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B

akgrunnen for tildeling av Ole Storsteins
pris 2007 er den omfattende kliniske og
eksperimentelle forskningen ved Hjertemedisinsk avdeling og Institutt for kirurgisk
forskning ved Rikshospitalet. Miljøet har gjennom mange år jobbet målrettet for å kartlegge
myokards funksjon ved eksperimentelle studier. Hjertets hemodynamikk og funksjon har
vært kartlagt med trykkatetre, ultralydkrystaller og ekkokardiografi. Deretter har man testet
og brukt de eksperimentelle funnene i kliniske
studier for økt diagnostisk treffsikkerhet med
ekkokardiografi. I tillegg har miljøet ved Rikshospitalet samarbeidet internasjonalt med bl.a.
Johns Hopkins Hospital i USA og tilegnet seg
kunnskaper om magnetisk resonanstomografi
(MR) og computer-tomografi (CT) av hjertet.
Bildediagnostikk i kardiologien har etter
hvert fått en avgjøring betydning for diagnose
og behandling av pasientene. Non-invasiv bildediagnostikk har de siste tiårene hatt en meget
rask utvikling innen faget vårt. Fremskritt innen
ultralyd har betydd enormt mye for kardiologisk
diagnostikk de siste 20-30 år. Bildediagnostikk
med MR har etter hvert også blitt et meget viktig supplement for kardiologisk diagnostikk.

Nyere ekkokardiografiske
teknikker
Venstre ventrikkels funksjon er meget viktig
for pasientens funksjonsnivå. Kartlegging og
nøyaktig diagnostikk av ventrikkels funksjon
er derfor helt sentral i kardiologien. Årsaken
til utviklingen av nye metoder for kartlegging
av venstre ventrikkels funksjon er at tidligere
metoder ikke var nøyaktige nok. Venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) og wall motion
score index (WMSI) er bra, men noe dårligere
egnet til eksakte vurderinger av venstre ventrikkels funksjon1.
Ved hjelp av ekkokardiografisk vevsdoppler-metode kan vi måle vevshastigheter i myokard. Denne metoden ble først beskrevet for

nesten 20 år siden2. Vevshastigheter fra både
langaksen og kortaksen kan måles, og man får
derved et objektivt mål for regional systolisk
og diastolisk funksjon i eksempelvis venstre
ventrikkel3, 4. I amerikansk litteratur omtales
metoden som tissue Doppler imaging (TDI).
Denne metoden brukes etter hvert på de fleste
ekkolaboratorier – spesielt som et mål for diastolisk funksjon og til å beregne fylningstrykket i
venstre ventrikkel.
Vevsdoppler har imidlertid noen svakheter
som et strikt regionalt mål av myokards deformasjon. Vevshastigheter blir nemlig påvirket
av funksjonen i naboregioner og vil også fange
opp translasjonsbevegelsen av hjertet. Et mer
korrekt mål for myokards derfomasjon og funksjon er derfor strain(tøyning)-målinger5-7. Forkortningen av venstre ventrikkels lengdeakse i
systolen kan måles med god nøyaktighet8 og har
vist seg å være et bedre mål for regional venstre
ventrikkel-funksjon enn vevsdoppler og wall
motion-bestemmelser5. En viktig svakhet med
strainmetoden er støy i målekurvene, og metoden krever derfor mye opplæring og trening9.
Vår forskningsgruppe var de første som validerte denne nye ekkokardiografiske metoden i
en eksperimentell og en klinisk studie6, 8

Iskemisk hjertesykdom
Regional iskemisk sykdom i myokard kan påvises ved bruk av vevsdoppler-hastigheter. Følgende funn er vanlige3, 10 (figur 1):
●● Vevshastighet er nedsatt eller reversert i
ejeksjonsfasen.
●● Overveiende negative hastigheter i isovolumisk kontraksjonsfase (IVC).
●● Overveiende positive hastigheter i isovolumisk relaksasjonsfase (IVR).
Det er enklere å tolke strainmålinger for diagnostikk av myokard iskemi. En strainkruve vil
både ved kronisk og akutt iskemi typisk vise5
(figur 2):
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Speckle tracking strain og
2D strain
Venstre ventrikkels pumpefunksjon er
meget komplisert. I systolen fortykker
den seg radielt inn mot midten av kaviteten, den forkorter seg i lengdeaksen
mot apeks som et stempel og den vrir
Figur 1. Til venstre ses en normal vevsdoppler-hastighetskruve i
15
et normalt perfundert myokardavsnitt. Høyre del av figuren viser seg som en skureklut (rotasjon/twist) .
Frem til nylig har det kun vært mulig å
hvordan akutt iskemi påvirker vevshastighetene i samme del av
få et komplett mål på disse kompliserte
myokard.
forkortningsmønstrene med forskjellige
Vevshastighet er nedsatt eller reversert i ejeksjonsfasen.
Overveiende negative hastigheter i isovolumisk kontraksjonsfase MR-teknikker. Flere forskningsgrupper
(IVC).
og alle produsentene av ekkoscannere
Overveiende positive hastigheter i isovolumisk relaksasjonsfase har de siste to-tre årene utviklet kommer(IVR).
sielt tilgjengelig programvare som gjør
(Figuren er modifisert fra Edvardsen et al. Circulation
at vi kan beregne myokardial strain fra
2002;105:2071-7.)
vanlige todimensjonale ekkobilder (figur
3). Dette gjør at vi kan kartlegge venstre
●● Initial systolisk strekning og/eller redusert
ventrikkels
funksjon enda bedre1, 15-17. Generelt
systolisk forkortning.
sett er disse programvareløsningene bedre og
Reduserte hastigheter og strain i ejeksjonsfaenklere å bruke enn programvare som var forsen er forholdsvis uspesifikke funn og finnes
beholdt for forskning. Det er imidlertid viktig
også ved andre myokardsykdommer som hyå understreke at tolkningen av metoden krever
pertrofisk kardiomyopati (HCM) med og uten
mye trening og høy grad av ekspertise.
obstruksjon (HOCM)11, hypertrofi av venstre
ventrikkel11, 12, kardial amyloidose13, Fabrys
MR
sykdom14 med mer.
Bildediagnostikk av hjertets anatomi og
funksjon ved hjelp av MR har blitt mer
vanlig de aller siste årene. Teknikken er vanskelig og tildels noe tidkrevende. I tillegg
har kun noen få norske sentra hatt utstyret
som kreves. MR er den mest nøyaktige og
best reproduserbare non-invasive metoden
for beregning av ejeksjons fraksjon (EF) og
venstre ventrikkelvolumer18. Regional funksjon i venstre eller høyre ventrikkel måles
med en teknikk som kalles MR-tagging19.
Metoden har først og fremst betydning for
vitenskaplige arbeid. Ved hjelp av metoden
kan man nøyaktig beregne 3D-funksjon i
f.eks. venstre ventrikkel8, 20, blant annet deformasjon, rotasjon og forflytning (displacement). Over 1200 amerikanske 45 – 85
åringer uten erkjent hjertesykdom har siden
2002 blitt fulgt opp i en stor multisenter-stuFigur 2. Strain-profiler fra forskjellige deler av myokard ved die ved kjente amerikanske sykehus – Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA).
PCI-behandling av LAD. Heltrukket linje er fra basale del
av septum og viser normal forkortning. Den prikkete linjen
I denne studien viste vi at økende grader av
er fra iskemisk område i venstre ventrikkels apeks og viser
konsentrisk hypertrofisk remodellering av
systolisk strekning.
venstre ventrikkel forårsaket subklinisk re(Figuren er modifisert fra Edvardsen et al. J Am Coll Cardiol
2001;37:726-30.)
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Figur 3. Strain-kurver laget fra todimensjonale ekkobilder i apikal 2-kammerprojeksjon (A og C). Grønn og lilla kurve er fra områder i apeks med transmural skade (A). Rød og blå er fra subendokardial skade og de to andre fra
normalt myokard. Det tilsvarende MR-bildet fra samme pasient med forsinket
kontrastopptak er vist for sammenlikning (B). Hvitt område svarer til det skadete området i myokard etter et stort hjerteinfarkt. Mørkt område er normalt
myokard. C viser hvor nøyaktig strainmålinger kan brukes ved gode opptak i
overgang mellom iskemisk og normalt vev. Det blir økende forkortning i mer
normalt vev. Modifisert fra Gjesdal et al: Clin Sci (Lond);113:287-96.

dusert regional systolisk og diastolisk funksjon
hos antatt friske personer21, 22.
Nytten av kalsium-score-undersøkelser
med CT er noe omstridt. Ved å undersøkelse
kalsium-score og MR-tagging hos personer i
MESA avdekket vi at de med høyest verdier av
kalsium-score hadde også økende grad av redusert venstre ventrikkel-funksjon23.
Kontrast-forsterket MR-undersøkelser viser
om myokard er viabelt. Etter en forsinkelse på
ca. 10 – 20 minutter etter kontrastinjeksjonen
vil infarserte områder vise kontrastoppladning
som lyser opp (late enhancment) (figur 3). Dette
området viser myokardnekrosen ved akutt infarkt, mens det etter eldre infarkt viser arrvevet
som ikke er viabelt24-26. Dette kan brukes klinisk

til å vise hvilke segment
som egner seg for revaskularisering. Ved skade av
mindre enn 50 % av veggtykkelsen vil funksjonen
som oftest ta seg opp etter
reperfusjon27. Vår forskningsgruppe har nylig
vist at ekkokardiografiske
undersøkelser med strain
også kan påvise graden
av transmural skade ved
akutt og kronisk ischemi1,
27
.
Ved MR-undersøkelser kan vi også vurdere
perfusjonen i normalt
myokard. Dette gjøres ved å avbilde hjertet
umiddelbart etter kontrastinjeksjonen. Vi testet
asymptomatiske personer
i MESA med hensyn på
perfusjonsreserve. Da de
fikk kontrastmiddel samtidig som de fikk hyperemi
fremkalt av adenosin-injeksjon, kunne vi vise at
de med redusert reserve
hadde redusert myokardfunksjon28.

Fremtidig bildediagnostikk
I dag benytter vår avdeling både ekkokardiografi, CT- og MR-undersøkelser på mange av
våre pasienter. I løpet av de to nærmeste tiår vil
mange firmaer utvikle såkalte hybridscannere.
Disse nye scannertypene vil ha kombinasjoner
av bildediagnostiske metoder innebygget i en
scanner. Man kan tenke seg kombinasjonen av
MR, nukleærmedisinske teknikker og høyoppløselig EKG i én scanner. Noen kombinerte
scannertyper er allerede bygget som prototyper
og utprøves på mindre dyr. Fordelen er at all
adekvat informasjon kan fås i kun en undersøkelse. Et annet tenkelig hjelpemiddel for kardiologer er medisinsk radar. Enkle versjoner
av medisinsk radarer er allerede bygget. Disse
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testes for tiden ut på overvåkningsavdelinger for
å vurdere om de er gode nok til overvåke pulsog respirasjonsfrekvens. Fordelen ved dette er
at radaren ikke trenger kroppskontakt, men kan
overvåke pasientene på avstand. I fremtiden vil
også bedret oppløselighet fra radarer gjøre dette
til en potensiell konkurrent til MR, ekkokardiografi og andre bildediagnostiske verktøy.

Oppsummering
Bildediagnostikk i kardiologisk sammenheng er
etter hvert blitt helt uunnværlig. Ved å kombinere forskjellige metoder kan vi allerede i dag
stille korrekte diagnoser hos de fleste av våre
pasienter. Som en praktisk konsekvens av enda
bedre og mer nøyaktige metoder som f.eks.
bruk av strainmålinger, kan man tenkte seg at vi
kan påvise redusert ventrikkelfunksjon på et tidligere stadium enn hittil mulig. Dette kan hjelpe
oss til å starte adekvat behandling på et tidligere
tidspunkt hos pasienter med eksempelvis klaffefeil. Forbedrete bildediagnostiske verktøy gjør
også at vi får stadig øket og bedret kunnskap
om hjertemekanikk og hjertets funksjon.
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