
hjerteforum   N° 2/ 2022 / vol 35 96

HOW TO AVOID TRAPS IN   
SPECKLE TRACKING?

Referent: Helge Skulstad

Professor Jens-Uwe Voigt, Belgia er en av 
de med mest kompetanse innen strain og 
speckle tracking ekko. Han holdt et meget 
godt foredrag om fallgruber i den daglig 
bruken av denne metoden. Innlegget var 
bygget opp omkring eksempler:

• Riktig region of interest (ROI) er helt 
sentralt. Enten man bruker halvautomatisert 
eller manuelle strain-metoder så er det 
en utfordring å finne riktig ROI, særlig 
der det er endret ventrikkelgeometri eller 
bilder der man ikke har truffet apex riktig. 
Vær oppmerksom på at algoritmen ofte 
kan skjære bort deler av apex og ROIen 
må replasseres manuelt helt opp i apex. 
Videre er det en tendens til at algoritmen 
legger seg for langt inn mot endokard og 
får dermed ikke med seg viktige deler av 
veggen. Voigt anbefaler å legge seg midt i 
ventrikkelveggen. Det er også viktig å unngå 
papillemuskulaturen.

• Ved hypertrofi er det viktig å bruke vid 
eller tykk nok ROI. Algoritmen har ofte en 
standardbredde som må justeres. Dersom 
man ikke gjør disse tilpasningene vil 
strainverdiene vise bedre myokardfunksjon 
enn hva som er korrekt.

• Holde seg unna perikard. Særlig basalt 
i fremre veggen og basalt lateralt kan 
perikard gi tydelig ekko som det er fristende 
for algoritmen å velge pga tydelige speckler. 
Men perikard kontraherer som kjent ikke og 
dersom dette inkluderes så får man en for 
dårlig strainverdi. I slike tilfeller må derfor 
ROIen legges slik at perikard ekskluderes.

• Unngå foreshortening ved bildeopptak 
(forshortening vil si skråskjæring av 
de apikale deler av ventrikkelen). Ved 
foreshortening så viser både strain og EF 
for gode verdier i forhold til reell funksjon. 
Løsningen er å ta bilder med så god og riktig 

framstilling av apex som mulig og forkaste 
bilder som gir falskt forhøyede verdier.

• Dersom det foreligger en basal 
septumvalk så må denne ekskluderes i 
beregningen av strain. Tas denne med så 
blir verdiene for lave fordi man får med seg 
radial fortykning som har motsatt fortegn i 
forhold til longitudinell strain.

• Når man vurderer regionale strainkurver er 
det viktig å ikke bare måle maks utslag, men 
også om det største utslaget er i systolen 
eller postsystolen. Dersom det største 
utslaget er etter avsluttet systole så vil 
denne postsystoliske forkortningen kunne 
være tegn på redusert segmental funksjon, 
selv om verdien i seg er høy.
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