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NCS’ høStmøte
NCS’ tradisjonsrike høstmøte ble arrangert for 24. gang 18. og 19. 
oktober i Tønsberg. Hotellet hadde skiftet navn til Quality Hotell 
Klubben siden sist, men for øvrig fant møtet sted i vante omgivelser. Det 
samlet nesten hundre deltagere fra hele landet. I tillegg til kardiologer, 
andre leger og ekkoteknikere var også industrien godt representert med 
utstillinger og symposier. Ekstra hyggelig er det at også barnekardiologer 
finner møtet interessant.

Vi ønsket å utvide det faglige innholdet og hadde utvidet 
programmet med en time på fredagen. Første sesjon besto av 
temaer der høyre hjertehalvdel var fellesnevner, og andre sesjon 
hadde diagnostikk av iskemisk hjertesykdom som hovedemne. 
Fredagsprogrammet ble avsluttet med fire gode innlegg fra 
forskningsfronten der Kristoffer Russel fra Rikshospitalet fikk prisen for 
beste bidrag. Kvelden ble avrundet med en hyggelig middag.

Lørdag morgen ble det presentert hele seks kasuistikker. 
De var alle lærerike og ble presentert på en utmerket måte. Pris for 
beste kasuistikk gikk til Frode Flobakk og Espen Holte fra henholdsvis 
Sykehuset Namsos og St. Olavs hospital. Lørdagens siste faglige sesjon 
var viet hypertrofisk hjertesykdom, men ble avsluttet med en orientering 
om den nye ekkoteknikkerutdannelsen i Trondheim.

Sammendrag av alle fordragene følger etter denne innledningen. 
Foredragene er også lagt ut som PDF-filer på arbeidsgruppens 
hjemmesider: http://www.hjerte.no/id/163329.0

Årsmøte til arbeidsgruppen i ekkokardiografi avholdes også 
under Høstmøtet. Det ble vedtatt nye vedtekter uten store kontroverser. 
Valgene foregikk uten motkandidater.

Organisasjonskomiteen har fått positive tilbakemeldinger både 
for det faglige innholdet og de sosiale sidene ved møtet. Vi takker alle 
faglige og økonomiske bidragsytere og ønsker velkommen til et nytt 
høstmøte i Tønsberg 21. og 22. oktober 2011!

Helge Skulstad
Leder i organisasjonskomiteen
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trikuSpidalapparatet  
– deN glemte hjerteklaffeN

Kai Andersen, Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Sykdom i trikuspidalapparatet omhand-
ler først og fremst trikuspidalinsuffisiens. 
Klaffe-lekkasjen skyldes organisk klaffesyk-
dom hos ca. 25 %, mens den er funksjonell, 
dvs. sekundær til annen kardiopulmonal 
sykdom, i ca. 75 % av tilfellene. Inntil rela-
tivt nylig har trikuspidalinsuffisiens først og 
fremst vært tillagt betydning som uttrykk 
for alvorlighetsgraden av underliggende 
tilstand. Samtidig har isolert trikuspidalin-
suffisiens vært ansett som relativt godt 
tolerert.

Betydningen av trikuspidalinsuf-
fisiens per se har kunnet bedømmes hos 
pasienter med ”flail leaflet” som oftest er 
traumatisk betinget og som ofte forekom-
mer hos unge uten annen hjertesykdom i 
tillegg. Signifikant trikuspidalinsuffisiens ble 
funnet å være forbundet med økt langtids-
mortalitet og -morbiditet. En slik negativ 
prognostisk betydning er dessuten vist ved 
funksjonell trikuspidalinsuffisiens, også hos 
pasienter uten tegn til pulmonal hyper-
tensjon eller nedsatt funksjon av venstre 

ventrikkel. Kirurgiske resultater har vist at 
annuloplastikk er bedre enn ventilimplanta-
sjon, og at annuloplastikk med ring versus 
De Vega-plastikk fører til færre residiv og 
bedre overlevelse. Disse og andre data er 
forenlige med at operativ korreksjon av 
trikuspidalinsuffisiens trolig også fører til 
redusert mortalitet i tillegg til redusert 
morbiditet. Operativ behandling er indisert 
ved symptomgivende stor trikuspidalin-
suffisiens, ved stor trikuspidalinsuffisiens 
hos pasienter som skal opereres for annen 
hjertesykdom - også ved mindre enn stor 
trikuspidalinsuffisiens hvis det i tillegg 
foreligger dilatert trikuspidalostium eller 
pulmonal hypertensjon.

Oppsummert har nyere data vist 
at signifikant trikuspidalinsuffisiens er 
forbundet med økt morbiditet og mortalitet 
og imøtegår tidligere oppfatning om at tri-
kuspidalinsuffisiens tolereres relativt godt. 
Operativ korreksjon fører til redusert morbi-
ditet, trolig også til redusert mortalitet.

kateterbaSert behaNdliNg av 
pulmoNalklaffelidelSer

Gaute Døhlen, Barnehjerteseksjonen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Utløpsstenoser fra høyre hjertekammer 
kan ligge subvalvulært (i RVOT), valvu-
lært og supravalvulært. De vanligste er de 
valvulære stenosene som utgjør ca. 80 %. 
Ekstremvarianten er pulmonal klaffeatresi 
som vi ser 5-10 tilfeller av per år i Norge. 
Pulmonalatresiene deles i to ulike grup-
per; med og uten VSD. Dette er to helt 
ulike sykdomsgrupper. De subvalvulære 
lidelsene er som oftest muskulære, og ses 
vanligst som en del av et Fallot-bildet eller 
sekundært til stenoser i klaffeapparatet. De 

supravalvulære stenosene er mye sjeldnere, 
oftest som en del av et syndrombilde der de 
vanligste syndromene er Williams syndrom 
og Alagille syndrom.

Pulmonale klaffestenoser er velegnet 
for intervensjonell behandling med bal-
longdilatasjon. Man måler stenosen med 
ekkokardiografi og graderer den til å være 
mild (< 3 m/s), moderat (3 – 4 m/s) eller 
alvorlig (> 4 m/s). Man velger en ballong 
med diameter ca. 1,2 ganger pulmonal 
klaffediameter. Hos voksne brukes to bal-
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longer for å oppnå stor nok diameter. Flere 
studier har vist god kort- og langtidseffekt 
av denne behandlingen, men det er vanlig 
med lekkasje i klaffen (ca. 30 %). Lekkasje 
tolereres bra, men på lang sikt kan dette bli 
et problem som må behandles kirurgisk. 
Foreløpig oppfølgingstid på større studier er 
15 år, med svært gode resultater. Hvor gode 
resultatene vil være etter ytterligere 15 år er 
det mange som er urolige for.

Dersom man er født med en ikke-
fungerende kobling mellom høyre ventrikkel 
og lungearterien er den kirurgiske løsnin-
gen å sette inn en klaffebærende conduit. 
Det finnes flere kirurgiske conduiter, og 
avgjørende for valg er flere. Felles for alle 
conduiter er begrenset levealder. Conduiter 
hos barn under ett års alder har en 50 % 
holdbarhet på 3-4 år. Hos større barn og 
voksne er holdbarheten betydelig lenger. 
Det store spørsmålet blir derfor når tiden er 
den rette for å bytte conduit. Indikasjoner vi 
bruker er basert på grad av stenose, grad av 
insuffisiens med påfølgende hø. ventrikkel-
dilatasjon, og klinikk.

Siden 2007 har vi hatt en interven-
sjonelt implanterbar klaff spesiallaget for 
pulmonal posisjon. Klaffen er hentet fra 
en kalve-halsvene og er sydd inn i en stor 
metall-stent. For å få godt feste for denne 
stenten kan den kun settes inn i en kirur-
gisk conduit. Nativt vev er ansett å være så 
elastisk at en klaffebærende stent i denne 
posisjonen sannsynligvis ville løsne. Vi har 
til nå satt inn 10 klaffer av denne typen i 
Norge, og resultatene er oppløftende. Det 
lanseres nå nye klaffer som egner seg for 
flere varianter av høyre ventrikkelutløp.

Mange voksne lever nå bra etter 
intervensjonelle og kirurgiske behandlinger 
av utløpsstenoser fra høyre hjertekammer. 
Mange av disse behandlingene har begren-
set varighet, og pasientgruppen som trenger 
ny behandling, er voksende. Det utvikles for 
tiden intervensjonelle behandlingsløsninger 
som kan spare disse pasientene for gjen-
tatte åpne hjerteoperasjoner.

operert fallot,  
meN fortSatt ikke friSk?

Gunnar Norgaard, Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus

Fallots tetrade utgjør 8- 10 % av med-
fødte hjertefeil. Det er stor variasjon i 
anatomien, men alle har pulmonalstenose, 
VSD, overridende aorta og hypertrofi av 
høyre ventrikkel. Før man kunne korrigere 
hjertefeilen i 1955 var > 95 % døde før 
40 års alder. Operasjonsresultatene i dag 
er svært gode selv ved operasjon i tidlig 
barnealder med 30 dagers mortalitet på < 
1 % (1). Langtidsresultatene er også svært 
gode idet de aller fleste overlever > 30 år 
etter kirurgi (2). Murphy viste i sitt arbeid 
fra Mayoklinikken en overlevelse på 88 
% 32 år etter Fallot-operasjon, men tidlig 
mortalitet (innen 30 dager) ble ekskludert 
fra dataanalysen. Det var dårligere overle-
velse dersom det var brukt transannulær 
patch, dvs. gjennom pulmonalklafferingen, 

ved reparasjonen. Ved transannulær patch 
blir det alltid pulmonallekkasje, og dette 
har siden vist seg i større enkeltstudier og 
i en multisenterstudie å være det viktigste 
substrat for ventrikkelarytmi og plutselig 
død (3,4). Plutselig død forekommer hos ca. 
2,5 % av pasientene per 10 års oppfølging. 
Begrepet restriktiv høyre ventrikkelfysiologi 
er sendiastolisk blodstrøm i pulmonalarte-
rien (figur). Dette har vist seg å gi mindre 
pulmonallekkasje, mindre QRS-bredde-
økning og mindre ventrikkeltakykardi. En 
QRS-bredde i standard-EKG på > 180 ms 
gir en 42 x økt risiko for ventrikkeltakykardi 
og 2,5 x økt risiko for plutselig død. Det er 
fortsatt uavklart når pulmonalklaffen skal 
skiftes ut for stenose og/eller lekkasje, 
men nye retningslinjer fra ESC kan være til 
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hjelp (5). De aller fleste Fallot-pasientene 
er i NYHA-klasse I og II lenge etter opera-
sjon. Noen få (10-15 %) har q22.11delesjon 
og dermed overhyppighet av depresjon og 
andre psykiske lidelser.

Figur. Pulset doppler mellom pulmonalklaff og 
lungegrener med restriktivt mønster (foroverflow i 
pulmonalarterien i sen diastole).
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StreSSekkokardiografi, og 
SpeCt; koNkurrereNde eller 

komplemeNtære metoder?
Asbjørn Støylen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital  

og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

Selv om det er kommet nye metoder for kor-
onardiagnostikk i form av blant annet MR og 
multiskivers CT-angiografi (MCT), har disse 
metodene begrensninger som fortsatt gjør 
at SPECT og stressekkokardiografi er hoved-
metoder i praktisk klinikk. MR-angiografi 
har lav oppløsning sammenlignet med MCT, 
mens MCT har så vidt lav spesifisitet at det 
ikke er egnet for screening, idet en da ville 
få et prohibitivt høyt antall falsk positive 
funn. Kombinert med SPECT vil spesifisite-
ten bli vesentlig bedre, idet en da vil kunne 
eliminere både falske positive og ikke-
signifikante stenoser, men da med vesentlig 
høyere strålebelastning. MR med veggbe-
vegelsesvurdering eller MR med dynamisk 
perfusjon er sannsynligvis sammenlignbare 
med henholdsvis stressekko og SPECT (selv 
om dokumentasjonen er vesentlig svakere), 
men krever belastning i MR-maskin. MR 
med ”late gadolinium enhancement” (LGE) 
er i dag en standardmetode for evaluering 
av infarktstørrelse og viabilitet. De forskjel-

lige MR-undersøkelsene kan ikke kjøres i 
samme opptak.

For iskemidiagnostikk og prognostisk 
vurdering er sannsynligvis stressekkokardio-
grafi med veggbevegelsesvurdering (wall 
motion score - WMS) og SPECT likever-
dige (1, 2, 3, 4), muligens med unntak av 
ved hovedstammestenose/utbredt tre-
karsykdom der stressekkokardiografi kan 
være best (5). Lokal ekspertise bør derfor 
sannsynligvis avgjøre valg av metode for de 
fleste pasienter. Det interessante er jo at 
strain rate imaging (SRI) har vist diagnostisk 
tilleggsverdi til WMS både diagnostisk (6) 
og prognostisk (7). Direkte sammenligning 
mellom stressekkokardiografi med SRI fore-
ligger så langt ikke. Kontrast for forbedring 
av veggdefinisjon og WMS-vurdering er 
også et alternativ som vil øke nøyaktighe-
ten ved stressekkokardiografi. For viabili-
tetsdiagnostikk er spesifisiteten av SPECT 
vesentlig lavere enn for lavdose dobutamin-
ekkokardiografi (LDE) (1, 8) som også har 
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en glimrende prediktiv evne for bedring i EF 
ved revaskularisering (9), selv om MR LGE 
her er et reelt alternativ (10).

Stressekkokardiografi gir til gjengjeld 
langt mer hemodynamisk tillegginforma-
sjon og er et alternativ der det ikke er gjort 
ekkokardiografi tidligere. Begge metoder 
kan gjøres med farmakologisk belastning 
hos pasienter som ikke kan utføre arbeids-
belastning, SPECT både med dobutamin og 
vasodilatator (adenosin), stressekkokardio-
grafi kun med dobutamin. Stressekkokardio-
grafi med vanlig sittende sykling har lavere 
spesifisitet og bildekvalitet, mens sitte- /
liggesykkel ofte gir lokal utmattelse i bena 
før en når et adekvat nivå for iskemidiagnos-
tikk. Imidlertid er sitte- /liggesykkel et godt 
alternativ der en ønsker å se på klaffefunk-
sjon, gradienter eller diastolisk funksjon. 
SPECT vil stort sett vise perfusjonsreserve i 
alle koronargebeter, mens stressekkokardio-
grafi vil vise området med tidligst iskemi på 
grunn av gradert belastningsprotokoll.

For valg mellom metodene der de er 
likeverdige, vil en kunne ha nytte av de for-
skjellene som finnes, selv om en slik strategi 
ikke er dokumentert i studier.
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Stressekkokardiografi SPECT
Ved primær iskemidiagnostikk

Ved spørsmål om hemodynamisk 
tilleggsinformasjon/klaffesykdom

Ved spørsmål om tilleggsinformasjon om 
arbeidskapasitet (arbeidsbelastning)
Venstre grenblokk/pacemakerrytme 
(adenosinbelastning)
Lite ekkogene pasienter

Etter angiografi
Vurdering av signifikans av stenoser Vurdering av signifikans av stenoser
Vurdering av ”culprit” lesjon, for eksempel 
med tanke på begrenset revaskularisering

Vurdering av samtlige kargebeter, f. eks. ved 
spørsmål om CABG vs PCI

Vurdering av hovedstamme
Vurdering av viabilitet før evt. revaskularise-
ring (alternativt: MR LGE)



hjerteforum   N° 1 / 2011 / vol 24 82

medikameNtell 
StreSSekkokardiografi  

- praktiSk gjeNNomføriNg og bruk 
av vevSdoppler og 2d StraiN

Tone Nerdrum, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Aker

Medikamentell stressekkokardiografi 
med dobutamin er en noninvasiv metode 
velegnet for iskemidiagnostikk, til via-
bilitetsundersøkelser og til vurdering av 
klaffefeil. Kontraindikasjoner er ustabile 
kardiale tilstander. Undersøkelsen har lav 
risiko, er uten stråling og kostnadseffektiv. 
Til undersøkelsen kreves ekkomaskin med 
digital lagring, adekvat program og analyse-
pakker med fargevevsdoppler og 2D strain. 
Gjennomføringen av undersøkelsen, som 
er sykepleierassistert, foregår etter inter-
nasjonal standardisert protokoll. Det gjøres 
digitale ekko-opptak av 5 projeksjoner av 
venstre ventrikkel på ulike infusjonstrinn av 
dobutamin; parasternal lang- og kortakse og 
3 apikale projeksjoner.

Ved 2D analyse vurderes om 
myokard i de ulike veggområdene øker sin 
kontraktilitet (dvs. fortykkes) med øket 
dobutamininfusjon. Begrensninger ved ana-
lysen er dårlig akustisk vindu og subjektiv 
bedømming med stor variasjon fra operatør 
til operatør avhengig av erfaring og eksper-
tise. Metoden kan forbedres ved bruk av 
kontrast. Tillegg av kvantitativ analyse med 
vevsdopper (TVI peak), hvor man benyt-
ter etablerte terskelverdier for TVI peak for 
basale og midtre veggområder under stress, 
reduserer interobservatør-variasjon. I tillegg 

bedres sensitivitet og spesifisitet hos uer-
farne operatører. Vevshastighet er imidler-
tid vinkelavhengig og påvirkes av hjertets 
translasjons- og rotasjonsbevegelser, samt 
” tethering”/strekk av tilgrensende seg-
menter. Strain og strain rate har ikke disse 
svakhetene, men krever høy bildefrekvens 
og er krevende analyser som er lite egnet 
i den praktiske hverdag. Analyse med 2D 
strain er en lovende metode som sammen 
med 2D vurdering og vevsdoppler (TVI 
peak) vil øke sensitivitet og spesifisitet på 
undersøkelsen. Dobutamin stressekkokar-
diografi har en meget sterk negativ prediktiv 
verdi og anbefales brukt i større omfang i 
Norge enn i dag.
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kaN ekkokardiografi brukeS til å 
Selektere paSieNter til akutt pCi?

Christian Eek, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Infarktstørrelse er en svært viktig prog-
nostisk markør etter hjerteinfarkt. Akutt 
reperfusjonsbehandling reduserer infarkt-
størrelsen og bedrer overlevelsen etter 
ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), men tilbys 
sjelden pasienter med non-ST-elevasjons-
infarktinfarkt (NSTEMI). En subgruppe av 
NSTEMI-pasienter har okkluderte kar og 
utvikler store infarkter. Disse pasientene vil 
antakelig profittere på akutt reperfusjonsbe-
handling, men vi mangler per i dag metoder 
for å identifisere dem. Med data fra Echo-
Str-Acs-studien ønsket vi å besvare spørs-
målet: ”Kan ekkokardiografi brukes til å 
selektere pasienter til akutt PCI? ”. Til grunn 
for studien lå hypotesen om at venstre 
ventrikkels funksjon bedømt ekkokardio-
grafisk i akuttfasen er korrelert med endelig 
infarktstørrelse.

Studien inkluderte 61 pasienter med 
førstegangs NSTEMI. Ekkokardiografi ble 
gjort umiddelbart før koronar angiografi. 
Venstre ventrikkels funksjon ble bedømt 
med EF, WMSI og global longitudinell 
2D-strain bedømt med speckle tracking. 
Infarktstørrelse ble bedømt etter 8 mnd. 
med late enhancement MR. Infarktstør-
relse > 12 % av venstre ventrikkels volum er 
tidligere vist å være assosiert med redusert 
overlevelse. Vi undersøkte derfor de for-
skjellige ekkokardiografiske metoders evne 

til å identifisere pasienter med infarktstør-
relse > 12 %.

13 pasienter i studien hadde infarkt-
størrelse > 12 %. Hos 9 av disse (69 %) 
viste koronar angiografi akutt karokklusjon. 
Sammenliknet med pasientene med mindre 
infarkter hadde disse redusert funksjon av 
venstre ventrikkel bedømt med EF (49 % vs. 
58 %), WMSI (1,44 vs. 1,08) og global strain 
(-12,6 % vs. -16,9 %). Alle forskjeller er 
signifikante med p ≤ 0,001. For å identifisere 
enkeltpasienter med infarktstørrelse > 12 % 
viser ROC-analyse at global strain og WMSI 
er likeverdige, og begge er signifikant bedre 
enn EF. En terskelverdi for global strain på 
-13,8 % gir sensitivitet på 85 % og spesifisi-
tet 96 %. En terskelverdi for WMSI på 1,30 
gir sensitivitet på 77 % og spesifisitet 92 %. 
Negativ prediktiv verdi for global strain og 
WMSI var henholdsvis 96 % og 94 % mens 
positiv prediktiv verdi var 85 % og 71 %.

Vi konkluderer med at ekkokardio-
grafisk bedømmelse av venstre ventrikkels 
funksjon med global strain eller WMSI 
er utmerkete verktøy for å identifisere 
NSTEMI-pasienter med store infarkter. Våre 
data gir ikke umiddelbart støtte for valg av 
behandlingsstrategi hos disse pasientene. 
Likevel vet vi at de fleste av disse har okklu-
derte kar, og invasivt senter bør kontaktes 
for å diskutere akutt koronar angiografi/PCI.
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kaSuiStikkSeSjoNeN  
- høStmøtet i ekkokardiografi

Håvard Dalen, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

Totalt syv kasuistikker ble presentert av 
seks ulike foredragsholdere. Spennvid-
den var stor, og læringsutbyttet ble bra for 
både leg og lærd. Sesjonen var interaktiv 
der deltakerne var aktive med mentome-
ter-avstemming i forhold til sannsynlige 
diagnoser og forslag til videre utredning ved 
gjennomgang av kasuistikkene. Beste kasu-
istikkforedrag gikk i år til Flobak og Holte 
som presenterte en pasient med en svært 
sjelden tilstand (se nedenfor).

Carl C. Bjørnstad (Tønsberg) pre-
senterte kasuistikk om en 54 år gammel 
mann som opplevde en del komplikasjoner 
etter å ha blitt operert med innsettelse 
av mekanisk aortaklaff. Initialt i forløpet 
var det normale funn, men etter ca. ½ år 
utviklet pasienten symptomer og funn 
forenlig med cerebral emboli og det ble 
påvist ventilendokarditt (figur 1). Han ble 
deretter reoperert og behandlet med flere 
ulike antibiotika. I forløpet av dette utviklet 
han et generalisert makulopapuløst utslett. 
Utslettet økte tross endret antibiotikare-
gime, og pasienten utviklet respirasjonssvikt 
og redusert nyrefunksjon. Blodprøver viste 
uttalt eosinofili. Tilstanden som forårsaket 
utslettet og systemaffeksjonene, var DRESS 
(Drug Reaction with Eosinophilia and Sys-
temic Symptoms). Budskapet var at DRESS 
er en aktuell differensialdiagnose ved utslett 
og systemsymptomer. Tilstanden utløses 

typisk av medikamenter, og mange typer 
antibiotika kan forårsake sykdomsbildet.

Anders Thorstensen (Trondheim) 
presenterte historien om en 48-årig mann 
med vekttap, gastrointestinale plager og 
feber som ble grundig utredet for mistanke 
om endokarditt. Det var ingen synlige 
vegetasjoner ved transtorakal og transø-
sofageal ekkokardiografi, men aortaklaffen 
hadde redusert bevegelse, og det forelå en 
relativt stor aortalekkasje (figur 2). Duke-
kriteriene for endokarditt var ikke oppfylt. 
Han ble på hjertemøtet akseptert for kirurgi 
på mistanke om (kultur-negativ) aortaklaf-
feendokarditt, da totalt 8 blodkulturer var 
negative. Forut for operasjon ble pasientens 
tilstand forverret med utvikling av nyresvikt, 
alvorlig aortalekkasje og dekompensert 
hjertesvikt, og han ble operert på vital indi-
kasjon uten at man hadde sikker diagnose. 
Operatør fant betydelige inflammasjon i 
tilknytning til aortaklaffen og også perival-
vulært, og mikroskopi viste uttalt infiltra-
sjon av nøytrofile granulocytter. Resektatet 
ble sendt til mikrobiologisk undersøkelse 
uten at det var oppvekst av mikrober. Det 
ble utført PCR-analyse som viste positiv 
”16S rRNA” suspekt på positiv Trophe-
ryma Whipplei, og dette ble bekreftet ved 

Figur 1 (Bjørnstad). Transøsofageal ekkokardiografi 
viser vegetasjon på mekanisk aortaventil.

Figur 2 (Thorstensen). Transøsofageal ekkokardio-
grafi viser stor aortalekkasje som er forårsaket av 
Whipples sykdom
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spesifikk PCR-analyse. Whipples sykdom 
er hyppigst i tynntarm, mens endokarditt 
forårsaket av T. Whipplei er svært sjelden 
med ca. 100 publiserte tilfeller. Mikroben 
vokser ikke i blodkultur og gir derfor kultur-
negativ endokarditt. Behandlingen avviker 
fra tradisjonell behandling av endokarditt 
da man ut i fra empiri anbefales 2 uker med 
antibiotika med god penetrasjon til CNS 
etterfulgt av Bactrim 2 tbl. x 2 daglig i 1 år. 
Ved mistanke om kultur-negativ endokar-
ditt kan innsending av kirurgisk resektat til 
PCR-analyse være helt nødvendig for å stille 
riktig diagnose og således kunne gi korrekt 
behandling.

Andreas Früh (Oslo) presenterte 
historiene til to unge gutter med alvor-
lige besvimelser. Den første gutten var 12 
år og hadde i følge mor vært alvorlig syk 
som spedbarn. Han falt om i tilknytning til 
fotballkamp og ble vellykket gjenopplivet. 
Ekkokardiografi viste redusert funksjon av 
venstre ventrikkel og mitrallekkasje. Med 
utgangspunkt i parasternalt kortaksebildet 
fikk man mistanke om anomal avgang av 
venstre koronararterie. Koronar angiografi 
bekreftet diagnosen ALCAPA (Anoma-
lous Left Coronary Artery from Pulmonary 
Artery). Tilstanden kan gi dårlig trivsel og 
sykdom hos spedbarn og er assosiert med 
plutselig hjertedød senere i livet. Gutten ble 
derfor operert med sutur av venstre koro-
nararterie, anleggelse av mammariagraft til 
LAD og mitralplastikk. Den andre gutten var 
5 år og hadde den siste tiden opplevd plut-
selige besvimelser uten forvarsel. Han ble 
innlagt på lokalsykehus og behandlet som 

mulig meningitt. Spinalvæske var normal, 
EEG var upåfallende, men man fant tegn 
til cerebrale infarkt ved CT- og MR-under-
søkelse. Ved overflytting til Rikshospitalet 
ble det gjort ekkokardiografi som viste en 
stor tumor (3x6 cm) med stilket tilhefting 
til atrieveggen og delvis obstruksjon av 
mitralostiet (figur 3). Gutten ble operert, 
og myksom ble bekreftet ved histologi. 
Myksom er hyppigste kardiale svulst hos 
voksne (30 % av alle kardiale svulster), men 
forekomsten i barnepopulasjon er svært 
lav. 75 % er lokalisert til venstre atrium, slik 
tilfellet også var i denne kasuistikken.

Johnny Vegsundvåg (Ålesund) 
presenterte en kasuistikk om en 65 år gam-
mel kvinne med TIA-liknende episoder som 
ble undersøkt med ekkokardiografi i forkant 
av pacemakerimplantasjon. Deltakerne 
ble elegant geleidet gjennom pasientens 
koronaranatomi. Utgangspunktet var, som 
beskrevet hos den 12 år gamle gutten 
over, at ekkokardiograføren i parasternalt 
kortaksebilde fikk mistanke om koronara-
nomali. Ekkokardiografisk kartlegging av 
koronaranatomi er de siste år blitt mulig 
ved hjelp av ekkokardiografi, og kasuistik-
ken demonstrerte hvordan man ved hjelp av 
ekkokardiografisk kartlegging kunne stille 
diagnosen ”anormal avgang av venstre koro-
nararterie (ALCA) fra høyre koronararterie 
med interarterielt forløp”. Diagnosen ble 
bekreftet med selektiv koronar angiografi 
(figur 4). Dette er en svært sjelden variant 
av koronaranomali (~0,02 %). Tilstanden 
kan være assosiert med plutselig død, men 
dette er sjelden i høy alder. I pasientens 
tilfelle ble det besluttet å ikke operere, da 
pasienten var 65 år, asymptomatisk, hadde 

Figur 3 (Früh). Parasternalt langaksebilde viser 
myksom som protruerer gjennom mitralostiet

Figur 4 (Vegsundvåg). Til venstre sees anormalt avgå-
ende venstre koronararterie fra høyre ostium med forløp 
mellom aorta og pulmonalarterien kartlagt med ekko-
kardiografi. Til høyre selektiv angiografi med kateter i 
høyre koronars ostium.
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normal stress-ekkokardiografi og normale 
koronarkar for øvrig.

Jan Hysing (Skien) presenterte 
historien om en 83 år gammel mann som 10 
år tidligere var operert med innsettelse av 
biologisk aortaventil grunnet aortastenose. 
I forløpet av operasjonen hadde han blitt 
behandlet for antatt infeksjon. Endokarditt 
ble ikke verifisert. 10 år etter operasjonen 
ble han innlagt med dyspné. EKG viste 
atrieflutter, og ved ekkokardiografi avdek-
ket man en bukende struktur i tilknytning til 
bakre del av venstre ventrikkels utløpstrakt 
(figur 5). Utredning videre viste at dette 
var et pseudoaneurisme. Mekanismen for 
utvikling av pseudoaneurismer er nærmest 
utelukkende infeksiøs, og ofte relatert til 
kirurgi. Vanlig mekanisme er infeksiøs spal-
ting av det fibrøse vevet mellom aortaostiet 
og fremre mitralseil. Ved ekkokardiografi 
ser man systolisk fylning av pseudoaneris-
met som videre tømmes i diastolen. Kirurgi 
er aktuelt i en del tilfeller, da ruptur vil 
kunne gi sykdomsbilde som ved akutt stor 
mitrallekkasje. I dette tilfellet ble konser-
vativ behandling grunnet pasientens alder 
anbefalt.

Frode Flobak (Namsos) og Espen 
Holte (Trondheim) presenterte sammen 
bidraget som ved mentometeravstemming 
ble kåret til ”beste kasuistikk”. Det dreide 
seg om en 65 år gammel mann som nylig 
var operert med hemikolektomi grunnet 
carcinoid. I forbindelse med innleggelse 
pga. anastomosesvikt ble det observert grav 
hypoksi, cyanose, periodevis hypotensjon 
og uttalt dyspné. Han var svært medtatt og 
klarte ikke å stå opp av senga. Ekkokardio-

grafi viste volumbelastet venstre hjerte-
kammer og svært lite høyre hjertekammer. 
Pasienten hadde tidligere gjennomgått 
fremreveggs-hjerteinfarkt. Pasientens 
tilstand ble forverret. Etter påvisning av 
høyre-til-venstre-shunting på atrienivå ble 
pasienten overført til St. Olavs Hospital. Det 
forlå ingen tegn på forhøyede trykk i høyre 
hjertehalvdel. Ved ankomst ble høyre-til-
venstre-shunt på atrienivå bekreftet, og 
etter væsketerapi steg oksygenmetning fra 
60-95 %. Videre utredning med transø-
sofageal ekkokardiografi avdekket patent 
foramen ovale og persisterende ”Valvula 
Eustachii”. Etter væsketerapi var shunten 
svært beskjeden i liggende stilling, men i 
sittende stilling fant man svær økning av 
shunten med påfølgende fall i oksygenmet-
ningen. Tilstanden betegnes ”platypnea 
orthodeoxia syndrome”, hvor ”platypnea” 
betegner dyspné i oppreist stilling og 

”orthodeoksia” betegner arterielt 
fall av oksygenmetning i stående 
stilling. Ca. 50 tilfeller er rappor-
tert i litteraturen. Tilstanden for-
utsetter en sameksistens av både 
anatomisk og funksjonell kom-
ponent. Den anatomiske kompo-
nenten er vanligvis ASD, PFO eller 
fenestrert atrieseptumaneurisme, 
og den funksjonelle komponenten 
fører vanligvis til en deformering 
av atrieseptum. Ekstrakardiale 
komponenter kan bidra til det 
sistenevnte, og tilstanden er blant 
annet beskrevet i tilknytning til 

Figur 5 (Hysing). Til venstre sees pseudoaneurismet ved transøsofa-
geal ekkokardiografi som en utposning på atriesiden av aortaostiet 
og mitralapparatet. Til høyre viser systolisk fylning av pseudoaneuris-
met fra LVOT ved fargedoppler.

Figur 6 (Flobak/Holte). Transøsofageal ekkokardio-
grafi med illustrasjon som viser hvordan ”Valvula 
Eustachii” leder blodet direkte gjennom PFO og gir 
høyre-til-venstre-shunting.
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pulmektomi, perikarditt og torakalt aortaa-
neurisme. Flere kasuistikker er i litteraturen 
publisert hvor ”Valvula Eustachii” leder 
blodet gjennom atrieseptumdefekten i 
stående stilling, og i hemodynamisk sam-
menheng således kan få ”blod til å strømme 
oppover” (figur 6). Hos denne pasienten 

var tilstanden utløst av hypovolemi og ble 
fullt og helt korrigert ved volumbehandling. 
Etter tilbakelegging av ileostomi var pasi-
enten symptomfri, og ekkokardiografi viste 
beskjeden venstre-til-høyre-shunt gjennom 
PFO-en. I det aktuelle tilfellet var det derfor 
ikke planlagt lukking av pasientens PFO.

veNStre veNtrikkelhypertrofi – 
utredNiNg med ekkokardiografi

Reidar Bjørnerheim, Ekkosenteret, Hjertemedisinsk avdeling,  
Oslo universitetssykehus Ullevål

Å kjenne venstre ventrikkels geometri er 
nyttig for blant annet å vurdere risiko og 
styre behandling. Hypertrofi må karakteri-
seres i seg selv, uavhengig av etiologi. EKG 
kan brukes som indikator på hypertrofi, men 
med begrenset sensitivitet og uten å kunne 
skille mellom typer hypertrofi. Dersom 
man kjenner venstre ventrikkels kammerdi-
mensjoner og veggtykkelse, kan man skille 
mellom normal dimensjon (normal masse 
og dimensjon), konsentrisk remodellering 
(normal masse og øket relativ veggtyk-
kelse), konsentrisk venstre ventrikkel (VV)-
hypertrofi (øket masse og øket relativ vegg-
tykkelse) og eksentrisk VV-hypertrofi (øket 
masse og normal relativ veggtykkelse). De 
konsentriske formene har størst betydning 
som risikofaktor, mens eksentrisk hypertrofi 
er relatert til pumpesvikt. Distinksjonen 
mot fysiologisk hypertrofi (atlethjerte) 
er oftest enkel, siden atlethjertet har stor 
kammerdimensjon, bradykardi, respiratorisk 
sykluslengdevariasjon, er symptomfritt, og 
viktigst: pasienten er veltrent.

De gjeldende anbefalingene for 
kvantitering av hjertets kammerdimensjoner 
ble gitt i samarbeid mellom de amerikan-
ske og den europeiske hjerteforeningen 
i slutten av 2005, publisert blant annet i 
Eur J Echocardiography 2006; 7: 79-108. 
Her gis omfattende råd om målemetoder, 
plassering av målepunkter etc. De bør leses 
av alle som gjør ekkokardiografi eller bruker 
resultatene.

Fortsatt er M-mode-målinger hoved-
verktøy for hypertrofivurdering i popula-
sjonsstudier, for eksempel i hypertensjons-
feltet. Derfor er litteraturdokumentasjonen 
svær. Masseformlene er initialt basert 
på relativt få obduksjoner, men har blitt 
bekreftet mot MR etc. De aktuelle formlene 
er opprinnelig verifisert for å måle ”lead-
ing edge to leading edge” i M-mode, uten 
bruk av andre harmoniske bildedanning, 
men dagens retningslinjer anbefaler bruk av 
blod-vev-overgangen, fordi ”bildekvaliteten i 
dag er så god”. Dette er egentlig ikke logisk, 
men bør nok likevel tas til følge. Målingene 
kan gjøres i M-mode eller 2D, avhengig av 
tilgang. Venstre ventrikkels volum bereg-
nes enten ved M-mode eller bedre ved 
modifisert Simpsons metode, hvor man kan 
bruke apikalt 4-kammerbilde i kombinasjon 
med enten apikal 2-kammer eller langakse, 
avhengig av hva som gir best kontur. Man 
definerer en lengdeakse, og ventrikkelen 
snittes automatisk i ca. 20 skiver som 
volumbestemmes hver for seg og summeres 
av maskinen. Dette er eneste måte å kunne 
estimere volum ved regionale avvik i form. 
Uten bruk av kontrast tenderer man til å kal-
kulere mindre kammervolum enn ved MR, 
mens med kontrast måles lumen vanligvis 
noe større, men fortsatt oftest mindre enn 
ved MR.

Venstre ventrikkels masse beregnes 
enten fra M-mode (eller lineær 2D måling) 
ved normalt formet ventrikkel, eller ved 
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areal-lengde-metoden som i noen grad tar 
hensyn til regional geometrisk endring. I 
apikalt bilde måles ventrikkelens lengde-
akse og i parasternalt kortaksebilde traces 
ventrikkelens indre og ytre omkrets. Massen 
angis helst normalisert for kroppsoverflate, 
med kjønnsavhengige referanseverdier.

Man skiller mellom konsentrisk og 
eksentrisk ventrikkelform ved å kalkulere 
relativ veggtykkelse fra parasternal M-mode 
eller 2D, der man bruker to ganger bakre 
veggs tykkelse i diastole dividert med 
lumendiameter, i stedet får å bruke summen 
av septum og bakre vegg, som ville overvur-
dere relativ veggtykkelse ved asymmetrisk 
septumhypertrofi. Figuren oppsummerer de 
anbefalte grenseverdiene for å skille de ulike 
ventrikkelkonfigurasjonene.

3D metoder finnes, men er fort-
satt arbeidskrevende og krever ekstra god 
bildekvalitet, siden det fortsatt er tendens til 
at konturer blir tykkere i 3D enn tilsvarende 
i 2D. Ved dårlig bildekvalitet er lumenkon-
trast å anbefale. Det gir tydeligere konturer 
og gjør at lumen måles større enn uten 
kontrast. Man må bruke korrekt maskin-
innstilling med lavere mekanisk indeks enn 
uten kontrast. Kontrast koster noe, men 
konsekvensen av feilmåling er langt større 
enn denne kostnaden. Automatisk kantde-
teksjon har vært forsøkt i et par dekader. 
Øket datahåndteringskraft gir mulighet til 

å kombinere for eksempel speckle-tracking 
med standard 2D bilde og kanskje doppler, 
og derved bestemme kantene sikrere. Man 
kan håpe at dagens subjektive metoder kan 
avløses av mer bruker-uavhengige metoder.

Til vurderingen av VV-hypertrofi 
må også gjøres funksjonsmålinger, både 
EF, kanskje midtveggsforkortning og ikke 
minst blodstrømsmålinger for å vurdere 
både systolisk og diastolisk funksjon. Den 
mest interessante parameteren synes å 
være mitral E/E’-ratio, gjerne med E’ som 
gjennomsnitt av septal og lateral måling for 
å gjøre målingen noe mer robust.

Det anbefales igjen å lese anbefalin-
gene fra 2005 for å friske opp fordeler og 
ulemper ved de ulike metodene.

hypertrofiSk kardiomyopati – 
geNteStiNg vS. ekkokardiografi i 

oppfølgiNgeN av paSieNter og dereS 
familier

Vibeke M. Almaas, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus  
Rikshospitalet og Universitetet i Oslo

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er den 
vanligste arvelige kardiovaskulære sykdom 
med en prevalens på 1:500 og et svært 
heterogent sykdomsbilde. Behandlingen er 
symptomatisk og retter seg mot obstruk-
sjonen i utløpstraktus og den diastoliske 
dysfunksjonen.

genetikk – hCm-pasienten
Hos 60-70 % av pasientene kan man 
påvise en sykdomsgivende mutasjon (1). 
Det er beskrevet flere hundre mutasjoner 
i ca. 15 gener som koder for ulike proteiner 
i sarkomeren. HCM er derfor også kalt en 
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sarkomer-sykdom. I Norge er det Medisinsk 
genetisk laboratorium på Oslo universitets-
sykehus Rikshospitalet som utfører gen-
analysen (DNA-sekvensering av 6 ulike 
gener, blodprøve).

Dersom man påviser en sykdoms-
givende mutasjon, har pasienten en sikker 
diagnose. Dessverre er det ikke påvist noen 
genotype-fenotype-sammenheng i forhold 
til risiko for plutselig død, men dersom man 
har to ulike mutasjoner (dobbel-mutasjon) 
har man en dårligere prognose. Enkelte 
β-myosin heavy chain- og troponin T-muta-
sjoner kan debutere tidlig (tidlig penetrans), 
myosin-bindende protein C- mutasjoner kan 
debutere sent (sen penetrans) og enkelte 
troponin T-mutasjoner kan gi mindre hyper-
trofi. Dersom pasienten er mutasjon-nega-
tiv, bør man vurdere om det foreligger andre 
årsaker til ventrikkelhypertrofien, spesielt 
hvis det ikke er typiske EKG-forandringer.

genetikk – familien til hCm 
pasienten
Når man påviser en mutasjon hos en 
HCM-pasient (indeks-pasient), er det 
aktuelt å undersøke førstegradsslektninger 
(forelder, søsken, barn) om de er bærere 
av den samme mutasjonen. Arvegangen er 
autosomal dominant; dvs. at det ved hvert 
svangerskap er 50 % risiko for at barn arver 
mutasjonen. Det rapporteres ulik grad av 
penetrans (20 – 50 %). Dersom det ekko-
kardiografisk ikke er tegn til hypertrofi ≥ 1,3 
cm, og det ellers er en normal ekkokardio-
grafisk undersøkelse med normale has-
tigheter i mitralringen og et normalt EKG, 

oppfattes pasienten som frisk. Det pågår 
imidlertid en diskusjon angående konkur-
ranseidrett og friske mutasjonsbærere, men 
man har ikke kommet til noen konklusjon. 
Man skal imidlertid være oppmerksom på 
at de fleste som dør plutselig og uventet av 
HCM, er unge symptomfrie pasienter, ofte 
med lite hypertrofi. I høyrisiko-familier bør 
man sannsynligvis være mer forsiktig.

Friske mutasjonsbærere skal kontrol-
leres regelmessig med klinisk undersøkelse, 
EKG, ekkokardiografi, evt. 24-timers-EKG og 
evt. arbeids-EKG. Internasjonale retningslin-
jer anbefaler kontroll hver 18. – 24. måned 
mellom 12 og 20 års alder, og hvert 5. år 
etter 20 års alder. Avhengig av alvorlighets-
graden i familiehistorien, kan man tilpasse 
dette kontrollopplegget. Mutasjons-nega-
tive slektninger behøver ikke å kontrolleres.

Når man ikke påviser en mutasjon 
hos en HCM-pasient, skal i prinsippet alle 
førstegradsslektninger kontrolleres på 
samme måte som de mutasjonspositive 
slektningene.

ekkokardiografisk 
undersøkelse av hCm-
pasienten
Diagnosen HCM stilles ekkokardiografisk 
ved påvisning av endediastolisk veggtyk-
kelse ≥ 1,5 cm i venstre og/eller høyre 
ventrikkel uten annen forklarende årsak. Det 
er anbefalt å benytte to-dimensional (2D) 
ekko ved vurdering av maksimal veggtyk-
kelse og hypertrofiutbredelse (asymmetrisk 
septal, konsentrisk, midtventrikulær og 
apikal hypertrofi) (2,3). Maksimal endedi-
astolisk veggtykkelse vurderes i parasternal 
langakse og vurderes og måles i kortakse i 2 
nivåer (mitralklaff- og papillemuskelnivå) i 4 
segmenter (fremre og bakre septum, bakre-
vegg og frie vegg). Den største veggtyk-
kelsen målt i disse 8 kortakse-segmentene, 
defineres som maksimal veggtykkelse. 
Utbredelsen av den septale hypertrofien 
til midtre del av septum eller til apikale del 
av septum, vurderes i apikal 4-kammer. 
Septum-bakreveggs-ratio måles med 2D 
ekkokardiografi i kortakse, og asymmetrisk 
septal hypertrofi defineres ved septum-
bakreveggs-ratio > 1,3. Papillemuskelhyper-
trofi vurderes i flere plan, og graderes som 

Figur 1
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fraværende, mild eller alvorlig. Pasienter 
med hypertrofi ≥ 3 cm har økt risiko for 
plutselig død. De fleste pasienter med HCM 
har en maksimal veggtykkelse i underkant 
av 2 cm. Som regel er det ikke dem med 
mest uttalt hypertrofi som utvikler ”end 
stage disease” (dilatert hjertesvikt”) med 
behov for hjertetransplantasjon.

Både i forhold til risikovurdering og 
eventuell indikasjon for gradientreduse-
rende behandling, klassifiseres pasientene i 
forhold til grad av obstruksjon i utløpstrak-
tus; non-obstruktiv HCM, latent obstruktiv 
HCM og obstruktiv HCM. Obstruksjon i 
utløpstraktus lokaliseres med pulset doppler 
og måles med kontinuerlig doppler (maksi-
malgradient). Symptomatiske non-obstruk-
tive HCM-pasienter bør undersøkes med 
sykkel-ekkokardiografi for å vurdere om 
det foreligger en arbeidsindusert obstruk-
sjon (latent obstruktiv HCM). Obstruksjo-
nen fører til ulik grad av ’systolic anterior 
motion’ (SAM grad 1-2-3) og en karakte-
ristisk posterolateralt rettet mitralinsuffisi-
ens (MI). Transøsofagus-ekkokardiografi 
er aktuelt dersom man mistenker annen 
patologi enn SAM som årsak til mitralinsuf-
fisiensen, samt vurdere om det foreligger 
patologisk festede chordae som vil kunne 
bidra til obstruksjonen.

Systolisk funksjon, vurdert med EF 
ad modem Simpson, er typisk normal eller 
supernormal (EF er ofte omkring 60-70 %).

I prinsippet har alle HCM-pasienter 
varierende grad av diastolisk dysfunksjon 
(4), og sannsynligvis reflekterer størrelsen 
på venstre atrium de kroniske forandrin-
gene knyttet til dette (5). Forstørret venstre 
atrium er assosiert med redusert arbeidska-
pasitet, arytmi, risiko for tromboembolisme 
knyttet til atrieflimmer og hjertesviktutvik-
ling. Likevel er det kun en moderat sam-
menheng mellom økende atriumstørrelse 
og katetermålt trykk i venstre atrium og 
venstre ventrikkels endediastoliske trykk.

Konvensjonelle diastoliske parame-
tre som mitral-innløpshastigheter, pulmo-
nalvene-hastigheter og E/E’ korrelerer også 
dårligere med venstre ventrikkels endedi-
astoliske trykk sammenlignet med andre 
pasientpopulasjoner (6). I klinisk praksis er 
det likevel de ordinære diastoliske målene 
som benyttes, og spesielt atriestørrelsen. 
Dersom venstre atrium har normal stør-

relse, er det stor sannsynlighet for at trykket 
i venstre atrium og venstre ventrikkels 
endediastoliske trykk er normalt. I en slik 
situasjon bør man vurdere om diagnosen 
HCM er korrekt.

ekkokardiografisk 
undersøkelse av 
mutasjonsbærere
Mutasjonsbærere uten utviklet hypertrofi 
kalles subklinisk HCM. Mutasjonsbærere får 
diagnosen HCM ved påvisning av hypertrofi 
≥ 1,3 cm. Det er vist at subkliniske HCM-
pasienter har tegn til diastolisk dysfunksjon 
med reduserte hastigheter i mitralringen. 
Foreløpig har man ikke noen behandling 
å tilby mutasjonsbærerne som er i en økt 
risiko for å utvikle hypertrofi, men dyrestu-
dier tyder på at medikamenter som påvirker 
angiotensin-renin-systemet, kan hindre 
hypertrofiutviklingen. I høyrisiko-familier er 
det viktig at mutasjonsbærerne kontrolleres 
regelmessig både med tanke på hypertrofi-
utvikling samt risikostratifiseres med tanke 
på risiko for plutselig død.

referanser
1  Wang L, Seidman JG, Seidman CE. Narrative 

review: harnessing molecular genetics for 
the diagnosis and management of hyper-
trophic cardiomyopathy. Ann Intern Med 
2010;152:513-20.

2  Losi MA, Nistri S, Galderisi M, Betocchi S, 
Cecchi F, Olivotto I, et al. Echocardiography 
in patients with hypertrophic cardiomy-
opathy: usefulness of old and new tech-
niques in the diagnosis and pathophysi-
ological assessment. Cardiovasc Ultrasound 
2010;8:7.

3  Shapiro LM, McKenna WJ. Distribution of 
left ventricular hypertrophy in hypertro-
phic cardiomyopathy: a two-dimensional 
echocardiographic study. J Am Coll Cardiol 
1983;2:437-44.

4  Williams LK, Frenneaux MP, Steeds RP. 
Echocardiography in hypertrophic car-
diomyopathy diagnosis, prognosis, and 
role in management. Eur J Echocardiogr 
2009;10:iii9-14.

5  Geske JB, Sorajja P, Nishimura RA, Ommen 
SR. The relationship of left atrial volume and 
left atrial pressure in patients with hypertro-
phic cardiomyopathy: An echocardiographic 
and cardiac catheterization study. J Am Soc 
Echocardiogr 2009; 22:961-6.

6  Geske JB, Sorajja P, Nishimura RA, Ommen 
SR. Evaluation of left ventricular filling 



hjerteforum   N° 1 / 2011/ vol 2491

pressures by Doppler echocardiography in 
patients with hypertrophic cardiomyopathy: 
correlation with direct left atrial pressure 
measurement at cardiac catheterization. 
Circulation 2007;116:2702-8.

videreutdaNNiNg i ultralyd av 
hjerte og kar

Margaret Lian Knutsen, studieleder, Radiografutdanningen, Høgskolen i Sør-Trøndelag

hvorfor slik etablering
Studiet er utviklet etter først å ha mottatt 
en henvendelse fra hjerte- og karmiljøet 
om slik utdanning. På norske sykehus i dag 
arbeider flere sonografer og ekkoteknikere 
som er opplært internt eller har sonogra-
futdanning fra utlandet, men det er ingen 
formalisert videreutdanning i medisinsk 
ultralydavbildning for hjerte og kar i Norge 
i dag. Utdanningstilbudet ved Høgskolen 
i Sør-Trøndelag (HiST) - Radiografutdan-
ningen skal legge til rette for formalisert 
utdanning og opplæring av personell innen 
ultralyd av hjerte og kar på høyere nivå som 
gir studiepoengsuttelling.

mål for studiet
Det er kardiologer og karkirurger som 
har spesialistkompetanse på henholdsvis 
hjertemedisin og karkirurgi. En ekkotek-
nikers oppgave er ikke å stille diagnoser, 
men vil primært være å fremstille bilder, 
rapportere og overlate videre analyse til 
spesialisten. Hensikten med å utdanne 
personell innen ultralyd av hjerte og kar er 
at disse skal kunne avlaste spesialisten ved 
å gjøre standardiserte opptak, skal kunne ta 
del i opplæring av nytt personell og inneha 
en særskilt kompetanse på apparatur og 
teknologi som komplimenterer spesialistens 
kliniske og medisinske kompetanse. Med 
utgangspunkt i hjertets anatomi og fysio-
logi vil hovedfokus være ultralydteknologi, 
apparatlære, ergonomi og bildefremstilling 
av hjerte og kar.

læringsutbytte etter endt studium
Kandidaten kan anvende ultralydapparatur 
optimalt for bildeframstilling av hjerte og 
kar, og samtidig ivareta ergonomi og sikker-
het. Videre kan kandidaten gjennomføre en 
standard hjerteundersøkelse og rapportere 
funn til medisinsk ansvarlig, samt gjen-
nomføre en standard ultralydundersøkelse 
av perifere kar og aorta og rapportere funn 
til medisinsk ansvarlig. Kandidatene skal 
også kunne bidra til forskning og utvikling av 
ultralyd som diagnostisk metode.

målgruppen
Studiet er primært rettet mot arbeidstakere 
som arbeider på hjertemedisinsk eller kar-
kirurgisk avdeling eller som har ønske om å 
kvalifisere seg for slikt arbeid.

Målet er å gi disse en stu-
diepoenggivende utdanning i medisinsk 
ultralydavbildning.

Søkere må ha gjennomført minimum 
bachelorgrad fra høgskole eller universitet. 
Til søknaden må det vedlegges signert 
avtale om praksis og veiledning.

om studiet
Studieprogrammet tar utgangspunkt i kjer-
nepensumet som benyttes til akkreditering 
av ekkoteknikere i the European Association 
of Echocardiography (en undergruppe til 
European Society of Cardiology (ESC). Studiet 
gir 60 studiepoeng (sp), derav 30 sp teori 
og 30 sp praksis. Det gjennomføres som 
deltidsstudium over 2 år, og det er nett- og 
samlingsbasert. Studentene skal derfor 
kunne være i (deltids-?) arbeid under 
utdanningen. Studiet finansieres av Norges-
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universitetet (NUV) og HiST, og studentene 
blir derfor ikke belastet for studieavgift.

oversikt over emner
1. hovedemne: Ultralydfysikk og apparatlære

- Teori 10 sp
- Praksis 5 sp

2. hovedemne: Anatomi, patologi og 
metodikk

- Teori 10sp
- Praksis 5 sp

3. hovedemne: Patologi og bildefremstilling
- Teori 5 sp
- Praksis 10 sp

4. hovedemne: Avanserte teknikker
- Teori 5 sp
- Praksis 10 sp

Stor takk til
Etablering av studiet har ikke vært mulig 
uten faglig innspill og støtte fra ressursper-
soner i helsevesenet. HiST vil særskilt takke:
Svend Aakhus, overlege, Oslo universitets-
sykehus Rikshospitalet
Stein Samstad, overlege, St. Olavs Hospital
Eivind S. P. Myhre, overlege, Sørlandet 
Sykehus  Kristiansand
Brage Amundsen, post doc., Dmf /NTNU
Torbjørn Dahl, overlege, St. Olavs Hospital
Pia Bryde, ekkotekniker, Oslo universitets-
sykehus Rikshospitalet
Gunn Bøen, ekkotekniker, St. Olavs Hospital

loNgitudiNal StraiN hoS paSieNter 
med koroNar hjerteSykdom  

og lite arrvev
Assami Røsner, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

Dobutamin stress ekkokardiografi med 
strain rate imaging for prediksjon og kart-
legging av myokardfunksjon før og etter 
revaskularisering

Bakgrunn: Viabilitet ved koronar 
hjertesykdom defineres i mange studier 
som ”forbedring av myokardial hvilefunk-
sjon etter revaskularisering”. Men mange 
segmenter er sannsynligvis viable uten å 
forbedre hvilefunksjon etter revaskularise-
ring. Dette vanskeliggjør sammenlikning 
og tolkning av forskjellige viabilitetstester. 
I tillegg vet vi fortsatt lite om segmental 
funksjon hos pasienter med lite arrvev og 
kun marginalt nedsatt globalfunksjon. Målet 
av studien var:

1.  å kartlegge longitudinalfunksjon ved 
strain fra vevsdoppler

2.  å undersøke funksjonsforbedring av 
longitudinal strain

3.  å predikere funksjonsforbedring ved 
bruk av dobutamin stress-ekkokardio-
grafi (DSE) og strain rate imaging (SRI)

Metode: Vi undersøkte i en klinisk 
studie 57 pasienter med koronar hjerte-
sykdom med SRI i hvile og med DSE, før og 
8-10 måneder etter koronar by-pass-opera-
sjon (CABG). Late gadolinium enhancement 
(LGE) MR ble brukt som referansemetode. 
15 friske studiedeltakere ble ekkokardiogra-
fert for å definere normalverdier.

Resultater: Hos pasienter med høy-
gradig koronarsykdom og lite arrvev forelå 
nedsatt longitudinal funksjon i 40 % av 
segmentene. Kun 38 % av dysfunksjonelle 
segmenter forbedret hvilefunksjon etter 
revaskularisering, mens 72 % viste økte 
kontraktile reserver etter CABG.

DS er derfor en bedre indikator for 
viabilitet enn forbedring av hvilefunksjon. 
Lav eller ingen DS-respons eller alle grader 
av LGE predikerer ingen funksjonsforbedring 
i hvile mens høy DS-respons predikerer 
funksjonsforbedring i hvile. Positiv strain 
indikerer bevart vevselastisitet og dermed 
høy sannsynlighet for funksjonsforbedring.
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Konklusjon: Akinesi og 
negativt DS-respons kan være 
enten viabelt myokard uten 
flow-reserve, subendokardi-
alt eller transmuralt arrvev. 
Uansett graden av viabilitet 
predikerer alle tre tilfeller 
ingen funksjonsforbedring 
i hvile. Hvis positiv strain 
foreligger i hvile, påvises det 
viabilitet uten å gjennomføre 
en dobutamin stress-test.

Figur 1. Positiv strain i det apikale segmentet normaliserer funksjonen ved dobutamin-
stress og indikerer viabilitet.

Figur 2. Positiv strain har et høy potensial å forbedre hvilefunksjon. 
Segmenter med LGE eller lav DS-respons før revaskularisering er hypo-
kinetisk eller akinetisk, men ikke ”dyskinetisk”. Dermed indikerer ”positiv 
strain” bevart vevselastisitet.

 ”aCtive forCe geNeratioN” Skiller 
elektriSk fra mekaNiSk dySSyNkroNi

K. Russell, A. Opdahl, E. W. Remme, O. Gjesdal, H. Skulstad, L. Aaberge, K. Haugaa, 
N. Wilhelmsen, E. Kongsgård, T. Edvardsen, O. A. Smiseth. Kardiologisk avdeling, Oslo 

universitetssykehus Rikshospitalet.

Bakgrunn: Cardiac resynchronisation the-
rapy (CRT) er etablert som en meget god 
behandling av pasienter med hjertesvikt og 
elektrisk ledningsforstyrrelse. Problemet 
med CRT er at 30 - 40 % av pasienter får 
ingen bedring eller forverres av behandlin-

gen. Flere metoder basert på ekkokardio-
grafi har blitt lansert for å prøve å identi-
fisere respondere til CRT, men så langt er 
retningslinjer for behandling basert på QRS-
bredde og venstre ventrikkel (VV)-funksjon.
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Forskningsmål: Identifisere en 
markør som gjenspeiler elektrisk aktivering 
i hjertet.

Introdusere onset of Active Force 
Generation (AFG) som en ny metode for å 
definere elektromekanisk aktivering.

Metode: I 14 anesteserte hunder 
med invasive trykkregistreringer målte vi: 
deformasjon ved ultralydkrystaller, speckle 
tracking ekko (SDE) og vevshastighet samt 
regional elektrisk aktivering ved implanterte 
elektroder (IM-EMG). Vi delte dyrene i to 
grupper: I den ene introduserte vi iskemi 
ved LAD-okklusjon og varierte load ved 
hjelp av cava-konstriksjon (n=8). I den 
andre gruppen lagde vi venstre grenblokk 
(LBBB) ved å abladere venstre gren (n=6). 
AFG ble definert som det tidspunkt hvor 
et segments trykk-segment-lengde-loop 
devierer fra sin passive elastiske kurve (Fig. 
1). I 6 pasienter med NYHA II-IV med (n=3) 

og uten (n=3) ledningsforstyrrelse reprodu-
serte vi eksperimentelle funn ved hjelp av 
invasive VI-trykk og SDE.

Resultater: Vi observerte en 
konstant forsinkelse mellom AFG og 
regional elektrisk aktivering 14±8ms 
(gjennomsnitt±SD) under alle intervensjo-
ner. Det var også en god korrelasjon mellom 
tid til AFG og tid til regional aktivering 
(r=0,90) (Fig. 2, venstre panel). Dette var 
ikke tilfelle for andre dyssynkroni-mål slik 
som maks ejeksjons hastighet (r=0,27) (Fig. 
2, høyre panel).

Konklusjon: FG reflekterte tidspunkt 
for elektrisk aktivering under load-variasjo-
ner, iskemi og grenblokk i hunder og hos 
pasienter. Vevsdoppler og strain-mål viste 
store varianser og var ikke presise markører 
på regional elektrisk aktivering. Vi foreslår 
derfor at AFG kan bli et viktig klinisk verktøy 
for å selektere pasienter til CRT.

vurderiNg av veNStre 
veNtrikkelfuNkSjoN med 

ekkokardiografi vS. aNdre ikke-
iNvaSive metoder hoS paSieNter med 

St-elevaSjoNS iNfarkt
Stipendiat Nisha Mistry, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunn/mål: Magnetic resonance 
imaging (MR) beskrives ofte som gullstan-
dard ved vurdering av venstre ventrikkel 
funksjon og ejeksjonsfraksjon (EF). Målet 
med denne studien var å sammenligne 
venstre ventrikkels EF og endediastoliske 

volum (EDV) målt med MR, single pho-
ton emission computer tomografi (SPECT), 
kontrast-ekkokardiografi (kontrastekko) og 
standard ekkokardiografi (standardekko) 
hos pasienter 3 måneder etter gjennomgått 
ST-elevasjons-hjerteinfarkt.
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Metode: MR, SPECT, kontrastekko 
og standardekko ble utført på 150 pasi-
enter som deltok i NORwegian District 
Study on ST-Elevation Myocardial Infarction 
(NORDISTEMI) (1), på samme dag (indi-
viduelt) og 3 måneder etter gjennomgått 
ST-elevasjonsinfarkt.

Resultater: Blant-Altman-analyser 
av EF målt med de fire diagnostiske meto-
dene viste liten forskjell mellom metodene, 
men spredningen var generelt vid. EDV målt 
med MR var betydelig større enn EDV målt 
med SPECT (forskjell 54,6 ml), kontrastekko 
(forskjell 41,7 ml) og standardekko (forskjell 
54,9 ml). Forskjellene i EDV mellom MR og 
de andre diagnostiske metodene økte med 
økende volumer.

Konklusjon: Våre data viser at MR, 
SPECT, kontrastekko og standardekko kan 
brukes om hverandre når man måler EF 
som en gruppe, men på individnivå varierer 
målingene (2).

EDV målt med MR var gjennomgå-
ende større sammenlignet med de andre 
diagnostiske metodene, og årsaken til dette 
kan være forskjeller i tracing-metoder og 
bildebehandlingsprinsipper.
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