnose så tidlig og presist som mulig, for 
optimal behandling og oppfølging av våre 
pasienter. Innen kardiologi er bruken av 
bildedannende modaliteter sentral i denne 
prosessen for mange tilstander. Årets kon-
gress var blant annet viet til tidlig deteksjon 
av kardiomyopatier, et tema med potensial 
for å forene klinikere og forskere på veien 
mot tidlig diagnostisering. 

Kristina Haugaa fra Oslo universi-
tetssykehus (OUS), Rikshospitalet, hadde 
et innlegg om høyre ventrikkels funksjon og 
prognose ved arytmogen høyre ventrikkel-
kardiomyopati (ARVC). ARVC skyldes en 
defekt i desmosomene som gir cellenekrose 
og fibroseutvikling. Mekanisk stress fører til 
cellenekrose (f.eks. hos atleter). ARVC er 
en progressiv sykdom hvor de elektriske for-
andringene kommer før de strukturelle for-
andringene. Når en vet at første symptom 

hos 50 % av ARVC-pasientene er plutselig 
hjertedød, er det av vesentlig betydning om 
imaging kan fange opp tidlige forandringer 
og være med i risikostratifiseringen. De 
klassiske morfologiske endringene på høyre 
ventrikkel som vegguttynning, aneurysme-
utvikling og dilatasjon kommer senere. Hau-
gaa trakk frem strain og mekanisk dispersjon 
som to parametre for tidlige endringer ved 
ARVC. S. Sarvari og kollegaer fant i 2011 en 
grenseverdi for mekaniske dispersjon på 
29 ms for å identifisere arymtmiepisoder 
hos ARVC-pasienter. I samme studie fant 
en redusert strain både i høyre og venstre 
ventrikkel hos asymptomatiske ARVC-
pasienter (1). På MR kan «accordion»-tegn 
(trekkspilllignende, krøllete) være et tidlig 
tegn på ARVC (2). Haugaa viste til I. S. 
Lerens (OUS, Rikshospitalet) poster. Den 
omhandlet ekkokardiografiske forandringer 
som kan bedre risikovurderingen for aryt-
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mier ved tidlig ARVC. RVOT-diameter, høyre 
ventrikkel-dimensjon og mekanisk disper-
sjon var signifikante markører for arytmier. 
Dette er parametere som ikke inngår i Task 
force-kriteriene for ARVC fra 2010 (3). Vi 
vil nok høre mer om strain i forbindelse med 
tidlig deteksjon av ARVC og ved risikostra-
tifisering. Det gjenstår å se hvor enkelt 
det blir å bruke dette på individnivå i den 
kliniske hverdagen. 

N. Cardim fra Portugal holdt innlegg 
om bildediagnostikk ved hypertrofisk 
kardiomyopati (HCM), hvor han fokuserte 
på anatomi, funksjon, iskemi, behandling 
og multimodal bildediagnostikk i tidlig 
sykdomsfase. EAVCI kom med en ekspert 
konsensus-uttalelse i 2015, som er i 
samsvar med ESC-retningslinjene fra 2014 
(4,5). ASE var litt tidligere ute med anbe-
falinger i 2011 som også samsvarende med 
amerikanske HCM-retningslinjer fra 2011 
(6,7). Cardim poengterte at ekkokardiografi 
er den primære og viktigste bilde-modali-
teten ved HCM. MR skal vurderes hos alle 
HCM-pasienter, og det bør gjøres en gang 
(fortrinnsvis ved den initiale vurderingen). 
MR kan gjentas ved endring i klinisk status, 
men de fleste kliniske utfordringer i denne 
gruppen kan i stor grad håndteres med 
ekkokardiografi. Obstruksjon sekundært til 
hypertrofi er en viktig klinisk manifestasjon 
hos denne pasientgruppen. Han poengterte 
viktigheten av å undersøke pasientene i 
hvile, stående, lett belastning (knebøy), evt. 
sykkelekkokardiografi for å dokumentere 
obstruksjon og gradientdannelse. Vurdering 
av systolisk funksjon på venstre ventrikkel 
bør inneholde EF, indeksert slagvolum og 
global longitudinell strain. Cardim fremhevet 
iskemi som en viktig, men av og til glemt 
problemstilling hos denne pasientgruppen. 
Brystsmerter hos denne pasientgruppen 
kan være vanskelig å vurdere. Iskemi kan 
ha flere årsaker som epikardiale stenoser, 
«bridging» og mikrovaskulær dysfunksjon. 
Han trakk frem stressekkokardiografi med 
koronar flow-reserve som et alternativ til å 
skille mellom obstruktiv epikardial koronar-
sykdom og mikrovaskulær dysfunksjon. Ved 
obstruktive epikardiale stenoser vil en få 
regionale kontraktilitetsforstyrrelser under 
belastning, i motsetning til mikrovaskulær 
sykdom som vil gi redusert koronar flow-
reserve (CFR <2,0/2,5) uten regionale 

kontraktilitetsforstyrrelser. Koronar CT gir 
også god anatomisk fremstilling for å skille 
stenoser og «bridging». Familieutredning 
er sentralt hos disse pasientene, og det kan 
gjøres på to måter. 1) Genetisk testing: Ved 
identifisert mutasjon hos indekspasient 
kan en teste førstegradsslektninger for den 
bestemte mutasjonen, og da vil en kunne 
ekskludere gen-negative individer. Dette er 
mer kostnadseffektivt på sikt.  
2) Klinisk testing: EKG og ekkokardiografi av 
førstegradsslektninger. Det er stor forskjell 
i praksis rundt i Europa. I Norge har vi en 
tradisjon for genetisk testing. Cardim opp-
summerte med fremtidsperspektiv hvor han 
plasserte ekkokardiografi som førstevalg 
av avbildingsmodalitetene ved HCM. MR, 
CT og nuklærmedisin vil bli brukt i økende 
grad, spesielt ved kliniske problemstillinger 
som ikke kan avklares med ekkokardio-
grafi. Fremstilling av fibrose vil stå sentralt 
fremover, både med MR-T1-kartleggin og 
deformasjonsmål på ekkokardiografi. I 
tillegg vil iskemidiagnostikk og stadium-
bestemmelse av sykdommen stå sentralt. 
Målet er å skreddersy en individuell strategi 
for tidlig diagnostisering og behandling, for 
å bremse sykdomsprogresjon og for å bedre 
symptomer og overlevelse. 

Steffen Petersen fra London holdt 
innlegg om vevsendringer i myokard ved 
HCM. Det er økende fokus på vevska-
rakterisering med MR, både med og uten 
kontrast. Han viste et eksempel på relativ 
apikal HCM, med relativ apikal hypertrofi 
(< 11 mm), apikalt mikroaneurysme og 
dilatert venstre atrium. Arr på MR fremstilt 
med LGE predikerer arytmiepisoder, men 
foreløpig ikke med tilfredsstillende sensitivi-
tet. 5 % økning i fibrose gir en risikoøkning 
for arytmi på 15 % (8). Nativ T1-kartlegging 
og ekstracellulært volum (ECV) kan 
predikere overlevelse ved amyloidose. I 
England ønsker de å sette i gang såkalte 
MR-megastudier med T1-kartlegging, med 
populasjon på opptil 100.000. CT kan være 
et alternativ for vevskarakterisering hvis MR 
er kontraindisert. 

Alexander B. Popescu fra Romania 
gikk gjennom venstre ventrikkelfunksjon ved 
HCM med ekkokardiografi, og det var lite 
nytt. Han trakk frem bruk av kontrast ved 
apikal hypertrofi og apikale aneurismer. Han 
viste eksempel på redusert global longitu-



hjerteforum   N° 2 / 2016/ vol 2993

dinal strain (GLS) ved subklinisk venstre 
ventrikkelfunksjon hos førstegradsslektning 
ved HCM. I tillegg poengterte han bruken 
av valsalvamanøver for å avdekke underlig-
gende relaksasjonsforstyrrelse. 

Maurizio Galderisi fra Italia gikk 
gjennom multimodal bildediagnostikk ved 
HCM. Ekkokardiografi er førstevalg i vur-
deringen av pasienter med mistenkt HCM. 
MR anbefales ved manglende innsyn på 
ekkokardiografi, for å stille diagnosen. MR 
skal vurderes for kartlegging av anatomi, 
ventrikkelfunksjon og fibrose. LGE-MR 
vurderes ved apikal hypertrofi/aneurisme og 
mistanke om amyloidose. Skjelettscintigrafi 
(f.eks. 99mTc-DPD) skal vurderes ved mis-
tanke om transtyretinrelatert amyloidose. 
CT kan vurderes ved manglende innsyn ved 
ekkokardiografi og kontraindikasjon for MR. 
Ekkokardiografi er førstevalg ved screening, 
første undersøkelse ved 10 - 21 års alder, 
deretter hvert 5 år. 

Maurizio Galderisi fra Italia har 
ledet arbeidet med en ekspertkonsensus 
for multimodal bildediagnostikk for atlet-
hjerter. Denne ble publisert i regi av EAVCI 
(European Association of Cardiovascular 
Imaging) i 2015 (9). Han gikk gjennom 
hovedpunktene. Galderisi trakk frem lavere 
puls samt økt hjertestørrelse og slagvolum 
som de mest karakteristiske effekter av 
trening. EF er normal i hvile, mens det er 
en supra-normal diastologi. Bare 15 % av 
atletene med normal EF har endediastolisk 
diameter på venstre ventrikkel over 60 mm. 
Funn av venstre ventrikkeldimensjon på over 
60 mm skal vekke mistanke om kardiomyo-
pati. Det må selvfølgelig sees i sammen-
heng med kroppsstørrelse og type idrett. På 
MR kan en i septum finne «mid-myocardial 
streaks» («midtmyokardial fibrose»), på late 
enhancement-opptak ved dilatert kardio-
myopati. Venstre ventrikkel veggtykkelse på 
over 12 mm hos atleter er sjeldent og skal 
reise mistanke om kardiomyopati. Ved tre-
ningsopphold på 3 måneder kan en forvente 
reduksjon i septumtykkelse på 5 - 33 % 
hos friske individer, men ikke hos dem med 
HCM. Ved mistanke om iskemi er anbefalt 
utredning først arbeids-EKG, så stress-
ekkokardiografi, som da blir veiledende for 
videre utredning og behandling. Fysiologisk 
stress-ekkokardiografi er foretrukket frem-
for farmakologisk stress-ekkokardiografi. 

Årsak til plutselig hjertedød hos atleter er 
ved alder < 35 år hovedsakelig hypertrofisk 
kardiomyopati og ved alder > 35 år iskemisk 
hjertesykdom. Screening av idrettsutøvere 
er kontroversielt, men foreløpig er det ikke 
nok data som støtter primær screening med 
ekkokardiografi. Ekkokardiografi er derimot 
indisert ved symptomer, unormalt EKG eller 
positiv familiehistorie.

Oppsummering
Kardial bildedannelse er et raskt økende 
felt med flere aktører. Begrepet «Multimo-
dality cardiovascular imaging» møter vi 
stadig oftere. Det kommer både europeiske 
og amerikanske anbefalinger i forhold til 
bruken av kardial bildedannelse ved forskjel-
lige tilstander. Det vil også komme euro-
peiske «appropriateness criteria for cardiac 
imaging», som kommer med anbefaling 
for hvilken type kardial bildedannelse eller 
hvilken kombinasjon som er nødvendig for 
korrekt diagnose og oppfølging. For tiden 
jobbes det med «appropriateness criteria» 
for hjertesvikt. Den europeiske organisa-
sjonen for kardiovaskulær bildedannelse 
(EVACI) har også lansert en «app» (EACVI 
recommendation mobile app) med alle 
deres anbefalinger. Dette for å bedre tilgjen-
geligheten for den enkelte kliniker. Som Thor 
Edvardsen uttalte på kongressen så er målet 
å velge den beste modaliteten til hver enkelt 
pasient. Vi beveger oss mot individualisert 
utredning og behandling for hver enkelt 
pasient. Det er viktig at vi klinikere har en 
aktiv rolle i denne utviklingen. 
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MEDFØDTE HJERTEFEIL 
Henrik Brun, Barnehjerteseksjonen, OUS, Rikshospitalet

Fra embryologi til klinikk
Ventrikkelseptumdefekt 
Leidengruppen dominerer embryologifeltet 
og holdt også denne gang innovative inn-
legg – først om deres arbeid med dannelsen 
av ventrikkelseptum og defekter (VSD) ved 
Gittenberger de Groot. Det sentrale begre-
pet i konseptet deres er «folding septum», 
fremre ventrikkelseptum som dannes ved 
folding inn av ventrikkelveggen fortil og som 
vokser fast i inlet septum nedad/posteriort. 
Jan Marek fulgte opp med at det er multiple 
defekter i fremre septum som oftest overses 
– også med transøsofagusekkokardiografi 
og som er vanskeligst å lukke. Hun poeng-
terte at også VSD med prolaps av aortaklaff 
(ofte kalt Yacoub VSD) kan beskrives etter 
både lokalisasjon og omfang: A. infundibu-
lære, B. perimembranøse og C. doubly com-
mitted som de største. Felles er manglende 
understøttelse av deler av aortaklaffen. 

Jan Marek presenterte VSD-
lukkeindikasjon ved Great Ormond Street 

Hospital (GOSH) , London, med bakgrunn 
i null mortalitet (nevntete ikke tall for 
pacemaker-forekomst). Alle hemodynamisk 
signifikante defekter lukkes, definert ved 
LVDd Z-skåre fra 3 og opp. Videre lukkes 
alle defekter med aortaklaffeprolaps og 
insuffisiens. Perimembranøs VSD med ven-
stre ventrikkel-høyre atrium-shunt-(såkalt 
Gerbode-defekt) gjennom dysplastisk eller 
splittet septalt trikuspidalsegl skal lukkes 
pga. økt endokarditt risiko, selv om shunten 
er liten. Asymptomatisk, perimembranøs, 
trykkrestriktiv VSD med LVDd Z-skår under 
3 behandles fortsatt med vent-og-se stra-
tegi ved GOSH. 

Tilslutt i denne teaching course-
sesjonen demonstrerte W. Budts fra Leuven 
praktiske poeng ved ekkokardiografi-rett-
ledning av intervensjonelle VSD-lukninger, 
herunder hvor vanskelig det kan være å 
predikere endelig perimembranøs VSD-
device-plassering før frislipp, fordi den står i 
spenn og beveger seg mye etter slipp. Noe å 
tenke på for produsentene av de nye leddete 
ASD-occludere kanskje ?
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Lungevenemisdannelser
Leiden har også arbeidet med lungevene-
utviklingen. Lungesirkulasjonen dreneres i 
tre ulike stadier gjennom fosterutviklingen:

 y Den perifere periode karakteriseres ved 
at midtre faryngeale endotelstreng, som 
skal bli lungevenene, ikke har lumen. 
Drenasjen går perifert via splankniske 
venepleks og cavene til felles atrium.

 y I den intermediære periode dannes 
lumen i felles lungevenestamme som 
forbindes til venstre atrium og gradvis 
overtar drenasjen sentralt mens peri-
ferien tilbakedannes. Partiell eller total 
anomal lungevenedrenasje (P/TAPVD) 
Anomal drenasjeoppstår her ved at 
sentrale forbindelser stanses i utvikling 
og perifer forbindelse forblir. 

 y Den sentrale periode kjennetegnes 
ved regress av perifere forbindelser til 
systemsirkulasjon og kun atriedrenasje 
gjenblir. 

Ut fra denne modellen kan tidspunkt 
for feilutvikling og dermed type anomal 
lungevenedrenasje ses i sammenheng med 
kliniske entiteter. TAPVD kan for eksempel 
tilskrives fravær eller atresi av felles lunge-
vene og ulike varianter ved isomerisme kan 
forklares. 

Som et lite klinisk poeng nevnes til 
slutt at lungevener får atriemuskelceller i 
veggene fra venstre atrium og at isolasjon 
av lungevener ved atrieflimmer-ablasjon ved 
T/PAPVD derfor er unødvendig. 

Koarktasjon 
M. Jongbloed, også fra Leiden, viste elegant 
hvordan ulike embryonale celletyper og 
strukturer danner den ferdige aorta, med 
ulike muligheter for koarktasjonsutvikling 
(CoA). Relevante strukturer er 4. (istmus) 
og 6. (duktus) gjellebuearterie samt 7. seg-
mentalarterie. Koarktasjon beskrives:  
1) ved dens relasjon til duktus arteriosus,  
2) ved hvilket aortasegment som er affisert, 
3) ved grad av konstriksjon og  
4) morfologisk: A) tubulær hypoplasi: long 
segment og B) midje/veggfold/hylle: kort 
segment. Utviklingsmessig forklares klassisk 
CoA ved abnorm migrasjon av duktusvev 
(muskulær arterie) inn i foster-aortaveggen 
(elastisk) som så konstringeres, mens 

tubulær hypoplasi forklares som følge av 
redusert flow, f.eks. gjennom en trang aorta-
klaff. Celletyper som danner aorta er også 
involvert i aortaklaffedannelsen og forklarer 
komorbiditet. Jongbloed avsluttet med å 
vise resultater fra Turner-fostre der bikuspid 
aortaklaff (BicAV) med fusjon av høyre og 
non-koronare kusp forekommer hyppigere 
sammenlignet med bikuspid aortaklaff hos 
voksne og har 100 % forekomst av tubulær 
hypoplasi av aorta, som igjen muligens 
bidrar til den dårlige prognosen (fosterdød).

Meryl Cohen foredro om bilde-
diagno stikk av komplikasjoner til aortain-
tervensjoner og trakk fram US National 
Cardiovascular Data Registry (J. W. Moore, 
J Am Coll Cardiol 2014) som viser svært like 
resultater for ballongdilatasjon av aortaklaf-
festenose - aldersuavhengig – både mht. 
restgradient og insuffisiens. Lav forekomst 
av alvorlige komplikasjoner ved intervensjo-
nell CoA-behandling er rapportert (J. Tret-
ter, Circ Cardiovasc Interv 2015) med < 1 % 
ruptur og < 1 % aneurisme for dekket stent, 
men noe oftere ved nativ CoA-dilatasjon 
enn rekoarktasjoner. 

For neonatal kritisk aortastenose har 
Rhodes-score (Circulation, 1995) fortsatt en 
sentral plass, supplert av Colan (J Am Coll 
Cardiol 2006) med 100 % negativ predik-
tiv verdi og CHSS-kalkulator (E. J. Hickey, 
J Thorac Cardiovasc Surg 2007) med 
86 % positiv prediktiv verdi. A Eicken fra 
München presenterte deres seleksjonskrite-
rier ved borderline venstre hypoplasi:

 y Aortaklaffe-diameter > 5 mm, Z-skåre 
> -2

 y Mitralanulus-diameter > 12 mm, Z-skåre 
> -2

 y I tillegg vurderes mitralmorfologi som 
svært sentralt

 y Ratio venstre ventrikkel lengde / hjerte-
lengde målt på hø side av septum > 0,8 
(apikalt 4-kammerbilde)

 y Fravær av endokardiell fibroelastose 
(høygradig)

 y Ikke retrograd flow i distale aortabue
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Kongenitt hjerte - MR  
(inkl. foster-hjerte)
Pushparajah fra Evelina presenterte deres 
initiale erfaringer med et felt som domine-
res av Mike Seed i Toronto som har gjort 
såkalt metric optimised gating - oversamp-
ling og konstruksjon av fake EKG for gating 
av bildene. 

3-dimensjonal (3D) bevegelseskor-
reksjonsteknologi er på vei og forventes å 
bety mye for MR hjerte av foster. Segmen-
tering av fosterhjertebildene er mulig for 
spatiale relasjoner, men gir ikke detaljer. 
Flow-målinger på fostre er spesielt verdi-
fullt. Disse muliggjør prenatal stratifisering 
av aortastenose, og aortaflow-målinger 
estimerer risiko for koarktasjonsutvikling. 
Ekstra oksygentilførsel til mor øker foster-
lungeblodstrøm og retur til venstre ventrik-
kel, en mulig intervensjon ved liten og stiv 
venstre ventrikkel. T1-mapping kan estimere 
O2-leveranse til hjernen hos foster med ulike 
medfødte hjertefeil (Hypoplastisk venstre 
hjertesyndrom, transposisjon av de store 
arterier (TGA) , Fallot) som igjen er korre-
lert til hjernevekst (L. Sun et al, Circulation 
2015) 

Tal Geva (Boston) foredro om 
4-dimensjonal (4D) flow-MR ved medfødte 
hjertefeil. 

Første blodstrøm målt med MR var 
så tidlig som 1959 (Singer), og de første 
fasekontrastmålingene ble gjort i 1984, 
men fortsatt har 4D MR-flow ikke funnet 
en sikker plass i klinikken. Geva mener 
imidlertid at metoden kommer til å erstatte 
2D planar flow-måling spesielt ved multiple 
og komplekse shunter, ved kvantitering 
av aortikopulmonal kollateral flow, ved 
multippel klaffedysfunksjon og ved kom-
pleks anatomi. Vasanawala et al gir i Journal 
of Magnetic Resonance Imaging i 2015 en 
oversikt over MR- flow ved medfødte hjer-
tefeil. Det er foreløpig små studier og mest 
feasibility-data.

Bildediagnostikk som 
prognostisk faktor  
– Fontan-sirkulasjon 
Hyppig refererte arbeider innen univentriku-
lær sirkulasjon viser økt dødelighet hos dem 
med GLS med absoluttverdi mindre global 
longitudinell strain (GLS) enn -17 % eller 
endediastolisk volum-indeks over 125 ml/
m². Kombinasjonen av begge risikofaktorer 
ga tydelig økt dødelighet. Enda bedre prog-
nostisk verdi har systole-tid/diastole-tid-
ratio målt i AV-klaffe-insuffisiens (opprin-
nelig validert av Mark Friedberg i Toronto) 
med nye data fra Royal Brompton hospital i 
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London og Sydney (M. Gatzoulis/Celerma-
jer) som indikerer at Fontan-pasienter med 
S:D-ratio under 1,1 og NYHA-klasse 1 - 2 
har 95 % overlevelse, mens en av delene 
alene gir reduksjon i 5 års overlevelse til 
74 %. Deres resultater indikerer at vanlige 
kvalitative ekkokardiografiske vurderinger 
og mål gir liten prognostisk informasjon 
ved Fontan. Et heterogent voksenmateriale 
på 42 pasienter viste at 3D ekkokardiogra-
fisk EF og global strain korrelerte med VO2 
maks., noe også pro-BNP gjorde. Som en 
liten morsom detalj viste gruppen fra Eveli-
nas elegant at pulsatil (nondiastolisk) flow 
i venstre pulmonalarteriegrenpost hybrid - 
Norwood 1 er en sterk indikator på restriktiv 
atrieseptumflow. Dette er et funn som 
reverseres etter atrieseptumIAS-reseksjon. 
Normalflow har et sagtann-mønster. 

3D-printede modeller av 
komplekse hjertefeil
John Simpson holdt et vesentlig fremtidsret-
tet innlegg om nye 3D visningsteknikker slik 
som 3D printing (inkludert ekkokardiogra-

fidata) og holografisk visning i en hem-
meligholdt løsning de utvikler ved Evelina 
Hospital, London. Han viste bruk av virtuelle 
modeller i preprosedyre-testing ved vanske-
lige prosedyrer og bruk i læringsøyemed for 
eksempel ved ASD-device-lukninger.

Israel Valverde fra Sevilla presen-
terte en liten multisenterstudie med 21 
tilfeller med kompleks anatomi (hovedsake-
lig kompleks Dobbelt utløps høyre ventrikkel 
(DORV) der man har tatt mot MR-bilder 
fra 5 sentra, segmentert og printet en 3D 
modell og sendt denne tilbake etter at den 
kirurgiske plan er lagt i et konvensjonelt 
hjertemøte basert på konvensjonell bildedi-
agnostikk. Modellens innvirkning på endring 
i operasjonsplan og endelig resultat ble 
registrert. Enkelte pasienter fikk en signifi-
kant endring i operativ løsning. Kirurgenes 
opplevelse av den 3D modellen var at den 
svært ofte bidro til bedre anatomisk forstå-
else av hjertefeilen, kortere operasjonstid, 
redusert risk for komplikasjoner og at dette 
kan bli et rutineverktøy i diagnostikk av 
komplekse medfødte feil.


