EUROECHO-IMAGING 2018,
MILANO
Med over 4200 deltagere ble årets EuroEcho-Imaging i Milano den største
noensinne. Kongressen ble arrangert ved Milano Convetion Centre, som
fungerte godt i forhold til transport og fasiliteter. EuroEcho har over de senere
årene utviklet seg til å bli den viktigste «imaging»-kongressen på verdensbasis,
med god deltagelse utover Europa fra både Nord- og Sør-Amerika samt Asia.
Hovedtema på årets kongress var kardial bildedannelse ved klaffesykdom og
sportsmedisin. Norge var veldig godt representert både med deltakere, postere
og orale presentasjoner. Høydepunktet, sett med norske øyne, var når Thor
Edvardsen tok over som president i European Association of Cardiovascular
Imaging (EACVI) etter sin forgjenger Bogdan Popescu. Hans hovedvisjon for
presidentperioden 2018-2020 er å samle Europa innenfor alle aspekter av
kardial bildedannelse samt styrke arbeidet med utdanningen innenfor kardial
bildedannelse for alle medlemslandene til EACVI. I tillegg ble Kristina Haugaa
valgt inn som styremedlem i EACVI. Den sterke nordiske representasjonen i
EACVI sitt styre gir en god mulighet til å være med å prege utviklingen av kardial bildedannelse fremover. Kongressens utstilling ga flere smakebiter på hva
vi kan forvente oss fremover, med fokus på nye og enklere 3D prober, automatiserte verktøy for å forenkle opptak og analyser samt virtuelle verktøy innen
bildediagnostikk. E. Picano fra Pisa fikk æren av å holde Edler-foredraget på
åpningsseremonien, som handlet om stressekkokardiografi, med hovedvekt på
at stressekkokardiografi er en veletablert, billig og enkel metode uten strålebelastning for å vurdere pasienter med iskemisk hjertesykdom, med mulighet til
en kombinert vurdering av myokardfunksjon og mikrovaskulær funksjon.
Her følger 5 referater fra årets kongress. God lesning, og vel møtt til
neste EuroEcho-Imaging som arrangeres i Wien 4.-7. desember 2019, hvor
hovedtemaene vil være bildediagnostikk innen kardiomyopatier og akutt- og
intensivmedisin.
Espen Holte
Leder i arbeidsgruppen i ekkokardiografi
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DEFORMASJONSAVBILDNING
AV MYOKARD
Annichen Søyland Daae og Marlene Halvorsrød, Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
er standardavviket av tiden fra starten av
QRS-komplekset til maksimal strain-verdi
i systolen i de ulike segmentene enten i
høyre eller venstre ventrikkel. Mekanisk
dispersjon sier litt om timingen i hjertet og
om kontraksjonen foregår synkront. I følge
Edvardsen er mulighet for å måle mekanisk
dispersjon tilgjengelig på de fleste skannerne fra de fleste leverandørene.
Det er venstre ventrikkel (LV) global
longitudinal strain (LV-GLS/GLS) ved speckle
tracking som er det mest brukte målet i
daglig klinisk praksis. Det var fokus på at
GLS trolig er et mer robust mål der man ser
reduksjon i GLS før reduksjon i ejeksjonsfraksjon (EF) og at GLS er nyttig i utredning
og risikostratifisiering av klaffesykdom,
kardiomyopatier, hjertesvikt, iskemisk
hjertesykdom, kardiotoksisitet i kardioonkologien, utvelgelse av CRT-kandidater og
elektrodeplassering.
Desai nevnte for eksempel en
systematisk oversiktsartikkel (1) der det
ble undersøkt prognostisk verdi av GLS i
hypertrofisk kardiomyopati i 14 ulike studier.
I følge han varierte endepunktene for studiene like mye som kona sitt humør, men
at det er en assosiasjon mellom unormal
GLS og uheldige utfall som for eksempel
mortalitet og ventrikulære arytmier. Desai
viste også til en nylig publisert studie fra
Cleveland på over 1000 pasienter med aortainsuffisiens grad ≥ III+ og bevart EF , der
de fant at pasienter med GLS dårligere enn
-19 % hadde høyre 5-års mortalitet (2).
Det er også sagt at GLS er bedre
for monitorering av kardiotoksisitet hos cancerpasienter enn EF, fordi man får reduksjon
av GLS før fall i EF. Ulike grenseverdier
varierende mellom 10 %-15 % reduksjon er
foreslått som unormalt. Den første randomiserte kliniske studien som skal teste denne
hypotesen skal nå settes i gang gjennom
SUCCOR-studien (3).

EuroEcho 2018 var en meget velorganisert
konferanse med et variert tilbud, engasjerte
forelesere, høflige fraser og en app som
stadig sendte varsler. Det er et utrolig imponerende logistisk maskineri som sjonglerer
forelesninger, interaktive poster-sesjoner,
salgsstands, fruktbare diskusjoner og mye
mer. Ofte fikk man testet den kliniske
beslutningsevnen i valget mellom de ulike
sesjonene.
Det var mange sesjoner som
omhandlet deformasjonsavbildning, med
hovedfokus på strain. Forelesningene var
varierte og inneholdt betraktninger om hva
faktisk strain er, nyttige bruksområder og
begrensinger. Strain er et mål for myokardets deformasjon, strain rate er et mål på
deformasjonens hastighet. Det kan enten
måles ved mønstergjenkjenning (speckle
tracking) eller vevsdoppler. Siden ingen av
avbildningsplanene er muskelfiberorienterte er strain-målet en modell for hvordan
deformasjonen som helhet i hjertet foregår,
og ikke på fibernivå. Vi bruker gjerne 3 akser
for å beskrive strain: longitudinell, radial og
sirkumferensiell strain. Som et forsøk på å
håndtere problemet med den komplekse
hjertekontraksjonen, forskes det på bruken
av 3D. Hvis 3D-strain overvinner dagens
utfordringer med temporal og spatial
oppløsning, så vil det være mer robust
og enklere å ta opp, da man kun trenger
ett volum. Sammen med automatiske
målemetoder (maskinlæring) vil brukervennligheten kunne bedres ytterligere. Av
potensielle nyttige 3D-variabler ble principal
og area strain nevnt. Principal strain kan ta
hensyn til strain og skjærestress i flere plan.
Areal-strain forteller noe om den relative
endringen i areal i hjertesyklus. Vi kan måle
alle typer strain enten globalt eller regionalt. De regionale strain-kurvenes mønster
er også et nyttig diagnostisk hjelpemiddel.
Og mekanisk dispersjon ble beskrevet
som en god variabel. Mekanisk dispersjon
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leverandøravhengig, tidkrevende å utføre og
at det er lastavhengig. Sistnevnte er meget
viktig å ha i bakhodet. I tillegg må man
behandle grenseverdier med varsomhet, da
verdiene og metodene som sagt avhenger
av leverandør. Det legges ned mye arbeid
for at leverandørene skal få like standarder
slik at det blir lettere å sammenligne verdier
og metoder. I et samarbeidsdokument publisert i 2018 gjør man et forsøk på å standardisere venstre- og høyre atrium-strain og
høyre ventrikkels strain, noe som potensielt
kan øke nytten av disse målemetoden i
fremtiden (5).
Vi savnet kanskje at man sammenlignet robustheten og nytten i forhold til
andre parametere enn EF, for eksempel S’,
MAPSE og TAPSE.
Det var også en veldig interessant sesjon om viabilitet. Foreleserne var
uenige om hva som er gullstandarden for
å predikere viabilitet. I tillegg viste Asch til
STICH-studien og stilte spørsmålstegn ved
om viabilitetsvurderinger har utspilt sin rolle
fordi det har vist seg at det ikke predikerer
hvem som vil ha nytte av revaskularisering.
Blant foreleserne var det også uenighet
omkring metoden brukt under STICH-studien. Slike diskusjoner gir et godt innblikk i
hvor vanskelig det er å gjøre god forskning
som faktisk viser det man ønsker å finne ut
av.

Høyre ventrikkels (RV) strain, med
RV GLS og RV fri veggs strain som parametre, ble nevnt som lovende markører
for pulmonal hypertensjon, hjertesvikt,
kardiomyopati og i oppfølging av kardiotoksisitet. Den praktiske metoden for å finne
RV strain ligner den for LV, men det er
variasjon mellom leverandørene. Det ble
gitt tips om å følge instruksjonene som gis
fra leverandøren nøye og å sørge for god
opptaksvinkel (proben må gjerne flyttes
lateralt). Det ble for eksempel presentert en
ekspertkonsensusartikkel med multimodal
tilnærming til arytmogen kardiomyopati
med foreslåtte grenseverdier for unormal
funksjon for flere variabler, blant annet RV
longitudinal strain av lateral fri vegg > -23 %
og RV mekanisk dispersjon > 25-30 ms (4).
Et annet tema var atrial strain. I atrial
strain er parametre som reservoar-strain,
conduit-strain og pump strain aktuelle mål.
Reservoar-strain er maksimal strain i atriets
syklus, conduit-strain regnes som strain i tidlig tømningsfase i atriet, mens pump strain
er strain i atriets sene tømningsfase/aktive
fase. Det ble sagt at foreløpig data kan tyde
på at atrie-strain viser lovende takter for å
diagnostisere hjertesvikt og også evnen til å
forutsi iskemisk hjerneslag. Det ble understreket at man ikke kan se på atrial strain
som en enkel markør, men at det må sees i
sammenheng med ventrikkelfunksjon.
Atrial strain ble også diskutert inn
mot diastolisk dysfunksjon. Det ble argumentert med at kronisk forhøyet venstre
atrietrykk vil føre til at lungevenene får vansker med å tømme seg inn i venstre atrium
samt utvikling av fibrose i venstre atrium,
som til slutt vil gi lav venstre atrie-strain.
Diastolisk dysfunksjon og vurderingen av
denne ble viet en god del oppmerksomhet
også på årets konferanse. De «nye» retningslinjene for diastolisk dysfunksjon fra 2016
ble diskutert. Det ble poengtert at de «nye»
retningslinjene er enklere, stort sett til å
stole på og overlegne de forrige retningslinjene. Samtidig var det et poeng at det
viktigste ikke er å gradere den diastoliske
dysfunksjonen, men å avdekke om det er
normale eller forhøyede fyllingstrykk, siden
det er dette som gir en dårlig prognose.
Av begrensinger til alle modaliteter
av strain ble det nevnt at målingene er
avhengig av god bildekvalitet, at de er
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KARDIOONKOLOGI
Ole Jakob Sletten, Institutt for kirurgisk forskning,
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
dial work) er basert på trykk-strain-looper
(6) og tar derfor i større grad høyde for
variasjoner i systolisk blodtrykk. Vi presenterte resultater som viser at myokardarbeid
er langt mer robust for variasjoner i afterload
enn GLS og EF. Videre kunne Tom Marwick
(Melbourne, Australia) og samarbeidspartnere presentere resultater som tyder på
at myokardarbeid faktisk kan være bedre
egnet enn GLS til å identifisere kardiotoksisk
kardiomyopati.
Det er nokså nytt at GLS anbefales
til klinisk bruk, og hvorvidt GLS faktisk kan
bidra til tidligere behandling og bedre utfall
hos pasienter som utvikler kardiotoksisk
kardiomyopati, vil vise seg når resultatene
fra SUCCOUR-studien legges frem.

Kardioonkologi er et fagfelt i rask utvikling
og var et stort tema under EuroEcho-kongressen 2018. Det omfatter alle aspekter
av kardiologisk sykdom hos kreftpasienter,
men hovedfokuset under kongressen var
identifisering av kardiotoksisitet sekundært
til kjemoterapi.
Stadig flere overlevende etter kreft
medfører økende forekomst av kardiotoksiske seneffekter etter kreftbehandling
(1, 2). Gjeldende ESC-retningslinjer for
kardioonkologi (3) presiserer at kardiotoksisitet bør vurderes med gjentatte målinger
av bl.a. ejeksjonsfraksjon (EF) og global
longitudinell strain (GLS) for å identifisere
reduksjoner fra utgangsverdi. En relativ
reduksjon av GLS på 15 % eller en absolutt
reduksjon av EF med 10 % er tilstrekkelig
til å stille diagnosen kardiotoksisk kardiomyopati hos asymptomatiske pasienter.
Dette har blitt kritisert under kongressen.
EF målt med ekkokardiografi har høy inter-/
intraobservatør variabilitet, noe som gjør
det meget utfordrende å sikkert identifisere
tilstanden. Minst variabilitet oppnås ved å
bruke 3D-opptak (4). Dersom endokard er
uklart avgrenset ved ekkokardiografi, anbefaler ekspertene tillegg av kontrast, spesielt
dersom to påfølgende segmenter ikke er
godt visualisert (5). Sammenlignet med EF
har GLS lavere variabilitet og anses å være
et mer sensitivt mål på hjertefunksjon, men
i likhet med EF er også GLS belastningsavhengig. James Thomas (Chicago, USA) viste
hvordan GLS faller ved enten reduksjon av
preload eller økning av afterload.
Et nytt alternativ for å identifisere
subklinisk venstre ventrikkel dysfunksjon
med ekkokardiografi gjorde seg gjeldende
under kongressen. Myokardarbeid (myocar-
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KLAFFESYKDOMMER
Dana Cramariuc, Hjarteavdelinga, Haukeland universitetssjukehus
Trikuspidalringen har vist seg å være mest
dilatert med minst ledsagende segltjoring
ved atrieflimmer, og denne typen funksjonell TI egner seg oftest best for ringplastikk.
Også ved 3D ekkokardiografi har man konstatert at beregning av telting-volumet har
betydning for hvilken type intervensjon man
bør anbefale. Ved høyt telting-volum bør
man forsøke å gjøre en seglforlengelse eller
å omplassere papillemusklene. Beregning av
PISA-volumet med hjelp av 3D ekkokardiografi er i studier vist å være en mer presis
indikator av TI-graden enn 2D PISA-radius.
Økende bruk av 3D ekkokardiografi vil altså
forhåpentligvis hjelpe oss i å utvikle graderingsparametre som bedre stemmer med
trikuspidalklaffens anatomi og patologi.
Vurderingen av høyre ventrikkels størrelse og funksjon er et vesentlig
moment i TI-graderingen. Mani Vannan
(Atlanta, USA) debatterte om hvor sensitive
våre kliniske målinger av høyre ventrikkels
funksjon (hovedsakelig basert på TAPSE,
fraksjonal arealendring, S´ i laterale trikuspidalring og 2D ejeksjonsfraksjon (EF)) er
ved store TI-er. Han viste eksempler på at
disse mer tradisjonelle parametrene ofte er
kompensatorisk forhøyet ved store TI-er og
forblir normale lenge. Fall i høyre ventrikkels TAPSE og EF tilkommer ofte ikke før
alvorlig høyre ventrikkelsvikt. Bruk av global
longitudinell strain og strain rate i høyre
ventrikkel er foreslått som en måte å differensiere mellom reelt økt systolisk funksjon
i høyre ventrikkel pga. volumoverbelastning
ved alvorlig TI (da høy strain og strain rate),
begynnende høyre ventrikkeldekompensasjon (normal eller lett nedsatt strain og
strain rate) og høyre ventrikkelsvikt (nedsatt

Fjorårets EuroEcho tilbød bemerkelsesverdige innlegg om gradering av trikuspidalklaffsykdom, vurdering av høyre
ventrikkelskade og prognostisk relevans av
ekkokardiografiske funn ved trikuspidalinsuffisiens (TI).
Nåværende retningslinjer anbefaler bruk av en kombinasjon av kvalitative
(klaffeanatomi, fargedoppler av TI-jet,
kontinuerlig doppler av TI-signal), semikvantitative (2D vena contracta, PISA-radius,
pulset doppler av blodstrøm i levervene og
trikuspidalklaff) og kvantitative parametre
(effektivt regurgitasjonsåpning, regurgitasjonsvolum, vurdering av høyre atriums
og høyre ventrikkels størrelse og funksjon)
i vurderingen av TI ved ekkokardiografi.
Mange av disse parametrene er «inspirert»
av graderingen av mitralregurgitasjon.
Økende bruk av 3D ekkokardiografi også i
trikuspidalklaffanalyser har dog avdekket at
de fleste av disse ekkokardiografi-parameterne er basert på betydelige geometriske
antagelser eller forenklinger. Trikuspidalklaffen har ikke så sjelden flere eller færre antall
kusper enn tre (alt mellom 2 og 6), kan ha
flere segmenter i bakre segl og har en ikkesirkulær ring. Med hjelp av 3D-fremstillinger
har man sett store variasjoner i trikuspidalregurgitasjonsåpningen med respirasjonen,
og det er dermed foreslått å bruke gjennomsnittet av inspiratoriske og ekspiratoriske målinger når man beregner regurgitasjonsåpningen og regurgitasjonsvolumet.
Ledsagende patologier kan være med på å
forklare etiologien til TI. En dilatert aorta
ascendens kan for eksempel deformere
trikuspidalringen og forårsake en betydelig
TI. Hjerterytmen må også tas i betraktning.
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amyloidose som andre vanlige og viktige
årsaker.
Phillipe Pibarot (Quebec, Canada)
snakket om den vesentlige rollen den ekkokardiografiske vurderingen av aortastenose
har i transkateter aortaklaffimplantasjon
(TAVI)-æraen. Han foreslo, i tillegg til klaffevurderingen, en gradering av myokardskaden ved aortastenose på følgende måte:
yy grad 0

strain og strain rate). I lys av hans eksempler
er nåværende retningslinjer, der man anbefaler en vurdering basert på høyre ventrikkels endediastoliske og endesystoliske areal
ved asymptomatisk, stor TI, noe utdaterte.
Man bør tilstrebe å måle global longitudinell
strain/strain rate hos alle pasienter med
asymptomatisk, alvorlig TI og ellers normale
funksjonelle målinger av høyre ventrikkel for
å kunne detektere høyre ventrikkelsvikt i et
tidlig stadium.
Konferansen hadde også en interessant debatt om hvilken prognostisk rolle
en sekundær TI (som jo representerer over
90 % av alle TI-ene vi vurderer klinisk) har
hos pasienter med hjertesvikt, og her kan vi
konkludere med at det fortsatt er uenighet. I valg av behandling anbefaler vi at
man holder seg til retningslinjene og ikke
intervenerer ved store TI-er med alvorlig
venstre ventrikkelsvikt eller ubehandlet,
alvorlig pulmonal hypertensjon og at man
utviser stor forsiktighet ved alvorlig høyre
ventrikkeldysfunksjon.
Av innleggene om aortaklaffesykdom vil jeg nevne Helmut Baumgartners
(Münster, Tyskland) gjennomgang av den
nåværende anbefalte diagnostiske algoritmen ved aortastenose med prediksjoner
om mulig økende bruk i fremtiden av mer
avanserte ekkokardiografimetoder. Han tror
blant annet på økende bruk av 3D-basert
beregning av aortaklaffeareal som inkluderer planimetri av venstre ventrikkels
utløpstraktus. Den udimensjonale indeksen
har vist høy spesifisitet og sensitivitet når
brukt i kombinasjon med maksimal og middel trykkgradient over aortaklaffen, men den
er fortsatt ikke prospektivt vurdert. Blant
parametrene som kan måles ved dobutamin-stressekkokardiografi trakk han fram
det projiserte klaffearealet ved normalisert
blodstrøm som den mest lovende. Ved
lavstrøm-aortastenose med normal gradient
ble det understreket viktigheten av å ha en
multimodalitet-tilnærming, inkludert vurdering av aortaklaffeforkalkning med bruk av
CT. Jeg vil også nevne hans siste konklusjon:
Nærvær av venstre ventrikkelhypertrofi
(VVH) bør ikke brukes som et kriterium for
alvorlighetsgraden av aortastenose siden
ventrikkelhypertrofien ofte er multifaktoriell,
med blant annet hypertensjon, fedme og
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yy grad 1: nærvær av VVH, E/e´ > 14 eller
EF < 50 %
yy grad 2: dilatert venstre atrium (atrie
volum > 34ml/m2), moderat-alvorlig
mitralregurgitasjon eller atrieflimmer
yy grad 3: pulmonal hypertensjon med systolisk arteria pulmonalistrykk ≥ 50 mm
Hg eller moderat-alvorlig TI
Jo høyere grad av myokardskade forårsaket
av aortastenose, jo høyere er den peroperative risikoen. TAVI er den foretrukne
behandlingen hos pasienter med estimert
intermediær eller høy risiko for komplikasjoner, inkludert dem med mer avansert
myokardsykdom. Han presenterte også data
som viste mindre forekomst av «patientprosthesis-mismatch» etter TAVI sammenliknet med kirurgisk aortaklaffeskifte
hos pasienter med små annulusdimensjoner
(VIVA-studien), og bedre resultater med
TAVI ved aortastenose med beskjeden
blodstrøm og lav gradient (low flow, low
gradient) med normal eller redusert EF.
CT har en økende rolle i vurderingen
av aortastenosepasienter, både som tilleggsmetode i stenosegraderingen (klaffens
kalsiumscore) og for å predikere risikoen
for peroperative komplikasjoner. Distribusjonen av forkalkninger i klaffen kan nemlig
predikere risikoen for post-TAVI pacemakerbehov: Økt kalsiumscore i den non-koronare
cuspen er vist å være assosiert med høyere
risiko for skade av AV-knuten. Joao Cavalcante presenterte data på global longitudinell strain i venstre ventrikkel målt ved
retrogated CT hos TAVI-pasienter. Verdiene
er modalitetsspesifikke og kan ikke direkte
sammenliknes med ekkokardiografibasert
strain, men kan på sikt vise seg å være
klinisk nyttig hos lite ekkogene pasienter.
Metoden gjenstår å bli testet i store, prospektive studier.
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BILDEDIAGNOSTIKK OG CRT
– HÅP FOR FREMTIDEN?
John Aalen, Institutt for kirurgisk forskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
ms) eller manglende venstre grenblokkskonfigurasjon hvor evidensgrunnlaget i
gjeldende retningslinjer er svakere. Videre
snakket Jens-Uwe Voigt (Leuven, Belgia)
om septal flash (rask venstre-høyre bevegelse av septum i tidlig systole) og apical
rocking (høyre-venstre bevegelse av apex)
som kan bedømmes visuelt på vanlige
ekkokardiografibilder og predikerer mortalitet etter CRT-implantasjon (Stankovic et
al, Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015).
Videre har det vist seg at septal flash og
apical rocking kan brukes også hos pasienter
som har dyssynkroni pga. høyre ventrikkelpacing, og det er viktig å følge pasientene
etter CRT-implantasjon da persisterende
flash/rocking indikerer fravær av langtidsrespons. Et tredje konsept som har fått
økende oppmerksomhet senere tid, er
myokardarbeid (myocardial work) som ble
innovert i vår gruppe i Oslo (Russell, Smiseth et al, Eur Heart J 2012). Myokardarbeid
beregnes som arealet av en trykk-strain loop
og utgjør en indeks for arbeid (analogt til
slagarbeid ved trykk-volum-looper). Ved
venstre grenblokk vil tidlig-aktiverte septum
ofte strekkes i store deler av systolen og
dermed absorbere arbeid utført av lateralveggen. Slikt bortkastet arbeid, som
er en direkte følge av usynkron elektrisk
aktivering, kan kvantifiseres og har vist seg
å predikere respons til CRT i flere mindre
studier. På kongressen presenterte Elena
Galli (Rennes, Frankrike) nye data som viser
at myokardarbeid også kan brukes til å predikere mortalitet etter CRT-implantasjon.
I tillegg til vurdering av intraventrikulær dyssynkroni presiserte flere foredragsholdere nytten av å vurdere AV-forsinkelse
og optimalisere dette ved hjelp av ekkokardiografi. Data fra MADIT-CRT-studien
indikerer at korreksjon av AV-dyssynkroni
utgjør en selvstendig responsmekanisme
hos CRT-pasienter med AV-blokk (Kutyifa
et al, Circ Arrhythm Electrophysiol 2014).
Flere studier har også vist at CRT har min-

Kardial resynkroniseringsterapi (CRT) har
over de siste 15-20 årene etablert seg om en
meget effektiv behandling hos utvalgte pasienter med lav ejeksjonsfraksjon og breddeforøket QRS-kompleks (helst venstre grenblokk). Behandlingen er imidlertid fortsatt
beheftet med ca. 30-40 % ikke-respondere.
Bruken av bildediagnostikk til å selektere
pasienter til CRT synes attraktiv og har vært
gjenstand for mye forskning, faktisk er det
publisert mer enn 750 artikler på temaet
ekkokardiografi og dyssynkroni siden terapien ble etablert. Større kliniske studier har
imidlertid vært skuffende, blant annet multisenterstudien PROSPECT (Chung et al.,
Circulation 2008) hvor timing-baserte dyssynkroniparametre ikke viste noen ekstra
verdi utover konvensjonelle seleksjonskriterier, og ECHO-CRT-studien (Ruschitzka et
al, N Engl J Med 2013) hvor pasienter med
smale QRS (< 130 ms) og ekkokardiografisk
dyssynkroni ble randomisert til CRT av eller
på. Dessverre viste det seg at mortaliteten
økte i gruppen med CRT på.
Anerkjennelsen av at hjerter med
mekanisk dyssynkroni uten elektrisk årsak
ikke responderer på (men derimot kan ta
skade av) CRT, har ledet fokus over på nye
metoder hvor man identifiserer spesifikke
mekaniske kjennetegn som indikerer redusert hjertefunksjon som følge av elektrisk
ledningsforstyrrelse og dermed potensial
for CRT-respons. Flere slike metoder ble
presentert på kongressen. John Gorcsan
(St. Louis, USA) presenterte data på systolic
stretch index (SSI), en strain-basert indeks
hvor man måler graden av systolisk strekk
i septum og lateralveggen som tegn på
ineffektiv venstre ventrikkelkontraksjon. I
416 CRT-pasienter fra multisenterstudien
Adaptiv-CRT ble det vist at en høy SSI før
CRT-implantasjon predikerte overlevelse og
redusert sannsynlighet for hjertesviktinnleggelse (Gorcsan et al, JACC Imaging
2018). SSI var spesielt velegnet i gruppene
med intermediær QRS-varighet (120-149
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Så er det egentlig håp for bildediagnostikk og CRT? På EuroEcho var svaret
definitivt ja, men mye arbeid gjenstår for å
endre klinisk praksis. Først og fremst trengs
randomiserte studier hvor bildediagnostikkparametre sammenlignes mot gjeldende
retningslinjer.

dre effekt hos pasienter med svært redusert
systolisk venstre ventrikkelfunksjon, noe
som trolig er uttrykk for et «point of no
return». Det ble foreslått at man hos slike
pasienter heller bør tenke på andre tiltak
som for eksempel LVAD og transplantasjon.

MEDFØDTE HJERTEFEIL
Erik Nestaas, Pediatriseksjonen, Klinikk Medisin, Sykehuset i Vestfold.
Det gir apikal forskyvning av septalt feste
av klaffen. Diagnostisk kriterium er apikal
forskyvning mer enn 8 mm per kvadratmeter kroppsoverflate. Preoperativ bildediagnostikk brukes til å stille diagnose og
vurdere høyre ventrikkelfunksjon, lekkasjen i
trikuspidalklaffen og areal av klaffesegl med
henblikk på rekonstruksjon. Ved postoperativ oppfølgning kan MR kvantifisere
regurgitasjonsvolumet. Selv om longitudinell høyre ventrikkel-strain korrelerer bedre
med MR høyre ventrikkel-ejeksjonsfraksjon
(MR RVEF) enn indekser som TAPSE, IVA
og maksimal S’ er det et stykke igjen til MR
RVEF kan erstattes. Optimal grenseverdi
for å identifisere pasienter med MR RVEF <
50 % var høyre ventrikkel-strain -18%, men
med bare moderat areal under ROC-kurve
(0,68), spesifisitet (65 %) og sensitivitet
(68 %).
Ved hypoplastisk venstre hjerte-syndrom er trikuspidalklaffen en viktig prognostisk faktor. En klaff med sviktende funksjon
kan være tilgjengelig for kirurgi. Den er ofte
ikke normalt anlagt, både bi- og tetrakuspide former finnes. Klaffen belastes med
ekstra trykk og volum. Klaffefunksjonen kan
forverres i løpet av stage-operasjonene, med
utvikling av klaffeprolaps og dilatasjon av
klafferingen. Ventrikler med apikal utposning (bulging) tåler mindre regurgitasjonsvolum enn ventrikler med mer normal form.
Siste klaff ut var aortaklaffen –
temaet var aortastenose. Funn føtalt kan
settes i scoringssystemer som hjelp i
valget mellom biventrikulær og univentrikulær reparasjon/palliasjon. Etter fødsel
er det viktig å vurdere klaffefunksjonen og

Tidligere år har medfødt hjertefeil vært et
kontinuerlig tema gjennom hele kongressen,
slik at det alltid har vært minst én sesjon
om medfødt hjertefeil. I år var det ingen
sesjoner om temaet andre kongressdag.
Med positive briller kan man si at det åpner
opp for mulighet til å se utenfor eget fagfelt.
Nytt av året var en sesjon om neonatal
hemodynamikk, som var godt besøkt av
neonatologer. Som tidligere år var første
kongressdag avsatt til utdanningskurs, mens
sesjoner av andre typer fulgte de neste
dagene.
Kongressen hadde som tidligere år
mange kjente ansikter både blant ordstyrere
og foredragsholdere. Disse er i hovedsak
rekruttert fra store og toneangivende sentra
i Storbritannia, USA og Canada. I år var det
også et norsk bidrag. Thomas Möller fra
Barnekardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), diskuterte bruk av
belastningstest ved mistenkt pulmonal
hypertensjon.
Utdanningskurset første kongressdag var før lunsj om klaffer. Første del var
om trikuspidalklaffen. At AV-klaffeapparatet
under organogenesen anlegges fra venstre
mot høyre forklarer hvorfor venstresidig
dobbelt innløp er langt vanligere enn høyresidig. Utviklingen av trikuspidal-ostiet krever
at AV-kanalen ekspanderer til høyre side.
Både MR og CT brukes nå i føtal diagnostikk
i tillegg til ultralyd. Med andre ord er det
multimodal tilnærming som gjelder her som
ellers.
Ebsteins anomali er sjelden (1:200
000) og skyldes manglende delaminering
av trikuspidal-klaffeseglet fra myokard.
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lungekarmotstand ved fødsel) er det viktig
å utelukke hjertefeil, siden tilstandene deler
mange ekkokardiografi-funn, bl.a. trikuspidalinsuffisiens med høy hastighet. Høyre
fri vegg longitudinell strain og TAPSE er
signifikante markører for ECMO-fri overlevelse ved PPHN, mens endret høyre ventrikkelareal i apikalt 4-kammerbilde (fractional
area change, FAC), venstre fri vegg longitudinell strain og forkortningsfraksjon er uten
prediktiv verdi. Bronkopulmonal dysplasi
(BPD) hos eks-premature gir økt risiko for
pulmonal arteriell hypertensjon (PAH).
Varighet av systole og diastole (systoliskdiastoliskratio) skiller tidlig BPD-pasienter
som utvikler PAH fra friske kontroller og
BPD uten PAH. Førstnevnte gruppe kan ha
ratio 1,8:1, sistnevnte grupper ratio 1:1.
Som nevnt var det ingen medfødt
hjertefeil-sesjoner torsdag 6.12., men mange
spennende sesjoner dagene som fulgte.
I sesjon om belastningstester ved
medfødte hjertefeil viste The Hospital for
Sick Kids, Toronto, Canada, sin testprotokoll. Hos barn er det ikke-farmakologisk
belastning som brukes. Ekkokardiografiundersøkelsene er fortsatt i stor grad basert
på vevsdoppler, som torontogruppen har
funnet mer reproduserbart enn strain-analyser under belastning. Endediastoliske
volum både i hvile og under belastning er
klare markører for langtidsutfall både ved
Fallot og Fontan-sirkulasjon. Spesielt ved
Fontan-sirkulasjon vises redusert kontraktil reserve ved belastningstest. Både
fylningsfasen og tømningsfasen påvirkes.
Så var det Norges tur. Thomas
Möller fra Barnekardiologisk avdeling, OUS,
diskuterte belastningstester ved (mistenkt)
PAH. Tidligere kvalifiserte gjennomsnittstrykk 30 mm Hg i lungearterier under
belastning til diagnosen. Dette kriteriet
er tatt ut av retningslinjene. Nå defineres
pulmonal hypertensjon som gjennomsnittstrykk > 25 mm Hg, og for å kvalifisere for
diagnosen PAH kreves i tillegg innkilt lungevenetrykk <15 mm Hg, pulmonal vaskulær
motstand > 3 Wood-enheter og fravær av
andre prekapillære årsaker. Siden sykdommen utvikles gradvis er det spekulert i om
belastningstester kan avsløre progresjon
mens det ennå er tid for å intervenere og
før tilstanden blir irreversibel. En diagnostisk utfordring er å skille ut atleter. Disse

effektene stenosen har på remodellering
og funksjon i venstre ventrikkel. Effektivt
åpningsareal beregnes med kontinuasjonslikningen. For trykkgradient er det viktig å
måle i vena contracta, der er trykket lavest
og hastigheten størst. Lenger distalt faller
hastigheten og trykket regenereres. At
kateteret ligger lenger ut i aorta enn vena
contracta er sannsynligvis viktigste forklaring på at man finner lavere trykkgradient
med katetermåling enn ved beregning fra
ekkokardiografi. Etter nyfødtperioden er
sannsynligvis gjennomsnittlig trykkgradient
viktigste mål å følge.
Sesjonene etter lunsj var viet perinatal hemodynamikk. Først om hemodynamikk
hos fostre, der MR åpner opp for in
vivo-studier. MR kan beregne blodstrøm, og
T2-vektet MR gir mulighet til intrauterine
estimater av oksygensaturasjon. MR bekrefter funn fra eldre dyrestudier om svært
lave trykk i venstre ventrikkel intrauterint.
Fostre har høyt hjerteminuttvolum (450
ml/kg/min). Fostre med hjertefeil har i
snitt lavere hjernevolum og lavere oksygensaturasjon både i aorta ascendens og
sentralvenøst. Normal transisjon ved fødsel
gir fall i lungekartrykk fra 50 til 25 mm Hg,
6-8 dobling av pulmonal blod-flow og fall
i lungekarmotstand med faktor på 5-10
(estimert som trykk per flow). Myokard hos
nyfødte er mer uorganisert, med mindre
tetthet av kontraktile elementer og mitokondrier. Intrauterin restriktiv ductus arteriosus
gir høyre ventrikkel-trykkbelastning og
-dysfunksjon, med redusert longitudinell
strain og tvist.
Neste post var bildediagnostikk av
neonatale hemodynamiske problemstillinger. Det var mange neonatologer i salen.
Presentasjoner var med barnekardiologisk
og ekkokardiografisk vinkling, og det var
lite om tolkning av funn og hvilken plass
ekkokardiografi skal ha ved intensivbehandling. Ved persisterende ductus arteriosus
dreies fokus mot å måle hemodynamiske
konsekvenser av shuntvolumet. Hemodynamiske konsekvenser kan være reversert
diastolisk blodstrøm i abdominalaorta,
opphevet eller reversert diastolisk blodstrøm i cerebrale arterier og antegrad
diastolisk blodstrøm i (venstre) lungearterie. Ved persisterende pulmonal hypertensjon hos nyfødte (PPHN, manglende fall i
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BT-shunt, men etter to år er forskjellene
utjevnet og resultatene like. For Fallot-pasienter vektla Mark Friedberg (Toronto,
Canada) betydningen av dyssynkroni, som
hos en del pasienter kanskje er viktigere
enn insuffisiensen i pulmonalutløpet. Ved
kardial resynkroniseringsterapi (CRT) er det
kanskje mer fokus på ekkokardiografi hos
barn enn hos voksne, men samtidig finnes
studier der responsprediksjon ved ekkokardiografi ikke er bedre enn EKG-kriterier, og
EKG er raskere og enklere.
Operert hjertefeil er risikofaktor for
alvorlig arytmi og hjertedød. Arr gir økt
risiko, og arr kan vises ved late gadolinium
enhancement-MR. Det er likevel utfordrende
å identifisere pasienter som har behov
for implantasjon av defibrillator (ICD).
Nåværende ICD-retningslinjer fanger bare
40 % av dem som opplever arytmi med
behov for defibrillering. Hele 60 % skjer i
pasientgrupper utenfor retningslinjene.

er lungefriske, men vant til å presse seg og
oppnår derfor høye trykk under belastning.
Økning utover 3 mm Hg /l/min er foreslått
som terskelverdi, og derfor er måling av
både hjerteminuttvolum og trykkendringer
under belastning del av de siste EACVI/
ASE-retningslinjene om pulmonal hypertensjon og retningslinjer om bruk av belastningstester. Pulmonal hypertensjon indusert
av belastning er sannsynligvis en viktig
entitet som så langt ikke er godt kartlagt.
Det er fortsatt usikkert om det er en markør
for utvikling av pulmonal hypertensjon.
I sesjonen om enkle feil var det lite
nytt. Lukking av atrieseptumdefekter gir
mindre pulmonal hypertensjon i voksen
alder, ellers er det en del problemer både
hos dem hvor defekten lukkes og ikke lukkes. Alle med ventrikkelseptumdefekt bør
følges; selv små feil er ikke helt uskyldige.
Ved behov for sentral shunt gir
Sano-shunt bedre korttidsresultater enn
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