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Strain har blitt en etablert og godt 
dokumentert metode for vurdering av 
venstre ventrikkels systoliske funksjon og er 
i en rekke studier vist å ha bedre evne til å 
påvise diskre forandringer i hjertefunksjon 
enn EF, og med bedre reproduserbarhet. 
Dette symposiet ble ledet av to pionerer 
innen utvikling og etablering av strain; Thor 
Edvardsen (Oslo) og Thomas Marwick 
(Australia). 
        Første innlegg var ved Elif Sade (Tyrkia) 
og hadde tittelen «Has LV GLS become 
routine clinical practice?» (LV = venstre 
ventrikkel; GLS = global longitudinal strain) 
Sade trakk fram tre viktige applikasjoner 
for strain: 1) Vurdering av global venstre 
ventrikkelfunksjon, 2) vurdering av 
regional venstre ventrikkelfunksjon, og 
3) «pattern recognition», dvs typiske 
kontraksjonsmønstre for gitte tilstander. 
Dokumentasjon for strain innenfor en rekke 
ulike sykdomskategorier ble gjennomgått, 
inkludert kardiotoksisitet, klaffesykdom 
inkludert spesielt aortastenose, HFpEF, 
koronarsykdom inkludert risikostratifisering 
ved NSTEMI, hypertrof og dilatert 
kardiomyopati. Et viktig resultat av 
strain imaging er også en bredere klinisk 
forståelse av at EF ikke er en fullgod 
metode for å beskrive systolisk funksjon. 
Sade konkluderte med at GLS bør være 
en integrert del av klinisk praksis for 
diagnostikk, monitorering og vurdering av 
prognose hos pasienter med risiko for eller 
med etablert hjertesykdom.
        Otto Smiseth (Oslo) fortsatte med en 
utmerket presentasjon om «LV myocardial 
work: the new kid on the block». De sentrale 
hemodynamiske prinsippene for myocardial 
work ble gjennomgått med beskrivende 

illustrasjoner. Myocardial work er en nyere 
metode for vurdering av venstre ventrikkels 
systoliske funksjon og baseres på strain, 
men integrerer blodtrykk. I motsetning til EF 
og strain, som er betydelig load-avhengig, 
vil myocardial work ved å ta hensyn til 
afterload i teorien være en mer robust 
metode for å vurdere kontraktilitet. Blant de 
mest interessante mulige applikasjonene 
for myocardial work er 1) seleksjon av 
pasienter til CRT, 2) måling av kontraktilitet 
når afterload endres, og 3) identifisering 
«overloaded myocardium» som kan 
innebære risiko for utvikling av hjertesvikt. 
Mulige forbedringsområder for myocardial 
work ble presentert og inkluderer bedre 
vurdering av ejeksjonsfasen, integrering av 
kammerdimensjoner og diastoliske trykk.
        Strain kan også være en nyttig 
metode for å analysere høyre ventrikkels 
funksjon, og skiller bedre deformasjon 
fra displacement og tethering enn 
tradisjonelle langakseparametre 
som Tricuspid annular plane systolic 
excursion (TAPSE) og vevshastigheter. 
Nye behandlingsmuligheter, inkludert 
kateterbasert intervensjon mot trikuspidal-
lekkasjer, har gitt økt fokus på vurdering 
av høyre ventrikkelfunksjon. Luigi Badano 
(Italia) gjennomgikk praktiske tips for å 
måle høyre ventrikkels longitudinelle strain. 
For å sikre best mulig standardisering er 
det viktig med standardiserte opptak, og 
høyre ventrikkel-fokusert apikal projeksjon 
(«RV fokus») anbefales. ROI må tilpasses 
den tynne veggen (ca 5mm ROI-bredde) og 
det er viktig å unngå å inkludere perikard. 
Longitudinell strain i høyre ventrikkels frie 
vegg (midlet over tre segmenter) er mest 
dokumentert.
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