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NCS’ høstmøte i ekkokardiografi

N

CS’ tradisjonsrike høstmøte ble arrangert for 23. gang 17. og 18.oktober. Møtet fant sted på et nyoppusset Rica Klubben Hotell i Tønsberg. Årets møte samlet over hundre deltagere fra hele landet. I
tillegg til kardiologer, andre leger og ekkoteknikere var også industrien godt
representert med utstillinger og symposier.
Det faglige programmet bestod av volumbestemmelse med 3D ekko, to
foredrag om mitralklaffen samt bruk av ekkokardiografi på intensivavdelingen. På lørdagen var den en egen Guch-sesjon der systematisk undersøkelse
av pasienter med medfødte hjertefeil og medfødte hjertefeil som tilfeldig funn
ble presentert.
Sesjonen ”Nytt fra forskningen” inneholdt fire spennende foredrag fra engasjerte stipendiater. Siri Ann Nyrnes ble tildelt prisen for beste bidrag. Like
spennende var kasuistikkpresentasjonen der Leif Brunvand vant prisen for
beste kasuistikk.
Sammendrag av alle fordragene følger etter denne innledningen med ett
unntak. Svend Aakhus har en egen artikkel i dette nummer av Hjerteforum
som også dekker temaer fra høstmøteforedraget. Nytt av året er at foredragene også er lagt ut som PDF-filer på arbeidsgruppens hjemmesider: www.
hjerte.no/id/158476.0
Vi hadde også glede av besøk av lederen i den danske arbeidsgruppen for
ekkokardiografi, Nis Baun Høst. Euroecho 2010 skal arrangeres i København
og dette gjør at det danske ekkomiljøet går et spennende år i møte. Danskene
har ønsket å trekke det svenske og norske miljøet inn i dette arbeidet, og kontakt er herved etablert!
Organisasjonskomiteen har fått positive tilbakemeldinger vedrørende det
faglige innholdet i møtet, men vi har også inntrykk av at de sosiale sidene
også har en funksjon. Vi takker alle bidragsytere, både faglige og økonomiske, og ønsker velkommen til et nytt høstmøte i Tønsberg i oktober 2010!
Helge Skulstad
Leder i organisasjonskomiteen

Volumbestemmelse av høyre ventrikkel og høyre
ventrikkel med 3D ekko. Referanseverdier og
reproduserbarhet.
Jan Erik Otterstad, Sykehuset i Vestfold - Tønsberg
Ved sykehuset i Vestfold har vi utført en studie
av 166 normalpersoner med tredimensjonal ekkokardiografi for å finne referanseverdier for
volum og ejeksjonsfraksjon til alle 4 hjertekamre. Deltagerne var i alderen 20-80 år, med ca.
20 menn og kvinner i hver dekade fra 30-60 år,
og 20 i gruppen 60-80 år. Man fremstilte først 2

ortogonale 2D snitt som ble ekstrahert for datainnsamling til 3D registreringer mens forsøkspersonen holdt pusten. Alle målinger baseres på
gjennomsnittet av 4-5 slag. Man plasserte så 5
”landemerker” i de to lengdeaksesnitt; 2 i hver
sin ende av trikuspidalannulus per snitt og ett i
apeks av høyre ventrikkel for målinger av høyre
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ventrikkels volum og ejeksjonsfraksjon (EF),
samt ett i fundus til høyre atrium for målinger
av høyre atriums volum og EF.
Maksimale grenser for høyre ventrikkels
volumindeks var i endediastole 64 ml/m2 hos
menn og 59 ml/m2 hos kvinner, og i endesystole henholdsvis 32 ml/m2 og 28 ml/m2. Minimumsverdi for høyre ventrikkels EF var 39
% hos menn og 34 % hos kvinner. Maksimum
volumindeks for høyre atrium var 50 ml/m2
hos menn og 41 ml/m2 hos kvinner, mens nedre
grense for høyre atriums EF var henholdsvis 46
% og 48 %. Det var åpenbart at systemet ikke
tillot inklusjon av høyre ventrikkels utløpstrak-

tus, og at høyre ventrikkels volum ble betydelig
underestimert. Imidlertid var inntrykket at registreringene ga et realistisk mål for høyre atriums
dimensjoner.
Reproduserbarheten ved gjentatte undersøkelser var ikke akseptabel med blindet teknikk. Ved å ha tilgjengelige registreringer og
tracinger fra foregående undersøkelse ved den
neste (ublindet teknikk), oppnådde vi brukbare
resultater med variasjonskoeffisienter mellom
6 % og 14 % for høyre ventrikkels og høyre
atriumsvolumer samt EF. For detaljer henvises
til Hjerteforum 2009, nr. 4: s. 31-35

Iskemisk mitralinsuffisiens – diagnostikk og behandling
Terje Skjerpe, St. Olavs Hospital, Trondheim.
For å stille diagnosen iskjemisk mitralinsuffisiens, krev ein dokumentasjon på iskjemisk årsak
i form av koronarsjukdom eller infarkt med regional eller global remodellering. Med ekkokardiografi må det påvisast at denne dysfunksjonen
er årsak til lekkasjen (Carpentier type IIIB).
Lekkasjemekanismen er tjoring av
klaffesegl via chordae til papillemuskel og remodellering med flytting av
papillemuskel mot apeks og lateralt/
posteriort. Sjå figur.
Tjoring er vanlegast i inferomedial del (P3), og iskjemiske lekkasjar
blir oftast funne der. Annulusdilatasjon og dyssynkroni er medverkande
årsaker. Mitralinsuffisiens førekjem
hos opptil 50 % av infarktpasientar, moderat til alvorleg hos 12 %.
Moderne infarktbehandling synest å
redusere problemet.
Ved symptom vil behandling vere indisert,
i første omgang tradisjonell sviktbehandling.
Denne kan medføre reduksjon av lekkasjen,
men har oftast ingen betydeleg effekt på den.
Før kirurgi bør ein vurdere mulig nytte av resynkroniseringsterapi.

Mhp. kirurgi ligg det føre lite dokumentasjon på at plastikk eller ventil er definitivt nyttig. På den andre sida er det ein klar samanheng
mellom grad av mitralinsuffisiens etter eit infarkt og prognose. Dette gjer at dei fleste kardiologar og kirurgar, med støtte i ein del nyare
studiar der moderne teknikk er nytta,
anbefaler mitralplastikk ved store
og middels til store lekkasjar når det
samstundes skal/kan gjerast revaskularisering. Spesielt nyare studiar
har vist betre prognose med plastikk
i høve til ventil. Ventil bør likevel
vurderast dersom betydeleg annulusdilatasjon, annulusforkalkingar, betydeleg systolisk restriksjon, betydeleg
dilatasjon av venstre ventrikkel, akutt
insuffisiens og kronisk mitralinsuffisiens pluss multiple komorbiditetar.
Mitralkirurgi hos pasientar der
det ikkje kan gjerast revaskularisering, er kontroversielt. Ved store insuffisiensar, spesielt
dersom uttalte symptom med dårleg effekt av
medikamentell behandling, bør kirurgi vurderast. Resynkroniseringsterapi bør vere vurdert
før evt. kirurgi.

Du skal ikke begjære din nestes hustru.
Du skulle bare vite hvor mye hun ligner din egen.
					
Erik Jacobsen
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Ekkokardiografi i intensivavdelingen:
diagnostikk og monitorering
Trygve Husebye, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Ekkokardiografi benyttes til rask diagnostisk
avklaring og monitorering hos hemodynamisk
ustabile pasienter i intensivavdelinger. En komplett hemodynamisk vurdering bør inkludere
bedømning av fylningstrykk (1,2) og fylning.
Estimering av venstresidige fylningstrykk
baseres på nylig publiserte retningslinjer (3).
E/e’ (EF > 50 %) og mitralstrømsmønster (EF
<50 %) benyttes til å skille mellom de som har
forhøyet vs normalt fylningstrykk. Ved usikkerhet må det i tillegg benyttes andre dopplerkriterier. Retningslinjene er basert på studier hos
stabile pasienter, eks. kronisk hjertesvikt, og er
mangelfullt validert blant annet ved mitralfeil,
venstre grenblokk og arytmier (1).
Estimering av pulmonaltrykk reflekterer
fylningstrykkene på venstre side dersom det er
normale trykkforhold i lungekarsengen (4,5,6).
Dette er dessverre ofte ikke tilfelle hos intensivpasienter pga. samtidig lungeproblematikk og
overtrykksventilering.
Høyresidige fylningstrykk bedømmes ved
vurdering av diameter til vena cava inferior og
respirasjonsvariasjon (7,8). Metoden vil ofte ha
en usikkerhetsmargin opp mot 10 mmHg og kan
ikke benyttes hos overtrykksventilerte pasienter.
All tilgjengelig informasjon om hemodynamikk og funksjon må derfor benyttes ved bedømming av fylningstrykk. Høye fylningstrykk
vil nesten alltid ha et strukturelt eller funksjonelt substrat i hjertet. Dette avdekkes beste ved
en mest mulig komplett ekkoundersøkelse som
da ofte vil forklare hvorfor fylningstrykkene er
høye. Det er dessverre slik at de vanligste tilstander hos intensivpasienter tilhører kategorier
som ikke er validert i de studiene som ligger
til grunn for retningslinjene. Dopplerparametrene vil også variere med andre forhold det er
vanskelig å justere for (f.eks. hjertefrekvens
og preload). Man må derfor unngå kategoriske
vurderinger som ikke er forankret i en klinisk
sammenheng.
Fylningstrykk (invasivt) og dimensjonsmål av venstre ventrikkel predikerer i liten grad
volumrespons hos intensivpasienter (9). Årsa-

ken er at relasjonen mellom fylningstrykk og
volum av venstre ventrikkel (stivhet) varierer
med ulike forhold som hypertrofi, fibrose, ischemi etc. Ulik stivhet medfører ulik økning av
fylningstrykk ved identisk økning i endediastolisk volum (10). I tillegg vil hjertets kontraktile
status påvirke evnen til å respondere på endring
i volum (Frank Starling balansen). Ulike forhold som for eksempel myokardegenskaper,
sympatikustonus eller medikamenter påvirker
kontraktiliteten og dermed pasientens evne til å
respondere på økning i volum / preload. Manglende volumrespons kan derfor skyldes lav
compliance i ventriklene (stor grad av stivhet),
nedsatt kontraktilitet eller høy venøs compliance. Studier hos intensivpasienter har vist at
dynamiske parametere kan predikere volumrespons.(11,12,13).

Akutt venstre ventrikkelsvikt
Ekkokardiografi gir umiddelbar informasjon
om mekanisme, alvorlighetsgrad og etiologi.
Betydningen av enkeltfaktorer kartlegges (hypertensjon, akutt hjerteinfarkt, klaffefeil). Tilstedeværelsen av flere disse faktorene samt raske
endringer i preload vil påvirke dopplerparametrene i ulik retning. Bedømning av fylningstrykk
blir derfor vanskelig.

Mekanisk ventilasjon
Respiratorbehandlingen medfører ofte dårlig
innsyn ved transtorakal ekkoundersøkelse. Problemet omgås ved å benytte transøsofagusekko,
men er mer ressurskrevende. Overtrykksventilering og PEEP fører til økt afterload på
høyre ventrikkel og redusert fylning av venstre
ventrikkel (redusert intratorakalt blodvolum).
Pulmonaltrykk og vena cavas diameter og kollaps kan dermed ikke benyttes til å bedømme
fylningstrykk.

Sepsis
Hemodynamikken kan være preget av hyperkinetisk sirkulasjon (hyperkinetisk hjerte, høyt
minuttvolum og lavt blodtrykk) eller hypokinetisk sirkulasjon (lav ejeksjonsfraksjon, lavt
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minuttvolum og høy perifer motstand). Ekkokardiografi kan skille mellom formene og gir
informasjon om fylningsgrad.

Høyre ventrikkelsvikt
Høyre ventrikkelsvikt kan skyldes akutt cor pulmonale (massiv lungeembolisme eller ARDS),
eller primær myokardsvikt (infarkt, myokarditt, stunning etter hjerteoperasjon eller kronisk
biventrikulær svikt). Ofte spiller flere av disse
faktorene sammen som vi kan se ved sepsis
(myokarddepresjon, overtrykksventilering og
ARDS). Ved akutt cor pulmonale vil økt afterload medføre dilatasjon av høyre ventrikkel og
septal dyskinesi. Begge fenomenene påvises lett
ved ekkokardiografi.

ARDS
Akutt cor pulmonale forekommer hos opptil 25
% tross optimalisering av respiratorbehandling.
Mekanismen er en kombinasjon av økt lungekarmotstand (obstruksjon av lungekapillærer)
sammen med overtrykksventilering og PEEP.

Avklaring av livstruende
hypotensjon/sjokk.
Ekkokardiografi kan i løpet av få minutter
skille mellom de fire viktigste årsakene til hypotensjon i intensivavdelingen: Hypovolemi,
kardiogent sjokk, tamponade og akutt massiv
lungeembolisme.

Konklusjon
Ekkokardiografi er et nødvendig hjelpemiddel for rask diagnostisk avklaring. Undersøkelsen avdekker tilstander som har betydning for
vurdering av hemodynamikk, gir mulighet for
estimering av trykk og blodstrøm, av og til også
fylning. Pålitelige vurderinger vil kreve at det
gjøres en mest mulig komplett undersøkelse.
Krever behandlingen eksakte verdier for fylningstrykk bør disse fortsatt måles invasivt.
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Ekkokardiografisk undersøkelse av pasienter med
medfødt hjertefeil - systematisk tilnærming med den
segmentale metode
Helge Skulstad, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Kartlegging av en medfødt hjertefeil kan lett
bli uoversiktlig. Defekter og morfologiske forandringer kan foreligge i mange varianter og
kombinasjoner, og i tillegg kan forandringer
etter kirurgi komplisere bildet. Den beste tilnærmingen til dette er å beskrive hjertets morfologi
systematisk og oversiktelig ut fra noen enkle
prinsipper der de forskjellige deler beskrives ut
fra form og ikke beliggenhet.

Hjertet kan deles i tre enheter (segmenter):
atriene med de venøse forbindelser, ventriklene
og de store arterier. Disse segmentene er koblet
sammen sekvensielt ved de atrioventrikulære og
ventrikuloarterielle forbindelser.
Atriene og de venøse forbindelser. Et atrium
karakteriseres av en kavitet med aurikkel, venøs
”inflow”, forbindelse til ventrikkel og et atrieseptum. Auriklene er det viktigste identitets-
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merket for et atrium. Høyre atriums aurikkel er
stor, trabekulert, bredbaset og integrert i atriums
kavitet. Venstre atriums aurikkel er mindre,
tynnvegget, med smalere hals og er egen del av
atriet med kommunikasjon til kaviteten. Dersom
det foreligger to atrier kan disse ha normal morfologi, være speilvendte (situs inversus), eller
det kan forligge to høyremorfologiske atrier
(høyreisomerisme) eller to venstre morfologisk
(venstreisomerisme). Situs bestemmes av høyre
atriums beliggenhet og innløp av vena cava inferior og hvordan cava inferior og aorta ligger i
forhold til hverandre.
De atrioventrikulære forbindelser. Disse
kan være konkordante der morfologisk venstre
atrium er koblet sammen med morfologisk venstre ventrikkel og tilsvarende kobling av høyre
atrium og høyre ventrikkel. Ved atrioventrikulær diskordans er atriene koblet til morfologisk
”feil” ventrikkel. Et eksempel på dette er kongenitt korrigert transposisjon. Begge atriene kan
også tømme seg i samme ventrikkel (”double
inlet”).
Ventriklene deles i innløpet med de atriovenøse (AV) klaffer og klaffeapparatet, den trabekulære del fra papillemuskelfestene til apex og
til sist utløpet mot de store arteriene. AV-klaffene kan identifiseres ved at en morfologisk
mitralklaff har papillemusklatur som aldri fester
i septum, men samler seg i anterolaterale og
posteromediale papillemuskler. En morfologisk
trikuspidalklaff karakteriseres av et septalt seil
og septalt feste av chorda og papillemuskulatur.
Denne klaffen fester seg også mer mot apex enn
mitralklaffen. Morfologi av AV-klaffene er med
på å bestemme ventriklenes morfologi slik at en
mitralklaff karakteriserer en venstremorfologisk
ventrikkel og motsvarende for trikuspidalklaff
og høyremorfologisk ventrikkel.
De apikale deler er typiske for ventriklene
og det må foreligge en morfologisk apeks for at
man kan kalle en kavitet eller del av en kavitet
for en ventrikkel. Tydelige trabekulering er typisk for en høyremorfologisk ventrikkel.
Utløpene fra ventriklene har den forskjellig
at høyre ventrikkels utløp er glatt og muskulært,
mens venstre ventrikkels utløp er kortere og
fibrøst preget. Venstre ventrikkels utløp ligger
mellom septum og fremre mitralseil.
Alle ventrikler har en apikal del, men innløp og utløp kan mangle (”atresi”). Dersom det
foreligger to ventrikler er det nær sagt alltid en

høyre- og en venstremorfologisk ventrikkel. I
de fleste tilfeller med såkalt ”singel” ventrikkel
foreligger det en dominerende og en rudimentær
ventrikkel. Det kan noen ganger foreligge en
morfologisk ubestemmelig ventrikkel med ett
grovtrabekulert kammer.
De ventrikuloarteriale forbindelsene kan
også være konkordante eller diskordante. Et eksempel på det siste er transposisjon av de store
arterier. I tillegg kan avgangen være overridende på septum som ved Fallots tetrade. En annen
variant er at begge arteriene utgår fra samme
ventrikkel (”dobbel outlet”).
De store arteriene defineres ut fra forgreningene der en aorta har bue med buekar, og en
pulmonalarterie har en bifurkasjon. Koronarkar
avgår også vanligvis fra sinus aortae, men kan
avgå fra pulmonalarterien. Semilunarklaffene
(aorta- og pulmonalklaffene) er prinsipielt svært
like og kan ikke brukes til å definere arterien.
Begge de store arteriene kan utgå fra ett ventrikkelutløp (truncus arteriosus) eller høyre og
venstre pulmonalarterie kan avgå direkte fra
aorta uten at det foreligger noen hovedstamme
av lungearterien. En annen variant er at det kan
foreligge to separate arterier, men der den ene er
hypoplastisk.
Hjertets lokalisasjon defineres som hovedsakelig til venstre (levokardi), midtstilt
(mesokardi) eller hovedsakelig til høyre (dekstrokardi). I tillegg angis apeks’ posisjon som
mot venstre, midtstilt eller mot høyre. Det er
verdt å merke seg at dekstrokardi og situs inversus ikke er synonymer.
Andre malformasjoner. Den segmentale
anatomi danner rammeverk for å beskrive annen
patologi som bl.a. ASD/VSD, patologi vedrørende klaffene, koronar anomalier, aortabueanomali og persisterende ductus arteriosus samt
patologi vedrørende de venøse forbindelser.
Generelt kan man si at undersøkelse av pasienter med medfødt hjertefeil krever noe kunnskap, men først og fremst systematisk evne. Det
er viktig at man skaffer seg oversikt før man
studerer detaljer og at man har tilgang til gode
oppslagsbøker!
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Medfødte hjertefeil hos voksne som
et tilfeldig/uventet funn – hva gjør vi?
Torbjørn Graven, Sykehuset Lavanger
Også voksenkardiologer må regne med å få
befatning med pasienter med medfødte hjertefeil, både ikke-opererte og opererte. De opererte
pasientene er ofte kjent fra før, mens de ikkeopererte i de fleste tilfeller representerer et tilfeldig/uventet funn. Det skal her handle om de
sistnevnte.
Pasienter som får påvist en medfødt hjertefeil i voksen alder, har inntil da som regel
vært asymptomatiske og av den grunn ikke hatt
kontakt med helsevesenet for sin hjertefeil. En
annen gruppe er pasienter som i barnealderen
har fått diagnostisert et vitium, men som senere
har unndratt seg kontroller. Disse har som regel
vært asymtomatiske inntil de så i voksen alder
får symptomer og henvises til kardiologisk undersøkelse. En tredje gruppe er innvandrere.
Den klart hyppigste medfødte hjertefeil er
bikuspid aortaklaff som utgjør over 50 %. Disse
har også en tendens til å utvikle aneurysme i
aorta ascendens, i tillegg til at klaffen ofte degenererer relativt tidlig i voksen alder og kan føre
til både aortastenose og insuffisiens.
For øvrig klassifiseres medfødte hjertefeil som acyanotiske og cyanotiske hjertefeil.
Atrieseptumdefekt, ventrikkelseptumdefekt,
åpentstående ductus arteriosus og koarktasjon
av aorta er acyanotiske hjertefeil. Cyanotisk
hjertefeil som voksenkardiologer først og fremst
vil kunne få befatning med er pasienter med
Ebsteins anomali, Fallots tetrade og Eisenmenger syndrom. Mens Ebsteins anomali kan være
et tilfeldig funn hos voksne, dreier det seg ofte
hos pasienter med Fallots tetrade og Eisenmenger syndrom om pasienter som flere tiår tilbake
har fått stilt diagnosen, men pga. manglende terapeutisk tilbud (Eisenmengers syndrom), eller
at pasienten har unndratt seg videre kontroller,

først blir ”gjenoppdaget” i voksen alder grunnet
økende symptomer.
Pasienter med atrieseptumdefekt debuterer ofte i voksen alder med cerebrovaskulær
hendelse på bakgrunn av paradoks emboli,
funksjonsdyspné eller atriale arytmier. Symptomatiske pasienter eller pasienter med lite symptomer, men tegn til volumbelastning av høyre
hjertehalvdel, bør få lukket defekten.
Ved ventrikkelseptumdefekt anbefales lukking når shunten er stor og har ført til volumbelastning av venstre ventrikkel. Noen
høytsittende, subaortale ventrikkelseptumdefekter kan medføre prolaps av høyre koronare
aortaklaffefeil og aortainsuffisiens. Også her er
det indikasjon for lukking da aortainsuffisienten
ofte progredierer. Både ved atrieseptumdefekt
og ventrikkelseptumdefekt er svær, irreversibel
pulmonal arteriell hypertensjon kontraindikasjon for lukking. Ved atrieseptumdefekt er dette
sjeldent.
Ved åpentstående ductus arteriosus er det
indikasjon for lukking ved betydelig shunt
som fører til forstørret /volumbelastet venstre
ventrikkel. Ved mindre defekter, uten tegn til
volumbelastning av venstre ventrikkel, er det
også indikasjon for lukking dersom man hører
en sikker, kontinuerlig bilyd. Ved triviell shunt
uten ”ducutusbilyd” er det ikke indikasjon for
lukking. Det dreier seg her om et rent ekkofunn.
De fleste voksne pasienter med koarktasjon av aorta, er asymptomatiske. Disse pasientene henvises til kardiologisk undersøkelse
pga. bilyd og i enkelte tilfeller også som ledd i
hypertensjonsutredning. Ekkokardiografisk kan
man visualisere koarktasjonen best med proben
plassert i jugulum. Ved kontinuerlig doppler
vil man her få høy systolisk strømningshastighet, men også relativt høy antegrad hastighet i
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videlse av høyre atrium,
atrieseptumdefekt type
sekundum/åpentstående
foramen ovale og aksessorisk AV-overledning
(WPW). Tiltak rettes mot
forebygging og behandling av komplikasjoner
i form av endokardittprofylakse, sviktbehandling og behandling av
arytmier. Ved betydelige
symptomer på tross av
konservativ behandling
er det aktuelt med reparasjon.
Eisenmenger syndrom
er resultatet av en
Figur 1. Pasient i 40-årene med koarktasjon. 1A: Koarktasjon like distalt for
stor venstre til høyreavgangen av venstre arteria subclavia (hvit pil). 1B: Dopplersignal gjennom koshunt som har medført
arktasjonen. 1C: Pulset doppler av aorta abdominalis før operasjon og 1D: etter
operasjon.
svær pulmonal hypertensjon, som igjen medfører
reversering av shuntretningen. Dette er en muldiastolen, såkalt diastolisk ”hale”. Det er også
tiorgansykdom med bl.a. hematologiske forandviktig å foreta dopplerundersøkelse av abdomiringer i form av erytrocytose/trombocytopeni,
nalaorta. I slike tilfeller vil man se en langsom
hemoptyse/trombose, nyresvikt, skoliose, artroakselerasjon av systolisk strømningshastighet,
pati, hjertearytmier og evt. synkope eller plutserelativt lav makshastighet og også her diastolig død. I mange tilfeller har de også systemisk
lisk ”hale” (figur 1). Indikasjon for intervensjon
infeksjon i form med hjerneabsess, og sent i
hos disse pasientene er symptomer og med en
forløpet kan de utvikle høyresidig hjertesvikt
gradient over 30 mmHg. Også hos asymtomasom ofte er et ominøst tegn. Generelle behandtiske pasienter med gradient over 30 mmHg og
lingsprinsipper er å unngå dehydrering, unngå
hypertensjon på overekstremitetene, patologisk
store høyder og unngå graviditet. Det er trygt å
blodtrykksrespons under belastning eller signireise med vanlig rutefly. Man skal være spesielt
fikant venstre ventrikkelhypertrofi er det indikapåpasselig i forbindelse med anestesi og kirurgi,
sjon for intervensjon.
og dette bør overlates til sentra med erfaring
Diagnostiske kriterier for Ebsteins anomali
på dette området. Videre bør man være spesielt
er apikal malposisjonering av trikuspidalklafoppmerksom på evt. luftbobler ved venøs tilfens septale seil. I tillegg malformasjon og begang pga. høyre til venstre-shunting. Den senere
tydelig forstørret fremre seil, samt forstørret og
tid har det kommet en del oppløftende data på
tynnvegget høyre ventrikkel, ofte med dysfunkbehandling med endotelinantagonister, prostasjon. Karakteristika som underbygger diagnosen
noider og fosfodiesterasehemmere.
er fenestrering av fremre seil, aneurysmatisk ut-

Vi skal ikke klage over de høye skattene, men heller glede oss over at de er lavere
idag enn de noen gang kommer til å bli.
					
Erik Lundberg
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Kasuistikksesjonen
Håvard Dalen, Sykehuset Levanger/St. Olavs Hospital
Jan Hysing, Sykehuset Telemark HF presenterte
en kasuistikk om en 43-årig tidligere vesentlig
frisk mann som ble innlagt med dyspné. Ekkokardiografisk fant mann hypertrofi av venstre
ventrikkel og ejeksjonsfraksjon på 10 %. Intensiv sviktbehandling ble iverksatt. Ferritinverdier
var forhøyede, og man mistenkte initialt hemokromatose, mens endelig diagnose ble hypertensiv hjertesvikt, sannsynligvis forårsaket av
underliggende hyperaldosteronisme. Lærdom
fra kasuistikken var å tenke differensialdiagnoser, samt underliggende årsaker til hypertensjon
før man innsetter medikamenter som kan vanskeliggjøre diagnostikken.
Frode Thorup, Sørlandet Sykehus, presenterte en kasuistikk om en 61-årig mann med
pacemaker. Han fikk bygd ut pacemakersystemet et halvår før han utviklet feber og etter
hvert vekttap på 10 kg. Etter noen måneder ble
han innlagt for utredning. Det ble påvist vegetasjon på pacemakerelektrode, og tilstanden
ble oppfattet som pacemakerinfeksjon. Etter
antibiotikabehandling med påfølgende volumreduksjon av vegetasjon ble det infiserte anlegget ekstrahert. Nytt pacemakeranlegg ble anlagt
på motsatt side. Etter 2 dager fikk han feber og
respirasjonsavhengige smerter. Det ble påvist
lungeinfarkt basalt i høyre lunge og man konkluderte med sannsynlig fragmentering av vegetasjonen på pacemakerelektrode i forbindelse
med ekstraksjon.
Stanislaw J. Duszyk, Haukeland universitetssykehus, presenterte en kasuistikk om en
43-årig mann med kjent seronegativ reumatoid
artritt. Han ble innlagt for utredning av bilyd.
Han hadde gjentatte luftveisinfeksjoner. Det
var hørbar diastolisk bilyd grad 3-4. Det ble påvist en stor aortalekkasje, og mulige årsaker til
denne store klaffelekkasjen ble problematisert.
Underliggende årsak var hos denne pasienten
reumatoid artritt og presentasjonen avsluttet
med en oppsummering av klaffeaffeksjon ved
reumatoid artritt og operasjonsbilde av den eksiderte aortaklaffen.

Leif I. Brunvand, Oslo universitetssykehus,
Ullevål, presenterte en kasuistikk om en liten
gutt (5 dager) som ble undersøkt ekkokardiografisk grunnet bilyd. Det ble påvist atrieseptumdefekt, secundum type. Etter 3 mnd. hadde barnet
falt av vektkurven, og hadde utviklet tegn til
hjertesvikt. Man avdekket da en apikal non-restiktiv ventrikkelseptumdefekt. I første omgang
ble han operert med ”banding” av lungearterien, og senere med lukking av ventrikkelseptumdefekten med Amplatzer-propp. 2 uker etter
innsettelse av propp utviklet han feber, og man
påviste vegetasjoner på proppen. Det varoppvekst av Kingella Kingeae i blod. Lærdom fra
kasuistikken var spesielt alltid å vurdere hvor
viktig ekkokardiografiske funn er i forhold til
pasientens klinikk, og om man har funnet den
virkelige årsaken til pasientens sykdom. Brunvand fikk pris for beste kasuistikk!
Sesjonen ble avsluttet med en bildeserie
presentert av Helge Skulstad, Rikshospitalet.
Han presenterte en kort kasuistikk om en 81årig mann, som undergikk kombinert aorta- og
koronarkirurgi. I forbindelse med avslutning av
kirurgi ble det ved transøsofageal ekkokardiografi påvist en større trombe som ”gikk” et par
runder med blodstrømmen i venstre atrium, før
den passerte mitralklaffen, via venstre ventrikkel og deretter ut i systemisk sirkulasjon. Pasienten utviklet lett kreatininstigning, men våknet
uten nevrologiske utfall.

Oppsummering:
Kasuistikksesjonen ved Høstmøtet har blitt en
årlig tradisjon, og gjennom årene har både flere
ekstraordinære og mer ordinære kasus blitt presentert. Også i år fikk vi som deltakere presentert flere nyttige moment som vi vil huske på
i hverdagen videre, samt at bildet av tromben
som tar runden gjennom venstre atrium og ventrikkel før den går ut i systemkretsløpet uten å
gi pasienten større skade nok alltid vil være noe
som vil bli husket av deltakerne på Høstmøtet i
2009.
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Nytt fra forskingen:
EF eller global strain for å bedømme infarktstørrelse og
venstre ventrikkels funksjon etter hjerteinfarkt?
Benthe Sjøli, Sørlandet Sykehus, Arendal
Bakgrunn: Ejeksjonsfraksjonen (EF) er en godt
etablert markør for venstre ventrikkels funksjon og predikerer kort og langtids morbiditet
og mortalitet.
Mål: Sammenligne ekko-EF og global
strain med infarktstørrelse hos STEMI-pasienter behandlet med trombolyse. Finne optimalt
tidspunkt for å predikere infarktstørrelse og
funksjon. Sammenligne reproduserbarhet for
ekko-EF og global strain.
Metode: Global strain og ekko-EF fra akuttfasen (3,5 timer etter trombolyse) og etter revaskularisering (oftest utreise) hos 39 pasienter
med førstegangs-STEMI. Infarktstørrelse ble
målt med ceMR.
Resultater: God korrelasjon mellom EF
og global strain akutt (r = -0.74, p < 0.0001) og
etter revaskularisering (r = -0.88, p < 0.0001).
I akuttfasen korrelerte global strain bedre med
infarktstørrelse enn EF. Etter revaskularisering

var det en bedret korrelasjon med infarktstørrelse for både global strain (r = 0.76, p < 0.0001)
og EF (r = -0.74, p < 0.0001). En grenseverdi
på -15 % for global strain hadde en sensitivitet
på 90 % og en spesifisitet på 86 % for å identifisere infarkt større enn 20 % av total venstre
ventrikkelmasse. Inter-observer variabilitet målt
med intra-klasse-korrelasjonskoeffisient for global strain og EF var henholdsvis 0,91 og 0,72.
Konklusjon: Global strain er en reproduserbar parameter for venstre ventrikkels funksjon
hos pasienter med akutt hjerteinfakrt behandlet
med trombolyse. Den korrelerer bra med ekkoEF og MR-EF og har flere fordeler ved evaluering av venstre ventrikkels funksjon og skade
sammenlignet med ekko-EF. Global strain bør
måles etter revaskularisering for optimal predikering av infarktstørrelse og venstre ventrikkels
funksjon etter et akutt hjerteinfarkt.

Septal flash ved venstre grenblokk
- mekanistiske forklaringer som grunnlag
for vellykket resynkroniseringsterapi
Ola Gjesdal, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Ved hjertesvikt med bredkomplekset grenblokk
er resynkroniseringsterapi (CRT) en effektiv og
god behandling, med dokumentert gunstig effekt på sykelighet og dødelighet. Med dagens
seleksjonskriterier er det imidlertid omlag 30
% som ikke responderer på behandlingen. Ekkokardiografiske metoder for påvisning av
mekanisk dyssynkroni har i multisenterstudier
ikke bedret treffsikkerheten. En av grunnene til
dette, er at vår forståelse av basalfysiologiske
mekanismer for interaksjonen mellom venstre
ventrikkels vegger, og av samspillet mellom
høyre og venstre ventrikkel, er ufullstendig.

Det har vært vanlig å vurdere aktiv kontraksjon
kun i systolens ejeksjonsfase, da den paradokse
og raske septumbevegelsen under isovolumetrisk kontraksjon (septum flash) har vært antatt
å være en passiv konsekvens av trykkendringer i høyre og venstre ventrikkel i denne fasen.
Nyere studier har imidlertid vist at vurdering av
septumbevegelsen i denne fasen kan ha klinisk
nytte.
Vi studerte 8 anesteserte hunder, operert
med intramyokardielle ultralydkrystaller (lokal
deformasjon) med lokal EKG-elektrode (lokal
elektrisk aktivering), samt trykkateter og mulig-
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het til å manipulere trykket selektivt i ventriklene. Utgangsopptak ble sammenliknet med
opptak etter induksjon av venstre grenblokk ved
ablasjon.
Det var ikke mulig å introdusere septum
flash under utgangsopptakene ved å manipulere
trykkgradienten. Ved undersøkelse av trykksegmentlengde looper ved venstre grenblokk
påviste vi at septum er aktiv allerede under
isovolumetrisk kontraksjon, og slik sett bør
inkluderes ved vurdering av mekanisk dyssynkroni. Lateralveggen er enda ikke aktivert på

dette tidspunktet, og septumkontraksjonen skjer
derfor raskt mot et svært lavt trykk. Ved å øke
afterload i venstre ventrikkel ble septum flash
redusert, men det forble til stede selv under ekstreme trykk.
Vi konkluderte derfor med at septum flash
påvirkes av trykkgradienten mellom høyre og
venstre ventrikkel, men skyldes aktiv septal
kontraksjon med en forsinket kontraksjon i lateralveggen. Den isovolumetrisk kontraksjonsfasen bør derfor inkluderes i vurderingen av
mekanisk dyssynkroni ved venstre grenblokk.

Does a new ultrasound flow modality improve
visualization of neonatal pulmonary veins?
Siri Ann Nyrnes, St. Olavs Hospital, Trondheim
Aims
Blood flow imaging is a new ultrasound modality which supplements colour Doppler imaging
with additional angle-independent information
of flow direction that is not influenced by velocity aliasing. This is done by visualizing the
blood speckle movement superimposed on the
colour Doppler images.
This study aimed to investigate whether this
method improves the visualization of the pulmonary veins in neonates.

veins, and the overall quality of the pulmonary
vein imaging were evaluated on a visual analogue scale from 0 (worst) to 100 (best). The
methods were compared within each observer
using Wilcoxon’s exact signed-rank test.
Blood Flow Imaging was consistently
ranked as better than colour Doppler imaging
for visualization of the pulmonary veins for all
observers and questions (all p-values < 0.01).
Conclusion
Blood Flow Imaging may improve the visualization of the pulmonary veins in neonates.

Methods and Results
Twenty six neonates with suspected congenital heart disease were
prospectively examined
with full echocardiography and BFI of the
pulmonary veins after
parental consent.
For each patient,
Blood Flow Imaging and
Colour Doppler Imaging
cine loops were presented to four independent observers (paediatric
cardiologist/cardiologists) in a random order. BFI in the visualisation of the pulmonary veins: Suprasternal short axis view to the
Questions regarding the left and the apical view to the right. The image to the right is from a neonate with
an atriovetricular septal defect.
pulmonary venous conLUPV= left upper pulmonary vein; LLPV= left lower pulmonary vein; RUPV=
nections, the direction of right upper pulmonary vein; RLPV= right lower oulmonary vein.; LA = left atriflow in the pulmonary
um; LV = left ventricle; RV = right ventricle.
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Betydning av overvekt for venstre ventrikkelmasse og
systolisk funksjon ved asymptomatisk aortastenose
(SEAS substudie)
Barbara Lund, Haukeland universitetssykehus
Overvekt er økende problem i store deler av
verden og er blitt en global epidemi både hos
voksne og barn. I Norge har 1/5 av voksne kvinner og menn fedme ifølge Statens helseundersøkelser. Overvekt og fedme er assosiert med øket
sykelighet og dødelighet og medfører øket risiko for blant annet kardiovaskulær sykdom, type
2-diabetes, høyt blodtrykk, enkelte krefttyper og
søvnapné-syndrom. Vi kjenner til mange ulike
mekanismer for hvordan fedme påvirker hjertet:
forandringer i lipidmetabolisme, forhøyet blodtrykk, glukoseintoleranse og diabeteskomplikasjoner, økt frigjøring av betennelsesmarkører
spesielt ved abdominal fedme, søvnforstyrrelser
og økt forekomst av protrombotiske tilstander. I
tillegg er trolig mange mekanismer fortsatt ikke
kjent. Sammenhengen mellom hypertensjon og
overvekt er også veldokumentert: de fleste pasienter med høyt blodtrykk er overvektige, og
hypertensjon forekommer ca. 6 ganger hyppigere hos overvektige enn normalvektige kvinner
og menn.
Overvekt, hypertensjon og aortastenose er
vanlige årsaker til utvikling av venstre ventrikkelhypertrofi (VVH). Faktorer som bidrar til
utvikling av VVH og venstre ventrikkeldysfunksjon er imidlertid best kartlagt blant personer med høyt blodtrykk. Hos pasienter med
aortastenose er det en vanlig oppfatning at VVH
først og fremst reflekterer alvorlighetsgraden av
aortastenosen. Nylig publiserte vår forskergruppe at hypertensjon er like viktig som aortastenosens alvorlighetsgrad for utvikling av VVH hos
pasienter med asymptomatisk aortastenose.1
I vår nye studie så vi på om også økt kroppsmasseindeks (BMI) var assosiert med VVH hos
pasienter med asymptomatisk aortastenose uavhengig av om de hadde hypertensjon. Analysen
ble gjort blant 1703 pasienter med asymptomatisk aortastenose som ble rekruttert i Simvastatin Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS) studien
på 173 sentre i Europa. I SEAS-studien ble
pasienter med diabetes, koronar hjertesykdom,
gjennomgått hjerneslag, kjent perifer vaskulær

sykdom og andre signifikante klaffesykdommer
ekskludert. Alle ekkokardiografiske undersøkelser ble sendt til kjernelaboratorium på Haukeland universitetssykehus for analyse. I denne
analysen brukte vi blodtrykk, BMI og ekkokardiografiske målinger fra utgangsundersøkelsen
i studien. Vi delte pasientpopulasjon i tre BMIgrupper: normalvektige med BMI <25 g/m2,
overvektige med BMI 25-29,9 g/m2 og fete med
BMI ≥30 g/m2.
Vår analyse viste at forekomst av hypertensjon økte med økende BMI, og både systolisk og diastolisk blodtrykk var høyere hos de
overvektige. Ekkokardiografisk hadde overvektige og fete større venstre atriediameter, større
venstre ventrikkeldimensjoner, venstre ventrikkelmasse og høyere forekomst av VVH, mens
ejeksjonsfraksjon falt med økende BMI-klasse.
Grad av aortastenose var ikke signifikant forskjellig mellom BMI-klassene. I multippel logistisk regresjonsanalyse predikerte høyere BMI
høyere forekomst av VVH uavhengig av andre
faktorer som alder, hypertensjon, systolisk blodtrykk, systolisk venstre ventrikkelfunksjon og
alvorlighetsgraden av aortastenosen. Én kg/m2
høyere BMI økte risiko for VVH med 15 %, og
overvekt og fedme var særlig assosiert med eksentrisk hypertrofi.
Konklusjon: Vår studie viser at overvekt
og fedme fører til økt forekomst av VVH og
redusert systolisk venstre ventrikkelfunksjon
hos pasienter med asymptomatisk aortastenose
uavhengig av andre kjente faktorer som bidrar
til VVH, spesielt uavhengig av hypertensjon og
av aortastenosens alvorlighetsgrad.
Artikkel publiseres i American Journal of
Cardiology i mai 2010. God lesing!
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