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EUROECHO-IMAGING 2017 LISBOA
Med nesten 4000 deltagere og 10 år etter forrige gang Lisboa 
arrangerte EuroEcho var årets kongress i Lisboa den største noen sinne. 
Bybildet var preget av et yrende folkeliv i de små og trange gatene, 
med sine små butikker og intime restauranter. Hovedtema på årets 
kongress var kardial bildedannelse ved hjertesvikt og intervensjon. 
Norge var veldig godt representert både med deltakere, postere 
og orale presentasjoner. Høydepunktet, sett med norske øyne, var 
annonseringen av vinnerne av «Prof. J. Roelandt’s Young Investigstor 
Award» innen klinisk forskning og basalforskning, som i år gikk til 
Øyvind Haugen Lie (Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus 
(OUS), Rikshospitalet) og John Aalen (Institutt for kirurgisk 
forskning, OUS, Rikshospitalet). Deres solide arbeider og svært gode 
presentasjoner utmerket seg. Vi gratulerer også veilederne Kristina 
Haugaa (Øyvind Haugen Lie) og Otto Smiseth (John Aalen). Til neste 
år overtar Thor Edvardsen som president i European Association 
of Cardiovascular Imaging (EACVI). EACVI, som er en de største 
organisasjonene innen ESC og med stadig økende medlemstall, har et 
bredt tilbud innen utdanning med kurs, e-læring, webinars samt at de 
tilbyr sertifisering innen ekkokardiografi (transtorakal, transøsofageal, 
GUCH), CT og MR. I tillegg kan man søke om laboratorieakkreditering 
for ekkokardiografi. Det var i år over 1000 deltagere på eksamen 
for sertifisering innen ekkokardiografi. Det fremkommer en økende 
interesse også blant norske kardiologer til å ta denne eksamenen. 
Thomas Marwik fra Melbourne, Australia, fikk æren av å holde «Edler 
lecture» på åpningsseremonien. Med hovedvekt på behovet for bedret 
kvalitet innen ekkokardiografi, poengterte han vår felles oppgave for å 
bedre utdanning, undervisning og kvalitetsarbeid innen ekkokardiografi. 

I denne utgaven av Hjerteforum følger flere referat fra årets 
kongress. God lesning, og vel møtt til neste EuroEcho-Imaging som 
arrangeres i Milano 6.-9. desember 2018. Det blir den siste EuroEcho-
Imaging slik vi kjenner kongressen i dag. Fra 2020 vil EuorEcho-
Imaging, Euro-CMR og Euro-CT slås sammen til en felles kongress, som 
etter planen vil bli en årlig kongress i april. 

Espen Holte
Leder av arbeidsgruppen
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KLAFFEFEIL OG 
INTERVENSJONER VED 

KLAFFEFEIL
Jan Otto Beitnes, Seksjon for hjerteultralyd, Kardiologisk avdeling,  

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

EuroEcho-imaging var heller ikke i år scene 
for presentasjon av nye retningslinjer eller 
store kliniske studier innen behandling av 
klaffefeil. Blant temaer til gjentatt diskusjon 
var grensen for å anbefale behandling av 
asymptomatiske pasienter med alvorlig aor-
tastenose kun på bakgrunn av stenosegrad. 
Per i dag er det diskrepans i anbefalingene 
mellom ESC-retningslinjene som sier maksi-
malhastighet gjennom stenosen på 5,5 m/s, 
og AHA-retningslinjene som sier 5,0 m/s. 
Begge anbefalingene er basert på kunnskap 
om det naturlige forløp ved alvorlig aor-
tastenose, der Rosenhek et al har publisert 
1-års hendelsesfri overlevelse på ca. 75 % 
ved hastighet 5-5,5 m/s mot ca. 40 % ved 
hastighet > 5,5 m/s. Grenseverdien settes 
etter en avveining mellom kirurgisk risiko 
og forventet risiko for alvorlige hendelser 
dersom inngrepet utsettes. Dette er blitt 
ulikt vurdert av de ulike ekspertpanelene, 
men hos disse pasientene er det uansett 
mange individuelle hensyn som bør spille 
inn. Norsk praksis med over 3 måneders for-
sinkelse fra henvisning til operasjon selv hos 
symptomatiske pasienter må også legges 
inn i kalkylen. TAVI er som hovedregel fort-
satt et tilbud til symptomatiske pasienter. 

Pibarot og Clavel fra Canada fikk 
taletid i flere sesjoner og advokerte bruk av 
kalsiumscore (fra hjerte-CT) hos pasienter 
med diskordant gradering av aortastenose 
– dvs. areal < 1cm² og middelgradient < 40 
mm Hg (ved normal flow/ SVi < 35 ml/
m²). Høy score indikerer høy progresjons-
rate, høy hendelsesrate og behandlings-
indikasjon. Ved «low-flow low-gradient»-
aortastenose er det fortsatt god indikasjon 
for (dobutamin-) stressekkokardiografi. 
Castano fra Edinburgh viste interessante 
data fra en MR-studie hvor man fant hjer-
teamyloidose hos 16 % av TAVI-pasientene. 
Denne undergruppen av pasienter har svært 

dårlig prognose etter TAVI, og det ble stilt 
spørsmål ved nytten av intervensjon. Flere 
foredrag omhandlet imaging ved TAVI 
og gradering av paravalvulære lekkasjer. 
De fleste sentre kjører sine prosedyrer 
på kateteriseringslaboratoriet i sedasjon 
rettledet av gjennomlysning uten transøso-
fagusekkokardiografi (TEE). Med økende 
erfaring, bedre forståelse av størrelsevalg 
og forbedrede klaffeproteser med «skjørt» 
har utviklingen gitt færre komplikasjoner og 
betydelig redusert forekomst av signifikant 
paravalvulære lekkasjer. Like fullt fikk man 
presentert store porteføljer av havarier 
dokumentert med både transtorakal ekko-
kardiografi (TTE)- og TEE-bilder, så alvorlige 
hendelser er fortsatt forekommende. Tall fra 
det brasilianske TAVI-registeret indikerer at 
mortaliteten er 50 % lavere ved prosedyrer 
rettledet av TEE. Den presumptive forklarin-
gen er både at man får en «dobbeltsikring» 
av at pacemaker- og wireføring ikke lager 
komplikasjoner, at protesen posisjoneres i 
riktig høyde og at man ved uforutsette kom-
plikasjoner får meget raskere diagnostikk 
enn om ekkokompetansen skal tilkalles etter 
behov. Vedrørende gradering av paraval-
vulære lekkasjer etter TAVI gjelder fortsatt 
systemet med 10-20-30 % av cirkumfe-
rensen samt å skjele til alle anvendbare 
konvensjonelle parametere. Presentasjo-
nene gav ikke ny visdom, men en viss trøst 
i bekreftelsen på at også andre synes disse 
vurderingene er utfordrende. 

Mht. nye innretninger til bruk i 
mitral- og trikuspidalposisjon var det lite 
nytt, jfr. fjorårets EuroEcho. Transapikale 
mitralventiler og perkutane annuloplastikk-
produkter til bruk i begge ostier er fortsatt i 
utprøvende fase. Den transapikale mitral-
ventilen Tendyne er vellykket implantert hos 
en håndfull pasienter på Oslo universitets-
sykehus (OUS), Rikshospitalet. Cardioband, 
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Tricinch og Trialign/Mitralign annuloplas-
tikkprodukter er foreløpig ikke implantert 
i Norge, men man vinner bredere erfaring 
internasjonalt. Cardioband synes å være det 
mest effektive av produktene, men streng 
screening mht. egnethet og en tidkrevende 
prosedyre tilsier et tilbud kun til selekterte 
pasienter.

På verdensbasis er over 50.000 
pasienter nå behandlet med MitraClip. Pro-
fessor von Bardeleben signaliserte at man 
på bakgrunn av registerdata og erfaringer 
fra Tyskland ikke lengre vil kategorisere 
kløfter og Barlow som prohibitive tilstander 
mht. MitraClip-behandling. Tyske terapi-
anbefalinger anno 2018 vil bli oppdatert i 
hht. dette. Ved OUS har vi også behandlet 
pasienter med kløft i bakre seil med godt 
resultat. Anatomisk egnethet bør vurderes 
individuelt, der grad av kløft, Barlow, restrik-
sjon og andre risikofaktorer for suboptimalt 
resultat ved MitraClip-behandling veies opp 
mot andre behandlingsalternativer. 

Basert på et norsk programforslag 
ble det arrangert en sesjon om endokarditt 
i samarbeid med de nordiske arbeidsgrup-
pene. Undertegnede holdt et innledende 
innlegg der jeg med tre kasuistikker illus-
trerte utfordringer i utredning og behandling 
av TEE samt problemer/utfordringer med 
retningslinjene. 

Professor Habib fra Marseille, som 
er førsteforfatter av ESC-retningslinjene fra 
2015, redegjorde for utredningsalgoritmer 
ved proteseendokarditt. Han anbefalte 
selvfølgelig å følge ESC-algoritmen og viste 
til en del studier som lå til grunn for de 
angitte anbefalingene samt en del kliniske 
eksempler/kasuistikker. Som samtidig ord-

styrer var han kilde til nyttige diskusjoner i 
etterkant av hvert innlegg.

Professor Saraste fra Turku snakket 
om FDG-PET. PET kombinert med TTE/
TEE øker sensitiviteten for proteseen-
dokarditt fra 60 til 97 % uten signifikant 
redusert spesifisitet (40 % vs. 50 %) og 
forsvarer sin plass i utredningen av dette, 
jfr. ESC-retningslinjen fra 2015 og modifi-
serte Duke-kriterier (Li et al). PET har lav 
sensitivitet ved nativ klaffeendokarditt, 
presumptivt fordi den blir positiv først ved 
ekstravalvulær utbredelse av infeksjonen. 
Utfordringene med bakgrunnssignal etter 
klaffekirurgi er etter deres erfaring ikke 
vesentlig forskjellig hos pasienter under-
søkt tidlig vs. sent etter klaffekirurgi, men 
noen pasienter har lite bakgrunnssignal og 
noen har mer. Tidsgrensen på 3 måneder 
etter kirurgi for anvendelse av PET angitt 
i ESC-retningslinjene skyldes mangel på 
studier av pasienter undersøkt tidligere, 
ikke at tidspunktet er funnet å være noen 
grense for når bakgrunnssignalet egentlig 
blir borte. Essensen kan være at verdien av 
en negativ PET er høy uansett tidspunkt og 
at muligheten for bakgrunn er tilstede også 
etter 3 måneder. For å redusere risikoen for 
bakgrunnssignal er det selvfølgelig viktig at 
man har en optimal protokoll for å redusere 
glukosemetabolisme i kardiomyocyttene og 
at pasientene faktisk har fulgt diettrådene 
helt stenisk. PET har en åpenbar tilleggs-
verdi i å kunne påvise systemisk emboli-
sering, origo f.eks. i form av coloncancer 
(screening for dette er anbefalt ved Strep-
tococcus Bovis-infeksjoner) samt ev. annen 
årsak til bakteriemi og symptomer så som 
pneumoni, lungeabscess, (para)vertebral-
abscess eller spondylodiskitt. 
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REFERAT KLAFFESYKDOMMER 
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Anne Rossebø, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Det var generelt ingen store nyheter når det 
gjaldt utredning, behandling eller bildedi-
agnostikk av klaffesykdommer på dette års 
EuroEcho, men jeg vil likevel trekke frem 
noen hovedpunkter av det som ble vektlagt 
i presentasjoner, først og fremst for aortas-
tenose, mindre nytt vedrørende mitralinsuf-
fisiens og noe om trikuspidalinsuffisiens. 

Aortastenose
De mest interessante foredragene om 
aortastenose konsentrerte seg om disse 
hovedområdene som omtales videre 
under: timing av kirurgi versus individuell 
risikostratifisering, multimodalitet-bildedi-
agnostikk, kirurgi og aortastenose versus 
venstre ventrikkelrespons/-belastning ved 
aortastenose. Diskusjon omkring TAVI vil i 
hovedsak omtales i annet referat. 

Rosenhek diskuterte initialt kjente 
risikofaktorer for progresjon og kliniske 
hendelser ved aortastenose. Her er det 
lite nytt. Videre kom han inn på den klinisk 
sannsynligvis økende relevante problemstil-
lingen med tidlig kirurgi versus ‘watchful 
waiting’. Han refererte her bl.a. til Kang et 
al som i en registerstudie (Circulation 2010; 
121:1502-1509) undersøkte tidlig kirurgi 
versus konvensjonell kirurgi for pasienter 
med asymptomatisk høygradig (Vmax > 4,5 
m/s) aortastenose og lav operativ risiko hos 
197 pasienter (1996-2006) fulgt opp i ca. 6 
år, hvor man fant signifikant lavere kardial 
og total mortalitet i kirurgigruppen sam-
menlignet med de konservativt behandlede. 
Data fra CURRENT-aortastenoseregisteret 
ved Taniguchi et al (J AM Coll Cardiol 
2015;66:2827-2838) omfatter 1808 pasien-
ter med initialt asymptomatisk alvorlig aor-
tastenose. I gruppen som gjennomgikk tidlig 
aortaklaffkirurgi, fant man en signifikant 
lavere 5-års kumulativ insidens av totalmor-
talitet (15,4 % versus 26,4 %, p=0,009) 
og hospitalisering for hjertesvikt (3,8 % 
versus 19,9%, p<0,001). På den andre side 
viste Rosenhek til data fra en metaanalyse 

ved Genereux et al (J Am Coll Cardiol 2016; 
16:2263-2288) som for det første angir 
at omtrent halvparten av pasienter som 
diagnostiseres med høygradig aortastenose, 
ikke angir symptomer. Studien viser også 
at størstedelen av disse pasientene kan 
følges tett uten operasjon. De skal da ha 
tett oppfølgning mht. start av symptomer 
eller andre faktorer som tegn til affeksjon 
av venstre ventrikkel eller biomarkører som 
tilsier mer aktiv behandling. De bør følges 
nøye via individualisert risikovurdering i 
ekspert-hjerteteam for slik konservativ 
tilnærming. Alle disse studiene har sine 
styrker og svakheter. En randomisert klinisk 
studie som undersøker tidlig kirurgi versus 
initialt konservativ strategi, etterlyses. 

John Chambers, UK, diskuterte også 
disse tema i et senere foredrag. Han minnet 
om at mortalitet ved sikkert asymptomatisk 
aortastenose er 1-2 %/år, men betydelig  økt 
mortalitet ved symptomgivende aortas-
tenose (presymptomatisk’ aortastenose 
3-4 %, ved sikkert symptomatisk aortas-
tenose 7-12 %). Chambers minnet om 
at dette må veies opp mot lav risiko ved 
aortaklaffekirurgi i moderne tid og at dette 
således må tas med i vurderingen av tidlig 
kirurgi versus avventende oppfølgning. Han 
henviste bl.a. også til Kang (Circulation 
2010, se over). Han minnet også om at i 
CURRENT-aortastenoseregisteret var det 
betydelig overkryssing. I gruppen som ble 
konservativt behandlet, ble 41 % AVR-
operert pga. symptomdebut. Han refererte 
også egne data fra Guys and St. Thomas 
Hospital, London, UK, på 846 pasienter 
som gjennomgikk første aortaklaffopera-
sjon. Mortalitet var 1,35 % (sammenlignet 
med hele UK på 1,5 %). 418 kombinerte 
aortaventil og bypasskirurgioperasjoner 
hadde en mortalitet på 0,64 %. Chambers 
viste her også til Ottos studie fra 1997 hvor 
38 % av populasjonen hadde uspesifikt 
‘redusert anstrengelsestoleranse’ som 
årsak til aortaklaffkirurgi (ikke spesifikke 
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mål eller utfall i tester). Avslutningsvis 
trakk han inn betydningen av rask progre-
sjon av stenosegrad samt minnet om at 
kombinasjon av risikofaktorer også påvirker 
hverandre, og han trakk også inn at det bør 
tas hensyn til det enkelte senters ventetid 
på hhv. preoperativ utredning og operasjon 
som tilleggsfaktorer av mulig betydning for 
mortalitet ved valg av strategi for hhv. tidig 
kirurgi hos presymptomatisk pasient versus 
watchful waiting med rask kirurgi etter 
symptomdebut. 

Han foreslo følgende pragmatiske til-
nærming til pasienter med asymptomatisk, 
alvorlig aortastenose: 1. Er pasienten virkelig 
asymptomatisk? 

Hva ønsker pasienten selv? 
Risikofaktorer? 

a. Hvor alvorlig er aortastenosen? Vmax > 
5 m/s? 

b. Hva er individuell operasjonsrisiko? 
c. Er det klasse IIa-indikasjoner for opera-

sjon? (IIa-indikasjon: symptomatisk 
paradoks lav-flow-lav-gradient (LFLG) 
-aortastenose, symptomatisk LFLG-aor-
tastenose med redusert EF uten kontrak-
til reserve, asymptomatisk alvorlig aor-
tastenose med unormal belastningstest 
med hypotensjon/unormal blodtrykks-
respons, asymptomatisk aortastenose 
som er meget alvorlig (> 5,5 m/s), raskt 
progredierende ≥ 0,3 m/s/år og meget 
kalsifisert, betydelig (3 ganger) og repe-
terende forhøyet BNP, alvorlig pulmonal 
hypertensjon uten annen årsak) 

Er symptomer sannsynlig å forvente 
om ca. 1 år? 
A. Ja; vurder kirurgi.  
B. Nei : nøye oppfølgning i klaffepoliklinikk 
(ikke lokalsykehus eller fastlege). 

Dog var Chambers klar på at tek-
niske muligheter for TAVI ikke skal være 
drivende for tidligere kirurgi enn kirurgisk 
klaffeoperasjon. Indikasjon for tidspunkt for 
klaffeintervensjon skal være den samme 
uansett type intervensjon.

Clavet diskuterte multimodalitet-bil-
dediagnostikk ved aortastenose. Hun anslo 
at basal ekkokardiografi, inkludert strain, vil 

kunne angi sann aortastenose-alvorlighets-
grad hos ca. 50-70 % av aortastenosepa-
sienter. Andre bildedannende modaliteter 
vil således være av betydning for en relativt 
stor andel aortastenosepasienter for presis, 
individualisert bedømming av aortastenose-
grad og risikostratifisering mht. tidspunktet 
for kirurgi. Det gjelder: 

a. Stressekko (DSE) 
Stressekko bidrar først og fremst ved low 
flow (LF)-aortastenose (ved lav ejeksjons-
fraksjon (EF) og symptomatisk LF-aor-
tastenose med normal EF) til å bedømme 
stenosegrad samt kontraktil reserve, foruten 
bedømming av projisert aortaklaffareal 
(AVA) (ref. Clavel et al. J Am Soc Echocar-
diogr 2010, Clavel et al. JACC Cardiovasc 
Imaging 2013 samt Annabi et al J Am Coll 
Cardiol in press). Ved asymptomatisk LF-
aortastenose med normal EF er ergoekko-
kardiografi bedre. 

Imidlertid vil det noen ganger 
uansett ikke være mulig å måle eller 
estimere gradient eller andre parametre 
med ekkokardiografi eller stressekkokardio-
grafi. Nyttige tillegg i bildediagnostikk ved 
aortastenose: 

b. CT 
-  Aortaklaffkalsifisering/aortaklaff-kalsi-

umscore: Anbefales i alle AVA-middel-
gradient-diskordante tilfeller, spesielt 
i asymptomatiske pasienter! Det er 
kjønnsspesifikk terskel med dokumentert 
betydning for overlevelse og klafferela-
terte hendelser (ref. bl.a. Clavel et al. J 
Am Coll Cardiol 2014. 

-  Venstre ventrikkels utløpstractus 
(LVOT)-mål ved CT: Anbefales i tilfeller 
hvor det er vanskelig å få presise mål på 
LVOT på ekkokardiografi. Men obs: større 
enn mål ved ekkokardiografi. Hvis brukt i 
Bernoullis ligning, vil beregnet AVA være 
større: AVA ‘fusion’ ‘hybrid’ terskel som 
predikerer mortalitet er 1,2 cm² (ref. 1,0 
cm² ved ekkokardiografi) (ref. Clavel et 
al. JACC Cardiovasc Imaging 2015)

c. PET-NaF (ref. Dweck et al Circ 
Cardiovasc Imaging 2014)
Natriumflorid-PET ved oppfølgingsstart er 
tidlig markør på senere kalsifisering – kor-
relert til forandring i aortaklaffkalsifisering 
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ved CT i oppfølgning. Dette er per i dag et 
forskningsverktøy og ikke klinisk relevant.

d. MR mhp. myokardfibrose
(Ref. Weidemann et al. Circulation 2013, 
Chin et al. JACC Cardiovasc Imaging 2017, 
Chin et al. Heart J Cardiovasc Imaging 2013; 
fokal versus diffus fibrose (extracellular 
versus «replacement fibrosis») (Chin et 
al 2017): Klinisk og praktisk problem er at 
MR årlig hos asymptomatiske aortasteno-
sepasient er klinisk urealistisk per idag og 
foreløpig primært forskningsverktøy. Som 
surrogat ved oppfølgning av aortastenose-
pasienter bør man vurdere strain ved ekko-
kardiografi/global longitudinell strain, helst 
seriemålt strain på samme maskin med få 
undersøkere (ref. Salto et al. Eur Heart J 
2015, Nagata JACC Cardiovasc Imaging 
2015), men vær oppmerksom på at terskel 
for patologisk global longitudinell strain er 
ulik ved aortastenose sammenliknet med 
normale ventrikler. 

Det andre store tema for aortas-
tenose-avbildning på kongressen gjaldt 
avbildning av venstre ventrikkel-affeksjon 
og dens betydning for utredning og behand-
ling. Dweck fra Edinburgh-miljøet disku-
terte multimodalitet bildediagnostikk før 
TAVI, som i høyeste grad også er relevant 
som ledd i generell oppdatert preoperativ 
aortastenoseutredning. Hovedfokuset er 
som alltid å selektere de pasienter som vil 
ha sannsynlig nytte av klaffeintervensjon, 
enten ved kirurgi eller TAVI, foruten tilsva-
rende tilnærming med vanlig ekkokardio-
grafi og stressekkokardiografi, spesielt ved 
aortastenose med diskordante ekkoparame-
tre. Men også han vektla CT-kalsium-skå-
ring iht. nyeste klafferetningslinjer fra ESC 
og data fra Clavel et al (J Am Coll Cardiol 
2014) som senere er bekreftet i multisenter, 
multi-produsent kohort (n=918, ref. Pawade 
et al ESC 2017) hvor kjønnsspesifikke CT-
aortaklaffkalsifiseringterskler (kvinner ca. 
1300 AU; menn ca. 2000 AU) er funnet 
reproduserbare og en uavhengig prediktor 
for kliniske hendelser (hasardratio 3,02, 
95% KI 1,83-4,99, p < 0,001, ref. Pawadeet 
al. 2017). Man forventer en økende klinisk 
bruk av CT i aortastenoseutredning. Spesielt 
bør det inngå som en rutinemessig del av 
utredning/rapportering av aortastenosepa-

sienter med diskordante ekkokardiografiske 
parametre. 

Et viktig spørsmål videre når det 
gjelder individuell tilnærming og utredning 
av aortastenose-pasienters venstre ventrik-
keldysfunksjon og belastning, herunder 
særlig aktuelt å avklare mekanismen for 
dysfunksjonen av venstre ventrikkel og 
potensiell reversibilitet ved klaffeinterven-
sjon og derved potensiale for klinisk bedring 
ved kirurgi. Dweck anslår tre hovedårsaker/
mekanismer til dysfunksjon av venstre 
ventrikkel ved aortastenose:
1. aortastenose-relatert 

a. Økt afterload (reversibelt)
a. Replacement myokardfibrose 

(irreversibelt)
2. Iskemisk hjertesykdom

a. Kritisk iskemi (reversibelt med 
koronarintervensjon/kirurgi)

a. Postinfarkt-arr (irreversibelt)
3. Kardial amyloidose – dette er man i 

økende grad klar over omfanget og 
betydningen av
a. Vist å affisere ca. 16 % av 

TAVI-populasjon
b. Pågående omfattende debatt hvorvidt 

disse bør gjennomgå 
c. Ref. nylig studie Castano et al. Eur 

Heart J 2017: Kardial amyloid (transt-
hyretin-relatert) er tilstede i 1/6 av 
pasienter som gjennomgikk TAVI 
(menn ¼! Færre blant kvinner)

d. Amyloid assosiert med aortastenose 
har dårlig prognose. Således usikker-
het om klaffeintervensjon vil påvirke 
eller bedre totalprognosen i vesent-
lig grad, mulig at del av nytteløse 
aortastenose-/TAVI-tilfeller faller inn i 
denne gruppen
i. Ref. Triebel et al. Circ Cardiovasc 

Imaging 2016: ca. 50 % overle-
velse 2 år etter AVR versus 90 % 
uten transthyretin-relatert kardial 
amyloidose.

i. Ref. Cavalcante et al. J Cardiovasc 
Magn Reson 2017
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Nyttig bildediagnostikk for utredning 
mht. venstre ventrikkelaffeksjon som kan 
påvirke prognose og nytte ved intervensjon: 
1. Koronar angiografi
2. Stressekkokardiografi – er dysfunksjon av 

venstre ventrikkel reversibel og således 
antatt å bedres etter AVR/TAVI?

3. MR
a. Ingen versus utbredt arrdannelse/

fibrose på MR kan gi innspill på inter-
vensjon eller ikke

b. Man trenger mer informasjon vedr 
dette for å trolig unngå overinterven-
sjon på enkelte pasienter

c. Ref. studier hvor MR LGE detekte-
rer midtveggsfibrose sekundært til 
dekomopensert hypertrofisk respons 
med advers langsiktig prognose (ref. 
Baronne-Rochette et al. J Am Coll 
Cardiol 2014; Dweck et al. J Am Coll 
Cardiol 2012; Chin et al. Circulation 
2016). 

d. Planlagt randomisert, kontrollert 
studie, EvoLVed trial, i denne popula-
sjon vil teste optimalt tidspunkt for 
intervensjon hos ca. 400 pasienter 
(med Vmax > 3,5 m/s, tegn til dekom-
pensasjon (EKG strain, økt hs-tropo-
nin, klinisk skår for dekompensasjon, 
midtveggsfibrose på MR), randomi-
sert 1:1 til tidlig kirurgi/TAVI versus 
standardbehandling; 3 års oppfølging. 
Primært endepunkt totalmortalitet/
ikke-planlagte aortastenose-relaterte 
hospitaliseringer. Pasienter som 
screenes uten funn av fibrose vil inngå 
i et register for ‘watchful waiting’ og 
gjennomgå ny screening mhp. dekom-
pensasjon etter 1 år.

4. SPECT
Forøvrig var det en spennende rapid fire-
sesjon om nytt ved aortastenose styrt av 
Michelena fra Mayo-klinikken og Magne fra 
Limoges. Mest interessant her var et 10-års 
materiale fra Fries et al (p1023) som doku-
menterte betydningen av myokardfibrose 
på klinisk bedring etter AVR-operasjon hos 
58 pasienter uten koronarsykdom, hvor alle 
ble undersøkt med MR, kirurgisk myokard-
biopsi og biomarkører 9 måneder og 10 

år etter AVR, med endepunkt forbedring i 
NYHA-klasse. Forekomst av fibrose bedømt 
både ved biopsi og MR var assosiert med 
økt totaldødelighet og kardiovaskulær 
mortalitet, hvor alvorlig fibrose predikerte 
en 50 % 5 års dødelighet. Pasientene uten 
tegn til fibrose bedret alle NYHA-klasse 
kort tid etter operasjon, og dette vedvarte til 
10-årskontrollen. Pasienter med mild fibrose 
bedret funksjonsklasse ved 9 måneder, men 
etter 10 år var majoriteten av pasientene i 
denne gruppen døde. I gruppen med uttalt 
fibrose var det ingen klinisk bedring å se 
etter 9 måneder, og flesteparten av pasien-
tene var også døde etter 10 år. Det bemer-
kes et behov for studier som kan belyse 
hvorvidt tidlig kirurgi før fibrosedannelse vil 
kunne påvirke prognose for aortastenose/
AVR-pasienter.

Et annet materiale fra Ahmari 
(p1028) viste at hos 300 konsekutive TAVI-
pasienter fulgt i drøyt 2 år var det reduk-
sjon i grad av mitralinsuffisiens etter TAVI, 
uansett etiologi for insuffisiensen. 

Et abstrakt fra Caciedo et al (p804) 
undersøkte den kliniske betydningen 
av trykkgjenvinningsfenomenet hos 111 
pasienter med asymptomatisk alvorlig 
aortastenose. Pasienter med liten aorta 
≤ 30 mm og effektivt åpningsareal/aorta 
ascendensdiameter ≥ 0,20 cm hadde 
signifikant høyere trykkgjenvinning og tegn 
til bedre prognose over ca. 2 års oppfølg-
ning sammenlignet med pasienter uten økt 
trykkgjenvinning. Betydelig trykkgjenvinning 
ble funnet hos 23 % av pasientene. 

Mitralinsuffisiens
Det var lite nytt presentert vedrørende 
relatert til sekundær mitralinsuffisiens. Ikke 
noen store kontroversielle ting presentert. 
I flere foredrag henvist til nylig publisert 
aortastenoseretningslinjer for non-invasiv 
utredning av native klaffeinsuffisienser, ref. 
Zoghbi et al, J Am Soc Echocardiogr 2017. 

Trikuspidalklaffen
For ekkokardiografisk evaluering av høy-
residige klaffer ble det fra Muraru vist til 
en utmerket oversiktsartikkel: R. Hahn et 
al, Circ Cardiovasc Imaging 2016: Echo in 
evaluation and treatment of functional TR, 
dessuten et kapittel ved Muraru i EACVI 
textbook 2016. 
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Trikuspidalklaff-/pulmonalklaff-
evaluering «take home message»: Se 
på pasienter og vurder hemodynamiske 
forhold. Bedøm klaffemorfologi! 2D-ekko-
kardiografi har begrensninger ved bedøm-
ming av lekkasjegrad, og man må ikke støtte 
seg på enkeltparametre. Trikuspidalannulus 
anbefales målt i sen-diastole med 3D, spesi-
elt hvis diskrepans mellom kliniske tegn og 
trikuspidalinsuffisiens-alvorlighetsgrad, ved 
intensiv diuretikabehandling eller før kirurgi 
dersom diameter målt i 4-kammerbilde er 
i grenseland. Indirekte tegn på betydning 
av klaffelekkasjen må vurderes (volum av 
høyre atrium og ventrikkel, vena cava infe-
rior, blodstrømreversering etc.). Sist, men 
ikke minst advarte Muraru mot å applisere 
kunnskap og erfaring fra venstresidige klaf-
fer ukritisk på høyresidige klaffer. 

«Den glemte klaffen»? Rebecca 
Hahn holdt et godt foredrag om trikuspidal-
klaff-kirurgi og viste til at alvorlig og mode-
rat trikuspidalinsuffisiens påvirker mortali-
tet hos hjertesviktpasienter (ref. Nath et al. 
J Am Coll Cardiol 2004 + Neuhold et al. Eur 
Heart J 2013), hos pasienter med mitralin-
suffisiens (ref. Calafiore et al Ann Thor Surg 
2009), pasienter med aortastenose (ref. 
Mascherbauer et al. 2015) og aortainsuf-
fisiens (ref. Varadajan et al. 2012). En god 
referanseartikkel på sekundær trikuspidalin-
suffisiens kan ansees som en «guideline»-
artikkel, ref. Dreyfus J Am Coll Cardiol 2015. 

Sekundær trikuspidalinsuffisiens er 
trolig underbehandlet. Det estimeres ca. 
1,6 millioner trikuspidalinsuffisiens-tilfeller 
totalt og 250 000 nye tilfeller per år. Til 
sammenlikning utføres 50 000 årlige kirur-
giske inngrep pga. mitralinsuffisiens versus 
5500 årlige kirurgiske inngrep pga. trikus-
pidalinsuffisiens (ref. Argarwal et al. Circ 
Cardiovasc Interv 2009;2:565-573.

Hahn diskuterte årsaker til at 
sekundær trikuspidalinsuffisiens er 
underbehandlet: 
a. Underestimering av trikuspidalinsuffi-

siens-grad under anestesi
Ref. Frater R: J Thor and CV Surg 
2001;122:427-9.

b. Misforståelsen at trikuspidalinsuffisiens 
‘forsvinner’ etter mitralkirurgi 

Ref. Dreyfus et al Ann Thor Surg 
2005;79:127-132

c. Overestimering av kirugisk risiko når 
samtidig trikuspidalkirurgi samtidig med 
mitralkirurgi 

Ref. Phannmueller et al Thor Carcio-
vasc Surg 2013;61:386-91.

d. Sykdommens progressive natur
Ref. Kwak et al Am Heart J 
2008;155;732e7: Utvikling av sig-
nifikant trikuspidalinsuffisiens hos 
27 % av pasienter hvor ingen hadde 
mer enn mild trikuspidalinsuffisiens 
på tidspunktet for venstresidig 
klaffekirurgi. 

Det er fortsatt høy operativ mortalitet 
for isolert trikuspidalinsuffisiens (ca. 
8 %) og 3-4 x høyere enn for andre 
single-klaff-kirurgiske inngrep. Dessu-
ten ser man ca. 30 % post-kirurgisk 
rest- trikuspidalinsuffisiens. 

Et abstrakt fra Dreyfus og medar-
beidere (p1345) under kongressen viste 
oppdaterte/nyere data på trikuspidalklaff-
kirurgi, idet man for isolert trikuspidalklaff-
kirurgi i årene 2007-2015 (ventil versus 
plastikk og fransk nasjonal kohorte versus 
lokal kohorte) viste at det fortsatt er høy 
mortalitet på 10 % uten forskjell mellom 
ventilkirurgi og plastikk. Determinanter for 
sykehusmortalitet etter trikuspidalklaffki-
rurgi var hjertesvikt, som også sammen med 
leversykdom og nyresvikt var de viktigste 
determinanter for postoperative kompli-
kasjoner. Disse oppdaterte data på trikus-
pidalklaffkirurgi viser at det fremdeles er 
dårlig utkomme ved trikuspidalklaffkirurgi, 
men at om dette likevel ansees indisert bør 
pasienter henvises før de utvikler kongestiv 
hjertesvikt. 

Hahn diskuterte også fremtidig 
perkutane trikuspidalklaffutstyr, hvor 
resultatene på sikkerhet og prosedyre-
suksess synes bedre enn for perkutane 
mitralutstyr, og hun henviste her til SCOUT 
I-studien og TRialign-studien samt til ref. 
Hahn et al. J Am Coll Cardiol 2017;69:1795-
1806: en feasibility-studie på transkatheter 
tricuspidalklaffannuloplastikk.
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DIASTOLISK FUNKSJON
Espen Holte, Ekkokardiografiseksjonen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Temaet diastolisk funksjon var viet flere 
sesjoner med utgangspunkt i de nye ret-
ningslinjene for diastolisk funksjon som kom 
i 2016. Flere av de sentrale forfatterne til 
dokumentet deltok med innlegg. Hovedfor-
målet med de nye anbefalingene var å lage 
en forenklet versjon, som skulle være lett å 
bruke i den kliniske hverdagen. Uten å gi en 
full gjennomgang vil jeg trekke frem noen 
momenter som ble diskutert. Sentralt i ret-
ningslinjene er den nye algoritmen for vur-
dering av diastolisk funksjon. Denne består 
av to deler. Del A omhandler vurdering 
og gradering av diastolisk funksjon. Del B 
omhandler vurdering av fylningstrykk. Flere 
sentrale aktører i guidelines-komiteen argu-
menterte for at en ofte kan hoppe over den 
første delen av algoritmen (del A) og starte 
rett på del B med vurdering av fylningstrykk 
og vurdering av mitralstrøm [1]. 

H. Dokamish (Ontario, Canada) 
presenterte vurdering av diastolisk funk-
sjon ved redusert ejeksjonsfraksjon (EF). 
Han fremhevet doppler-parametere som 
helt sentrale mål for å bedre vurderingen og 
behandlingen av en pasient med mistenkt 
eller kjent hjertesvikt. Han poengterte at 
en pasient kan ha normal EF og hjertesvikt 
med økte fylningstrykk, på samme måte 
som en pasient med redusert EF kan være 
velkompensert med normale fylningstrykk. 
Han poengterte også at pasienter med 
redusert EF kan ha andre årsaker til dyspné, 
som overvekt, pneumoni og lungeemboli. 
Ved redusert EF er mitralstrøm essensiell 
i vurderingen av fylningstrykket til venstre 
ventrikkel. En venstre ventrikkel med redu-
sert EF har per definisjon diastolisk dysfunk-

sjon. Spørsmålet er ikke om pasienten har 
diastolisk dysfunksjon, men om fylnings-
trykket er høyt eller ikke. Er E-bølgen større 
enn A-bølgen, har pasienten pseudonorma-
lisert mitralstrømsmønster, forenlig med økt 
fylningstrykk. Man er da i prinsippet ferdig 
med vurderingen av fylningstrykket. Er 
mitralstrøm forenlig med relaksasjonforstyr-
relse (E-bølge < 0,5 m/s og E/A ratio ≤ 0,8), 
så har pasienten normale fylningstrykk, da 
det er normaltilstanden til en ventrikkel med 
redusert EF. Restriktiv mitralstrøm med E/A-
ratio > 2,5 og deselerasjonstid (DecT) < 
150 ms er i utgangspunktet forbundet med 
betydelig økt kiletrykk (PCWP > 25 mm 
Hg). I den situasjonen anbefales valsalva-
manøver for å se om den restriktive fylnin-
gen er fiksert. Faller E/A-ratio med > 50% 
(i praksis vil det si at mitralstrømsmønster 
blir forenlig med relaksasjonsforstyrrelse), 
er fylningstrykket sannsynligvis ikke fiksert, 
og ved intensivert behandling kan pasienten 
oppnå normale fylningstrykk i hvile. Dette 
ble fremhevet flere ganger, da økt fylnings-
trykk har klar prognostisk betydning uav-
hengig av underliggende myokardsykdom. 
Økt fylningstrykk er en uavhengig prediktor 
for mortalitet. Funn av L-bølge eller midt-
diastolisk blodstrøm er også forenlig med 
økte fylningstrykk, da det i utgangspunktet 
ikke skal være noe midtdiastolisk strøm-
ningssignal. En midtdiastolisk blodstrøm 
oppstår på grunn av kontinuerlig økt trykk 
i venstre atrie. Da må også fylningstrykket 
være høyt. Retningslinjene trekker frem fire 
nøkkelvariabler for vurdering og gradering 
av diastolisk funksjon; venstre ventrikkel-
relaksasjon, E/A-ratio, E/e`-ratio (gjennom-

snitt av e`septalt 
og e`lateralt), 
trikuspidalinsuf-
fisiensgradient 
og venstre atri-
evolum. Se tabell 
1. Retningslinjene 
fremhever at ved 
normal EF med 
myokardsykdom, 

Tabell 1. Sentrale parametre for vurdering av diastolisk funksjon og fylningstrykk
Venstre ventrikkel-relaksasjon Normal Redusert Redusert Redusert
Venstre atrietrykk Normalt Normalt Økt Økt
Mitral E/A-ratio ≥ 0,8 ≤ 0,8 > 0,8 < 2 > 2
E/e`-ratio (gjennomsnitt) < 10 < 10 10-14 > 14
Trikuspidalinsuff.-hastighet (m/s) < 2,8 < 2,8 > 2,8 > 2,8
Indeksert venstre atrievolum Normalt Normalt/økt Økt Økt
Modifisert etter 2016-retningslinjene [1]
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fungerer venstre ventrikkel på en måte som 
ved redusert EF (redusert relaksasjon, stiv 
ventrikkel). Redusert EF er kun én form av 
myokardsykdom. 

Dokamish gikk gjennom noen av de 
viktigste tilstandene som kan påvirke de 
doppler-parameterene vi bruker i vurderin-
gen av diastolisk funksjon og fylningstrykk. 
Mitralringsforkalkning (mitral annular 
calcification, MAC), fører til at e` avtar og 
E-bølgen øker. Moderat til alvorlig mitral-
lekkasje fører til at E-bølgen øker (pendel-
volum). Mitralplastikk, mitralventil venstre 
ventrikkel assist device (LVAD), venstre 
grenblokk og pacemakerrytme er tilstan-
der hvor retningslinjene ikke er godt nok 
validert. Dokamish fremhevet at vi ikke må 
glemme gullstandarden for vurdering av økt 
fylningstrykk, som er invasiv trykkmåling. 
Selv sender han 10-15 % av sine pasienter 
(hjertesviktklinikk) til høyresidig hjertekate-
terisering, fordi han ikke klarer å bestemme 
fylningstrykket ved hjelp av ekkokardiografi. 
Videre fremhevet han at vurderingen av 
fylningstrykket er et øyeblikksbilde, en vur-
dering av tilstanden der og da. Er pasienten 
innlagt med akutt dyspné, f.eks. hyperten-
sivt lungeødem, vil adekvat behandling ofte 
føre til normalisering av fylningstrykket 
dagen etterpå. Det samme gjelder pasien-
ter med symptomer under belastning. Da 
hjelper det ikke å undersøke de i hvile. 

Otto Smiseth (Oslo universitetssy-
kehus (OUS), Rikshospitalet) gikk gjennom 
vurderingen av fylningstrykk ved bevart 
EF. Han omtale de tre viktigste tilgrunnleg-
gende faktorene for diastolisk dysfunksjon: 
redusert relaksasjon, tap av «restoring for-
ces» og økt diastolisk stivhet. Økt fylnings-
trykk er en kompensatorisk mekanisme for 
hjertet slik at det klarer å opprettholde et til-
fredsstillende slagvolum. Under belastning 
vil en normal venstre ventrikkel skape et 
negativt trykk intraventrikulært og således 
suge blodet inn under diastolen («sucker»). 
En syk ventrikkel vil i motsetning ikke klare å 
generere et negativt trykk intraventrikulært. 
For å klare og fylle ventrikkelen må da tryk-
ket i venstre atrium øke og således lage et 
høyt fylningstrykk («pusher»). Sentralt sto 
omtalen om de fire nøkkelvariabler for vur-
dering og gradering av diastolisk funksjon, 
se tabell 1, samt algoritmen for vurdering 
av diastolisk funksjon i retningslinjene [1]. 

Utfordringen med del A av algoritmen 
som omhandler vurdering av diastolisk 
funksjon, er at den har for lav sensitivitet. 
Dette ble nylig belyst i en retrospektiv 
studie med > 1000 pasienter på over 45 
år som testet den nye algoritmen. De fant 
at bare 1 % hadde diastolisk dysfunksjon 
ifølge 2016-retningslinjene, mens 38 % 
hadde diastolisk dysfunksjon i henhold til 
2009-retningslinjene [2]. Videre trakk Smi-
seth frem fire markører på økt fylningstrykk; 
restriktiv fylning (mitralstrømsmønster med 
E/A >2), økt venstre atrievolum (> 34 ml/
m2), trikuspidalhastighet > 2,8 m/s og E/e` 
> 14. Hvis en ikke får målt trikuspidalhastig-
heten, fremhevet han bruken av pulmonal 
aksellerasjonstid som mål for økt venstre 
atrietrykk. Pulmonal aksellerasjonstid på < 
90 msek er ofte forbundet med økt venstre 
atrietrykk. Avslutningsvis trakk han frem 
to nylige multisenterstudier som har testet 
de nye retningslinjene i forhold til å vurdere 
fylningstrykk. Begge studiene fant godt 
samsvar mellom den ekkokardiografiske og 
invasive vurdering av fylningstrykk. Imidler-
tid er det behov for ytterligere studier for å 
optimalisere vurderingen og graderingen av 
diastolisk dysfunksjon. Kanskje vil strain-
målinger av både venstre ventrikkel og ven-
stre atrium bli nyttige supplement fremover. 

Funksjonsdyspné er ofte et sentralt 
symptom hos pasientene som kommer 
for vurdering av hjertesvikt. Utfordringen 
er at det ikke foreligger symptomer i hvile. 
Således har de pasientene oftest nor-
male fylningstrykk i hvile. Denne kliniske 
problemstillingen ble diskutert av J. Oh 
(Mayo-klinikken, Rochester, USA) som opp-
fordret til økt bruk av diastolisk stresstest. 
Hovedpoenget hans var at pasienter uten 
diastolisk dysfunksjon øker slagvolumet 
under belastning uten å øke fylningstrykket. 
I motsetning til pasienter med diastolisk 
dysfunksjon og normalt fylningstrykk i hvile 
som under belastning øker slagvolumet ved 
å øke fylningstrykket. En venstre ventrikkel 
med diastolisk dysfunksjon vil under belast-
ning ha en uendret e` verdi, mens E-bølgen 
stiger. Det fører til økende E/e’ratio. Intuitivt 
vil det ofte være utfordrende å vurdere E/
e`-ratio på grunn av fusjon mellom E- og 
A-bølgen. J. Oh poengterte imidlertid at 
dette er forandringer som bli stående i flere 
minutter, også etter avsluttet belastning. 
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Det tar opptil fem minutter for mitralstrøm 
å gå tilbake til den opprinnelige formen etter 
endt belastning. Det underliggende mitral-
strømmønstret ved fusjon av E- og A-bølgen 
kan demaskeres ved å avvente frekvensfall 
etter endt belastning. J. Oh oppsummerte 
med å oppfordre til økt bruk av stresstest 
(tredemølle eller sykkel) hos pasienter med 
funksjonsdyspné og diastolisk dysfunksjon 
med normalt fylningstrykk i hvile. Han anbe-
falte bruk av E/e`ratio (> 14) for å vurdere 
fylningstrykk under belastning. 

M. Galderisi (Napoli, Italia) belyste 
vurdering av fylningstrykk hos pasienter 
med primær pulmonal arteriell hyperten-
sjon. Hovedpoenget er å skille mellom pre- 
og postkapillær pulmonal hypertensjon. 
Han gikk nærmere inn på tre sentrale ekko-
kardiografiparametere for å skille mellom 
pre- og postkapillær hypertensjon; e` ved 
laterale mitralring, E/e`-ratio og indeksert 
venstre atrievolum. Ved post-kapillær pul-
monal hypertensjon vil atrievolumet være 
økt. I tillegg vil en ofte se at atrieseptum 
buler inn i høyre atrium. Ved pre-kapillær 
pulmonal hypertensjon vil e` i septum være 
påvirket og redusert, mens e` på laterale 
mitralring ikke vil være affisert. Derfor anbe-
fales bruk av laterale e` i vurderingen av 
fylningstrykk. I den kliniske hverdagen vil en 
imidlertid oftest foreta høyresidig hjerteka-
terisering for å sikkert kunne skille mellom 
pre- og postkapillær pulmonal hypertensjon. 

Helge Skulstad (OUS, Rikshospita-
let) snakket om hvilken tilleggsinformasjon 
man kan få fra strain-baserte målinger på 
venstre ventrikkel og atrium i vurderingen 
av diastolisk funksjon og fylningstrykk. 
Foreløpig studier viser noe divergerende 
resultater. Strain rate imaging av venstre 
ventrikkel kan fungere som en prognostisk 
markør, men ikke bedre en den tradisjonelle 
E/e`. Videre studier er nødvendige for å 
avklare hvilke strain-baserte parametre 
som vil kunne bidra til bedret diagnostikk 
og klassifisering. Venstre ventrikkelvrid-
ning (twist) er basert på kontraksjon av de 
skrå fibrene i venstre ventrikkel og utgjøres 
hovedsakelig av en motursbevegelse apikalt. 
Basalt i venstre ventrikkel skjer det en min-
dre medursbevegelse. Twist kan uttrykkes 
som twist-ratio. Enkelte studier har vist god 
korrelasjon mellom «untwisting rate» og 
tau (τ), spesielt hos pasienter med redusert 

EF. Twist/untwist er foreløpig lite egnet 
for klinisk bruk. Selv om enkelt studier har 
vist god korrelasjon mellom atrie-strain og 
global longitudinal strain (GLS), har det ikke 
vist noen ytterligere prognostisk informa-
sjon. I tillegg mangler vi gode normaldata. 
Sannsynligvis har kvinner høyere atrie-strain 
enn menn, og verdien på atrie-strain faller 
med økende alder. Skulstad avsluttet med 
å trekke frem atrie-strain som den kanskje 
mest lovende strain-baserte metoden til å 
forbedre vurderingen av diastolisk funksjon 
og fylningstrykk.

En hel sesjon var viet vurdering av 
fylningstrykk ved spesielle tilstander, som 
atrieflimmer, hypertrofisk kardiomyopati 
(HCM), amyloidose og mitralklaffsykdom. 
Sesjonen var dels preget av oppramsing av 
anbefalinger fra retningslinjene. Dette er 
jo tilstander som er en naturlig del av den 
kliniske hverdagen og som kan by på utfor-
dringer i forhold til vurdering av diastolisk 
funksjon og fylningstrykk. P. N. Marino 
(Novara, Italia) belyste vurderingen av fyl-
ningstrykk ved atrieflimmer. Retningslinjene 
anbefaler primært bruk av trikuspidalhastig-
heten (>2,8 m/s), og ved redusert EF mitral 
DecT (≤ 160 msek). Ytterligere parametre 
som ble anbefalt brukt er isovolumetrisk 
relaksasjonstid (IVRT), E/e`-ratio, variasjon 
i mitralstrømshastighet. Følgende verdier gir 
indikasjon på økt fylningstrykk: IVRT ≤ 65 
msek, E/e`ratio ≥ 11 og liten R-R-variasjon 
i mitralstrømshastighet. Diastolisk dys-
funksjon ved HCM har betydning for både 
symptomer, funksjonskapasitet og prog-
nose. Dette ble nærmere kommentert av N. 
Cardim (Lisboa, Protogal), som poengterte 
at mitralstrømsprofil korrelerer dårlig til 
fylningstrykk hos pasienter med HCM, 
bortsett fra funn av restriktiv mitralflow og 
lav e`(septalt < 7 cm/s, lateralt < 10 cm/s). 
Retningslinjene trekker frem fire sentrale 
parametere for vurdering av diastolisk 
funksjon ved HCM; E/e`ratio > 14, indeksert 
venstre atrievolum > 34 ml/m2, trikuspi-
dalhastighet > 2,8 m/s og differansen i 
A-bølge-varighet mellom mitralstrøm og 
lungevenestrøm (Ar-A > 30 msek). Økte 
fylningstrykk foreligger ved ≥ 2 positive 
parametere. Cardim påpekte at retningslin-
jene i denne sammenheng i all hovedsak er 
basert på ekspertkonsensus, og vi mangler 
fortsatt evidensbaserte anbefalinger. Han 
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avsluttet med å trekke frem strain-baserte 
mål på venstre ventrikkel og venstre atrium 
(venstre atrie peak strain), som mulige sup-
plement i fremtiden, men fortsatt mangler 
vi data her. A. Klein (Cleveland, USA) tok et 
lite historisk tilbakeblikk ved gjennomgang 
av diastolisk funksjon og fylningstrykk ved 
amyloidose. På slutten av 80-tallet jobbet 
Klein på Mayo-klinikken med analyse av 
mitralstrømsmønster hos pasienter med 
amyloidose, hvor Liv Hatle var en av hans 
viktigste mentorer. De fant da i hovedsak 
tre forskjellige mitralstrømsmønster hos 
disse pasientene: relaksasjonsforstyrrelse, 
«normal mitralstrøm» med patologisk lun-
gevenestrøm og restriktiv mitralstrøm. Blant 
annet på bakgrunn av dette lanserte (da) 
Liv Hatle teorien om diastolisk dysfunksjon 
på bakgrunn av endringen i mitralstrøms-
mønstret slik vi kjenner det den dag i dag; 
fra relaksasjonsforstyrrelse til pseudonor-
malisering så til restriktiv mitralstrøm. Det 
var starten på diastologien. Det var også i 
denne sammenheng at de kom på ideen om 
å se på deselerasjonstiden til mitralstrøm. 
De kunne da vise at Dec T < 150 msek 
var forenlig med redusert overlevelse hos 
pasienter med amyloidose. Videre omtalte 
han speckle-tracing (mønstergjenkjenning), 
redusert global longitudinal strain (GLS) 
og fenomenet «apical sparing» som er 
kjennetegnende for amyloidose. «Apical 
sparing» er et fenomen hvor strain-verdiene 
har en fallende gradient fra apex til de 
basale segment. Apikalt vil en ha tilnær-
met normale verdier, mens basalt vil en ha 
lavere strain-verdier. Han kommenterte også 
relativ regional strain-ratio, som er gjen-
nomsnittlig apikal longitudinal strain delt 
på summen av gjennomsnittlig basal og 
midtventrikulær longitudinal strain. Studier 
har vist at relativ regional strain-ratio > 1 er 
mer sensitiv for å fange opp tidlige forand-
ringer ved amyloidose samt at ratioen har 
prognostisk betydning. Han avsluttet med 
å trekke frem to nyere studier for tidlig 

diagnostikk av amyloidose. En studie fra 
gruppen til J. U. Voigt (Leuven, Belgia) viste 
at ratioen mellom EF og GLS var den mest 
sensitive parameteren for tidlig diagnostikk 
sammenlignet med andre klassiske para-
metere [3]. Til slutt viste han en studie som 
brukte maskinlæring/«deep learing» for å 
skille konstriksjon fra restriksjon på et tidlig 
stadium [4]. 

Ingen tvil om at diastologi fortsatt 
er et felt som engasjerer publikum. Det var 
stor interesse for sesjonene. Det er et felt 
med fortsatt behov for nye metoder både 
innenfor vurdering av diastolisk funksjon 
og vurdering av fylningstrykk. De helt store 
nyhetene for klinisk bruk manglet. Fremover 
blir det spennende å se om mer strain-
baserte metoder, både i forhold til venstre 
ventrikkel og venstre atrium, kan bli bruk-
bare på individnivå. I tillegg vil vi i fremtiden 
sannsynligvis få analysemetoder basert på 
maskinlæring/«deep learing». Det vil være 
et område med store muligheter for bedret 
diagnostikk og behandling. 
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KARDIOMYOPATIER
Christine Rootwelt-Norberg, Center for Cardiological Innovation,  

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Kardiomyopatier var naturlig nok et sentralt 
tema under EuroEcho Imaging 2017. På kon-
feransens andre dag ble det holdt et sym-
posium med tittelen «How to use cardiac 
imaging to discover early heart failure in 
cardiomyopathies», som var konferansens 
hovedforelesning innen temaet. Her ble det 
fokusert på hypertrofisk, dilatert, arytmogen 
og non-compaction-kardiomyopati. Det var 
et overordnet budskap fra alle forelesere om 
viktigheten av bruk av moderne sensitive 
ekkokardiagrafiske verktøy, og da særlig 
strain-deriverte parametre, for å påvise 
sykdom i tidlig fase.

Kristina H. Haugaa fra Kardiologisk 
avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), 
Rikshospitalet, foreleste om arytmogen kar-
diomyopati (AC) og de siste års tilvekst av 
ekkokardiografiske parametre for bruk innen 
diagnostikk og risikovurdering av denne 
pasientgruppen. Hun poengterte at genetisk 
screening har endret pasientpopulasjonen, 
som nå i større grad består av mutasjons-
positive familiemedlemmer med tidlig eller 
ingen fenotype. AC er, som navnet tilsier, 
en svært arytmogen tilstand med høy 
risiko for livstruende ventrikulær arytmi. 
Diagnostikken baserer seg på Task Force 
Criteria fra 2010 og omfatter både bildedi-
agnostikk, histologi, EKG, rytmeregistrering 
og familiehistorikk. Den store utfordringen 
i oppfølging og behandling er å identifisere 
pasieter som har nådd et stadium med økt 
arytmirisiko og som dermed er kandidater 
for implantasjon av primærforebyggende 
ICD, da ICD er den eneste dokumenterte 
livsforlengende behandlingen av sykdom-
men. Den elektriske fasen av AC debuterer 
imidlertid før tradisjonelt erkjente struk-
turelle forandringer. Diagnostikk og risiko-
evaluering av disse pasientene bør dermed 
ha som mål å påvise forandringer før den 
makroskopisk strukturelle fasen åpenbarer 
seg. Haugaa er førsteforfatter av et konsen-
susdokument fra EACVI som omhandler 
bildediagnostikk innen AC som ble publisert 
i 2017 (1). Her foreslår hun og medfor-

fattere utvidelse av de bildediagnostiske 
parametre brukt i de diagnostiske kriteriene 
fra 2010 til å inkludere parametre som har 
vist seg å kunne identifisere patologi før de 
strukturelle forandringene åpenbarer seg 
og som dermed kan gi dyrebar informas-
jon i evalueringen av pasientene med lite 
utviklet fenotype. Jeg trekker her frem de 
strain-deriverte parametre som er inklud-
ert. Fra venstre ventrikkel er dette global 
longitudinell strain (GLS), hvor det foreslås 
å standardisere en verdi dårligere enn -18 % 
som unormalt. Fra høyre ventrikkel estim-
eres longitudinell strain over tre segmenter 
i den frie vegg og mekanisk dispersjon som 
standarddeviasjonen av tidene fra QRS-start 
på EKG til maksimal negativ strain i seks 
segmenter som inkluderer septum. 

Maja Cikes fra University Hos-
pital Centre Zagreb foreleste om non-
compaction-kardiomyopati (LVNC). Hun 
belyste problematikken rundt at det per 
dags dato ikke finnes diagnostiske kriterier 
for non-compaction som det kardiologiske 
fagmiljøet har klart å enes om. LVNC har 
tradisjonelt blitt betraktet som en med-
født hjertefeil, men nyere forskning tyder 
imidlertid på at økt trabekulering også kan 
utvikles i voksne hjerter som et resultat av 
økt belastning (atleter, gravide, etc). Det 
hele kompliseres ved at LVNC ofte kan ses 
hos pasienter i kombinasjon med andre 
kardiomyopatier og at det ikke foreligger en 
klar genetisk bakgrunn for tilstanden. Cikes 
foreslo at LVNC kanskje best kan karak-
teriseres som en morfologisk egenskap av 
venstre ventrikkel og at tilstanden kan ses 
på som en enhet av følgende tilstander: 1) 
venstre ventrikkel med økt trabekulering 
med ellers normal struktur og funksjon, 2) 
venstre ventrikkel med økt trabekulering i 
assosiasjon med alle typer kardiomyopatier 
og 3) en medfødt hjertesykdom. Hun frem-
hevet videre at det foreløpig er vanskelig å 
estimere sykdomskomponenten som LVNC 
drar med seg når den sameksisterer med 
andre kardiomyopatier. Det kan også være 
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vanskelig å skille rene tilfeller av LVNC fra 
særlig hypertrofisk kardiomyopati (HCM) 
og dilatert kardimyopati (DCM). Her kan 
bruken av segmental strain være nyttig for 
å skille de ulike kardiomyopatiene. Det er 
vist at det hos individer med DCM oftest er 
en mer homogen reduksjon av longitudinell 
strain enn hos pasienter med LVNC, mens 
det hos pasienter med HCM i større grad 
foreligger apikal besparing. I denne sam-
menheng trakk hun også frem artikkelen til 
Trine Håland som blant annet omhandler 
strain-funn ved LVNC (2).

Nuno Cardim fra Hospital da luz 
Lisboa holdt et flott oversiktsforedrag om 
diagnostikk av HCM, dog uten de store 
nyhetene. Foredraget bygget opp om et 
klinisk eksempel med en nylig diagnostisert 
indekspasient og utredningen av hennes 
familiemedlemmer. Hans røde tråd igjen-
nom foredraget var at det mest kostnad-
seffektive første ledd i utredningen av 
familiemedlemmer av genpositive indek-
spasienter er genetisk kaskadescreening, da 
det kun er genpositive familiemedlemmer 
som trenger videre utredning og oppfølging. 
Førstelinjeutredning er da EKG og ekkokar-
diografi, ev. supplert med annen bildediag-
nostikk av hjertet. Jeg kan tenke meg å også 
nevne Azza Farag fra Cairo University som 
under «Cardiomyopathies - Clinical case 
session» beskrev en familie med HCM og 
SAM (systolisk fremadgående bevegelse av 
mitralklaffen) med residiverende gastro-
intestinale blødninger. Det ble påvist von 
Willebrands faktor (vWF)-patologi i form 
av degenerasjon av vWF-multimerer. Dette 
ble forklart som et resultat av det mekani-
ske stresset påført grunnet obstruksjonen 
gjennom LVOT (ervervet vWF-2A-patologi). 
Dette fenomenet er velkjent som Heydes 
syndrom hos pasienter med aortastenose 
og også tidligere rapportert blant pasienter 
med HCM. Etter gradientreduserende terapi 
opphørte blødningstendensen.

Erwan Donal fra Centre Hospitalier 
Universitaire de Rennes foreleste om DCM. 
Han understreket viktigheten av å vurdere 
om det etter oppstart av behandling oppnås 
tidlig reversert ventrikulær remodellering, 
da dette har stor prognostisk verdi i denne 

pasientgruppen. GLS har vist seg å være en 
overlegen prognostisk markør sammenli-
knet med mer tradisjonelle ekkokardiograf-
iske markører. Sekundær mitralinsuffisiens 
er også en viktig prognostisk markør 
hos pasienter med DCM. Det foreligger 
imidlertid ikke dokumentasjon på gevinst 
av å behandle mitralinsuffisiens i denne 
pasientgruppen, men Donal ga klart uttrykk 
for at han forventer at fremtidig forskning vil 
kunne dokumentere redusert morbiditet og 
mortalitet etter implantasjon av MitraClip. 
Han avsluttet foredraget med å informere 
om at det vil bli publisert et nytt konsensus-
dokument om DCM fra EACVI i løpet av få 
måneder. 

Det må også nevnes at Øyvind H. 
Lie fra Kardiologisk avdeling, OUS, Rik-
shospitalet, ble tildelt den meget høythen-
gende utmerkelsen Prof. J. Roelandt´s Young 
Investigator Award for sin presentasjon 
«Harmful effects of exercise intensity 
and exercise duration in patients with 
arrhythmogenic cardiomyopathy» (3). Lie 
og medforfattere demonstrerte at høyin-
tensitetstrening var en sterk og uavhengig 
markør for livstruende arytmi samt høyre 
og venstre ventrikkeldysfunksjon blant 173 
AC-pasienter fulgt ved OUS, mens trening 
av lang varighet var en tilsvarende markør 
for dilatasjon av høyre ventrikkel. Dette kan 
ha stor betydning for håndteringen av denne 
pasientgruppen.

Referanser
1. Haugaa KH, Basso C, Badano LP et al. Com-

prehensive multi-modality imaging approach 
in arrhythmogenic cardiomyopathy-an expert 
consensus document of the European Asso-
ciation of Cardiovascular Imaging. Eur Heart 
J Cardiovasc Imaging 2017;18:237-253.

2. Haland TF, Saberniak J, Leren IS, Edvardsen T, 
Haugaa KH. Echocardiographic comparison 
between left ventricular non-compaction and 
hypertrophic cardiomyopathy. Int J Cardiol 
2017;228:900-905.

3. Lie OH, Dejgaard LA, Saberniak J et al. Harm-
ful effects of exercise intensity and exercise 
duration in patients with arrhythmogenic car-
diomyopathy. Young Investigator Award ses-
sion - Clinical Science - The Roelandt’s Young 
Investigator Award. Eur Heart J Cardiovasc 
Imaging 2017;18:iii101-iii102.



hjerteforum   N° 2/ 2018/ vol 3185

MEDFØDTE HJERTEFEIL
Erik Nestaas, Center for Cardiological Innovation, Oslo universitetssykehus, 

Rikshospitalet og Pediatriseksjonen, Sykehuset i Vestfold. 

Siden kongressen 2010 i Budapest har med-
født hjertefeil vært et eget «track» under 
Euroecho. Som tidligere år var første kon-
gressdag (onsdag) i år avsatt til utdannings-
kurs, mens sesjoner av andre typer fulgte 
de neste dagene. Dag 2 hadde få sesjoner 
om medfødte hjertefeil, mens det dag 3 og 
4 stort sett alltid var en sesjon – og ved et 
par anledninger kollisjon mellom parallelle 
sesjoner. Deformasjonsanalyse og dyssyn-
kroni er tema på vei opp, og blodstrømsmå-
linger med vektor/retningsbestemt hastig-
het (blood speckle tracking) kommer også. 

For dem som har vært på kongressen 
de siste årene, var det mange kjente ansik-
ter både blant ordstyrere og foredragshol-
dere, i hovedsak rekruttert fra internasjonalt 
store og toneangivende sentra fra Storbri-
tannia, USA og Canada.

Det første utdanningskurset onsdag 
omhandlet Fallots tetrade (TOF), de to 
påfølgende var om singel ventrikkel og om 
aortabuen. Kursene var bygget over samme 
velprøvde lest som tidligere. De startet med 
embryo-anatomisk utvikling, der Moni-
que Jongbloed (Löven) med animasjoner 
viser normalanatomi, hva som kan gå galt 
og konsekvenser av feilutvikling. Senere 
var det vekt på ekkokardiografi og andre 
bildeundersøkelser. MR og spesielt CT blir 
stadig viktigere ved kartlegging av de store 
kar, men hovedvekt var som tidligere år lagt 
på ekkokardiografi, siden noe av hensikten 
med kursene er å forberede kandidater 
til eksamen i Congenital Heart Disease 
Echocardiography.

Ved TOF kan operasjonsteknikk 
redusere anatomisk substrat for arytmi. Fra 
tidligere å fokusere på grad av insuffisiens i 
høyre ventrikkels utløp og på høyre ventrik-
keldilatasjon, dreies oppmerksomheten 
stadig mer over mot remodellering av høyre 
ventrikkel, altså å se på høyre ventrikkels 
respons på insuffisiensen snarere enn stør-
relsen på insuffisiensen. Redusert høyre 
ventrikkelfunksjon (strain) virker viktigere 
enn høyre ventrikkeldilatasjon for prognose, 

og longitudinell strain ansees som en god 
indeks for remodellerering. En høyre ven-
trikkel med restriktiv fysiologi remodellerer 
sannsynligvis fortere. Ved progredierende 
høyre ventrikkelsvikt påvirkes også venstre 
ventrikkel, og redusert venstre ventrik-
kelfunksjon gir alvorlig prognose. Assosia-
sjonen mellom redusert høyre og venstre 
ventrikkelfunksjon (strain) er sterkere enn 
assosiasjonen mellom høyre ventrikkeldila-
tasjon og redusert venstre ventrikkelfunk-
sjon. Risiko for alvorlig arytmi og plutselig 
død er høy hvis det foreligger biventrikulær 
redusert funksjon og samtidig atrial arytmi. 

Første hovedsesjon dag 3 var om bil-
dediagnostikk som markører for utkomme, 
med føtale markører for utkomme ved 
grensestørrelse av ventrikkel for 4-kammer-
reparasjon, risikostratifisering for plutselig 
hjertedød ved TOF, seleksjon av Ebstein-
kandidater for cone-operasjon og markører 
for utkomme hos pasienter med høyre 
ventrikkel som systemventrikkel. 

Andre hovedsesjon dag 3 var «Con-
genital heart disease - Imaging for the 21st 
century». Luc Mertens fra Toronto drøftet 
avansert multimodal bildebruk og påpekte 
at hjertekirurger på tross av nye, avan-
serte teknikker oftest fortsatt «åpner opp» 
for så å velge behandling. Det var en god 
multimodal 3D-bildediagnostikksesjon ved 
Pushparasjah fra Evelina London Children 
Hospital. Barker, Durham, USA, drøftet den 
lange reisen fra translasjonsforskning til ret-
ningslinjer. Sesjonen ble avsluttet med livlig 
plenumsdiskusjon. Owen Miller fra Evelina 
London Children Hospital var ordstyrer 
sammen med Mark Friedberg fra Toronto og 
omtalte sesjonen som den beste Euroecho-
sesjonen om medfødte hjertefeil på flere år. 

Siste hovedsesjon dag 3 var viet 
koronarkar. Først gjennomgang av opp-
daterte retningslinjer fra American Heart 
Association for oppfølging etter Kawasakis 
syndrom, der stressekkokardiografi er tatt 
inn i oppfølgingen også ved koronarkara-
neurismer som er tilhelet. Koronaranomalier 
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er hyppig hos asymptomatiske pasienter 
etter arteriell switch-operasjon for transpo-
sisjon av de store arterier (dTGA). Pasien-
tene har økt intimaproliferasjon og dårligere 
respons på nitrater enn friske kontroller. 
Spesielt er koronarkarene utsatt der det 
har vært koronare komplikasjoner pero-
perativt. Foreløpig vet man lite om hvilken 
oppfølgning og behandling som bør tilbys, 
men tett oppfølgning med MR og CT var 
«justified periodically». Medfødt koronara-
nomalier ble også diskutert. Angiografi er 
gullstandard, men gir strålebelastning og er 
todimensjonal teknikk. Ekkokardiografi er 
greit for screening. CT gir stråling, men blir 
nok standard modalitet etterhvert. MR gir 
mange av de samme mulighetene som CT 
og er uten stråling, men har dårligere spatial 
oppløsning og lenger scannetid. 

Siste dag (dag 4) var det en fin 
sesjon om «future imaging», bl.a. om blood 
speckle tracking og mulighet for SaO2-
målinger intrauterint (!) med T2-vektede 
MR-bilder. 

Ny forskning ble presentert på 
modererte poster-presentasjoner, konven-
sjonelle poster-sesjoner og korte (rapid fire) 
presentasjon av abstrakter. Disse favnet 
bredt, men med betydelig fokus på defor-
masjonsanalyse ved langtidsoppfølging av 
komplekse feil. Det var økende fokus på 
måling av deformasjon med strain, på meka-
nisk dispersjon og dyssynkroni. Som ellers 

i barnekardiologi var datagrunnlaget ofte 
enten små studier med fokus på metodeut-
vikling eller større observasjonsstudier fra 
toneangivende sentra. Det var få prospek-
tive, randomiserte studier, de er det flere av 
i voksenkardiologien. 

Hva savnet jeg? Sesjonene er på 
godt og vondt veldig delt: enten store 
læresesjoner eller presentasjon av fors-
kning. Det var få abstrakt-presentasjoner. En 
alternativ organisering brukt andre steder 
er først ha oversiktsforelesning(er) om et 
tema og deretter presentasjon av relevante 
abstrakter. Det ville løftet forskningsdelen 
av kongressen. Arrangørene er innovative 
med tanke på bruk av IT og nye sesjoner, 
men de nye sesjonsformene brukes i mindre 
grad hos barn. Det kommer forhåpentligvis 
senere. Gode sesjonsformer som burde 
kunne brukes mer ved medfødte hjertefeil er 
debattsesjoner, interaktive sesjoner og «see 
this only once». Det var sesjoner om bruk 
av ekkokardiografi ved intensivbehandling, 
men bare hos voksne. Disse var så populære 
at mange måtte følge dem på storskjerm 
på gangen grunnet manglende sitteplasser. 
Dette er «heite forskningsemner» også ved 
intensivbehandling av barn og særlig hos 
nyfødte, der åpne føtale shunter gir ekstra 
utfordringer når hjertesirkulasjon skal vur-
deres med ekkokardiografi. Forhåpentligvis 
kommer det mer om dette de neste årene.

John Aalen, Vinnere av Young Investigators Award, Basic Science,  Øivind H. Lie og John Aalen, 
sammen med veiledere Kristina Haugaa og Otto Smiseth.
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VENSTRE VENTRIKKELS 
SYSTOLISKE FUNKSJON

Dana Cramariuc, Hjerteavdeling, Haukeland universitetssjukehus

Av sesjonene som hadde systolisk funksjon 
som hovedemne, vil jeg trekke fram den 
fornyede debatten om det er klinisk nyttig å 
analysere myokarddeformasjon (i praksis å 
måle strain, dvs. tøyning) samt nye blikk på 
kardiomekanikk. 

Ejeksjonsfraksjon (EF) er generelt 
akseptert å være et grovt mål på venstre 
ventrikkels systoliske funksjon, med lav 
prognostisk verdi ved EF > 40 % og påvirket 
av både venstre ventrikkels geometri, hjer-
tefrekvens, grenblokk og belastning. Den 
gjenspeiler ikke subtile endringer i myokard-
funksjon, og målingene varierer betydelig 
ved gjentatte undersøkelser (den har altså 
stor test-retest-variabilitet). Ved å måle 
global venstre ventrikkel-strain i longitudi-
nell retning (GLS) i tillegg kan man dog øke 
sjansen for å identifisere visse kardiomyo-
patiårsaker samt risikostratifisere bedre 
enkelte pasientgrupper. Det ble bl.a. presen-
tert nyere data om bruk av GLS og global 
sirkumferensiell strain for å skille mellom 
pasienter med hjertesvikt med bevart EF 
(HFpEF), hypertensiv hjertesykdom og nor-
male kontrollpersoner. Pasienter med HFpEF 
hadde de laveste strain-verdiene, og det var 
en lineær korrelasjon mellom stigende NT-
proBNP og lavere GLS. Ved kardial amyloi-
dose er apikal bevaring av longitudinal strain 
vs. lav strain i basale segmenter foreslått 
som et reproduserbart og presist tegn på 
kardial amyloidose. Bruk av radial strain for 
å lede implantasjon av CRT-ledninger har 
vært assosiert med økt behandlingsrespons 
2 år etter oppstart av CRT og færre dødsfall 
og hjertesviktrelaterte innleggelser. Bruk av 
GLS er nå også anbefalt rutinemessig hos 
pasienter under behandling med kardiotok-
siske medikamenter for å tidligere detektere 
subkliniske endringer i myokardfunksjon.

Videre har strain potensial til å bli et 
nyttig parameter ved andre tilstander som 
affeksjoner av høyre ventrikkel, klaffesyk-
dom og i vurdering av venstre atriums funk-
sjon, men her mangler man data fra store 
kliniske studier.

I klinisk sammenheng er det fortsatt 
viktig å huske at også strain er last-avhengig 
(viser her også til en norsk studie presentert 
av J. Aalen om den negative innvirknin-
gen av økt afterload på septums funksjon 
målt med strain-trykk-kurver ved venstre 
grenblokk) og at ifølge nåværende data har 
også GLS betydelig test-retest-variabilitet. 
3D strain er fortsatt betydelig begrenset 
både av lav tids- og romoppløsning samt 
artefakter («sammensyingsartefakter» ved 
konstruksjon av 3D bilder fra 2D bilder, 
«stitching»), og dens nytte har så langt ikke 
vært demonstrert i kliniske studier.

Av de mekanistiske presentasjonene 
vil jeg nevne innlegget til M. Carlsson ved 
Hjerte-MR-gruppen i Lund som demon-
strerte med bruk av MR-blodstrømsdata 
at 60 % av venstre ventrikkels pumpeka-
pasitet og hele 80 % av høyre ventrikkels 
er generert i longitudinell retning. Den longi-
tudinelle bevegelsen av AV-planet forklarer 
altså mesteparten av hjertets slagvolum. 
I motsetning til tidligere teorier har nyere 
MR-data vist at hjerte fylles mest i systole, 
at ventrikkelens volumreduksjon i systole 
er liten (ca. 8 %) og at den longitudinelle 
bevegelsen i seg selv delvis genererer den 
radiale strain-en. Teorien er støttet av flere 
ekko- og MR-baserte kliniske studier som 
har demonstrert høy uavhengig prediktiv 
verdi av målinger av longitudinell ventrikkel-
mosjon, spesielt ved iskemisk hjertesykdom 
og hjertesvikt.


