EUROECHO-IMAGING ISTANBUL
11.-14.12 2013
Trygve Husebye, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Norge var under årets kongress
profilert med flere foredragsholdere og
møteledere, helsides intervju med professor
O. Smiseth i kongressavisen og et eget symposium i regi av den norske arbeidsgruppen
i ekkokardiografi som ble ledet av gruppens
formann Håvard Dalen (Sykehuset i Levanger). I alt 23 postere (av totalt 819 aksepterte) med norske forfattere understreker
det norske bidraget til årets kongress.
Hovedtemaer på EuroEcho-Imaging
2013 var ”Heart Failure” og ”Imaging
interventional Cardiology”. Sistnevnte
tema er blitt behandlet grundig på tidligere
EuroEcho-kongresser, det ble ikke presentert vesentlige nyheter denne gangen og
dette temaet blir derfor ikke spesielt referert
i oppsummeringen fra årets kongress. Programmet var i større grad enn tidligere rettet mot yngre kollegaer i spesialisering. Vi
har derfor i år med et eget referat fra sesjonene som var rettet mot denne gruppen
(”Club 35”). Med årets profil er kongressen helt klart blitt mer relevant for yngre
kollegaer. EuroEcho-Imaging kan fortsatt
anbefales som den viktigste kongressen for
alle som er interessert i kardiologisk bildediagnostikk. Neste års kongress arrangeres
i Wien fra 3.-6. desember. Reserver allerede
nå disse datoene i kalenderen!

Årets kongress i regi av European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) ble
for første gang arrangert i Istanbul, Europas
desidert største by med over 15 millioner
innbyggere. For mange ble dette første
møtet med Istanbul overraskende på flere
måter. Til tross for en flytur på nærmere
4 timer sydover ble vi møtt av snøstorm
og minusgrader, verre enn det vi forlot i
Norge. Overraskende for mange var også
visumplikten, tydeligvis en godt bevart hemmelighet for alle ikke-EU-borgere. Behendig
nok var det et eget kontor på flyplassen der
visum kunne kjøpes for ”en neve” dollar,
euro eller pund (landets egen valuta ble
ikke akseptert). Tross frustrasjonene dette
skapte, og været som ikke innbød til for mye
utendørsaktivitet, forsvarte Istanbul seg
som en by godt egnet for kongresser. Kongressenteret lå sentralt i den europeiske delen
av byen, ikke mer enn 15 minutters gange
fra Taksimplassen og sentrum i byen. Rikelig
med hoteller gjorde at de aller fleste bodde i
gangavstand fra kongressenteret, en ubetinget fordel! Et godt utbygd kommunikasjonssystem med både undergunnsbaner, trikker
og busser gjør det lett for dem som ønsker
å utforske andre deler av denne metropolen
i skjæringspunktet mellom Europa og Asia,
kristendom og islam. Istanbul har som kjent
en fascinerende historie fra tidlig middelalder som sete for pavene i Romerriket og
senere sultanene i det ottomanske imperium med mange imponerende bygninger
og museer.
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Infeksiøs endokarditt (IE)

(Saby, J Am Coll Cardiol 2013). Metoden
ble brukt i tillegg til ordinære kriterier
(ekkokardiografi, mikrobiologi, klinisk us.
etc.), og resultatet ble sammenlignet med
klassifisering etter 3 måneders oppfølging
i henhold til de modifiserte Duke-kriterier
for klassifikasjon av IE. Sensitiviteten for
å påvise PVE økte signifikant (fra 70 % til
97 %, p=0,008) uten vesentlig endring i
spesifisiteten. Dette skyldes at tilfeller klassifisert som mulig endokarditt med tradisjonelle kriterier kunne reklassifiseres som
sikker endokarditt ved bruk av 18FDG PET/
CT i tillegg. Metoden representerer et nytt
prinsipp i diagnostikk av PVE. Mens man
ved ekkokardiografi ser etter strukturelle
endringer, måler denne metoden metabolsk aktivitet i vev for å påvise infeksjon.
Metoden har imidlertid sine begrensninger.
Implantert rørgraft i aortaroten, tromber og
postoperative inflammatoriske forandringer
rundt syringen tidlig etter klaffeoperasjoner kan gi falske positive funn. Lavgradig
inflammasjon, for eksempel etter langvarig
antibiotikabehandling, kan på den annen
side gi falske negative funn. Tross dette,
resultatene fra denne studien er lovende,
og metoden ser ut til å kunne ha sin nytte i
diagnostikken tidlig forløpet ved mistenkt
PVE der initial ekko (TTE + TØE) er normal
eller inkonklusiv.
Radiomerket leukocyttscintigrafi
(leukocytt-SPECT/CT) er en etablert
metode for påvisning av bakteriell infeksjon
og brukes i dag i diagnostikk av infeksjoner rundt leddproteser og karproteser. I
en retrospektiv studie hos 42 pasienter så
man på nytten av leukocyttscintigrafi hos
pasienter med mistenkt PVE og inkonklusiv
TØE (Hyafil, Eur Heart J Cardiovasc Imaging
2013). Leukocyttscintigrafi hadde en høy
positiv prediktiv verdi (100 %) for påvisning av perivalvulær infeksjon. Metoden er
imidlertid både tid og ressurskrevende, og
data fra prospektive studier mangler.
CT og MR ser ut til å ha nytte først
og fremst for å påvise perifere embolier
og ekstrakardial infeksjonsspredning, og
dokumentasjonen synes best for MR. Iung
refererte til en studie hos pasienter med
akutt IE der cerebral MR påviste > 1 lesjon
hos 79 % av pasienter uten cerebrale symptomer (Duval, Ann Int Med 2010). Hos 25
% endret dette den diagnostiske klassifi-

Thuny fra Marseilles holdt et tankevekkende
foredrag om protese-endokarditt (PVE).
Det implanteres i dag mer enn 150.000
klaffeproteser årlig i USA og Europa, og
tallet er økende. Forekomst av PVE er ca. 1
% per år og utgjør ca. 20% av alle IE. Både
det absolutte antall og andelen PVE av IE vil
dermed øke i årene som kommer og gi oss
store utfordringer. Ved PVE er blodkulturer
oftere negative enn ved nativ IE, og ekkokardiografi er oftere nonkonklusiv (hos opptil
30 %). Multiple blodkulturer med lang
dyrkningstid/spesiell fokus på langsomt
voksende bakterier og gjentatte ekkoundersøkelser løser bare delvis disse utfordringene. Vanskelig diagnostikk og ikke-optimal
behandlingsstrategi gjør at sykehusdødeligheten er høy, rundt 25 %. Epidemiologien
endres i ugunstig retning med en økende
andel IE relatert til prosedyrer utført på
pasienter med annen alvorlig komorbiditet, såkalt ”health care associated IE” (eks.
dialysepasienter). Endokarditt hos pasienter
som har gjennomgått perkutan aortaklaffeimplantasjon (post-TAVI IE) vil skape nye
utfordringer knyttet til både diagnostikk og
behandling.
Foredraget var en fin innledning til
et senere ”Clinical Seminar on IE”. B. Iung
fra Paris tok for seg temaet ”Imaging in IE”.
Målsettingen i diagnostisk sammenheng
er å påvise forandringer i endokard eller
karsystemet forenlig med IE. Ekkokardiografi
har her sine begrensninger; avgrensing mot
tumorer, trombe, noninfeksiøs trombotisk
endokarditt, gammel vegetasjon, artefakter (klaffeprotese, pacemakerelektroder),
flail leaflet og kalknedslag er vanskelig.
Transøsofagus-ekkokardiografi (TØE) er
først og fremst nyttig når transtorakal
ekkokardiografi (TTE) gir dårlige bilder
eller undersøkelsen er negativ eller inkonklusiv og det foreligger intermediær/høy
sannsynlighet for IE. Ved negativ TØE, men
fortsatt mistanke om IE anbefales ny TØE
etter 7-10 dager. Det er nå kommet data
om nytte av andre bildemodaliteter i slike
situasjoner. I en prospektiv studie hos 72
pasienter med mistenkt PVE ble 18F-fluordeoxyglucose positron emisjon-tomografi/
computertomografi(18FDG PET/CT) utført
i løpet av de første dagene etter innleggelse
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med et mer alvorlig forløp, og foredragsholderen påpekte at alle med påvist ledningsinfeksjon bør kontrolleres med ekkokardiografi
etter ekstraksjon.
Embolirisiko relatert til tidlig kirurgi
ved IE ble belyst av Kang fra Sør-Korea.
Data fra observasjonelle studier har vist at
pasienter med allerede gjennomgått emboli
har risko for nye embolier på 6-21%, de
fleste cerebrale. Risikoen er høyest de første
2 uker etter oppstart av antibiotikabehandling og ved store vegetasjoner, særlig de
som er hypermobile
og > 15 mm. Han
refererte deretter
til EASE-studien
(Kang, N Engl J Med
2012), den første
prospektive studie
som har belyst
denne problemstillingen. 76 pasienter
med venstresidig IE
og alvorlig klaffeaffeksjon ble
randomisert til tidlig
kirurgi (innen 48
timer) vs. konvensjonell behandling.
Viktigste eksklusjonskriterier var alder > 80
år, PVE, vegetasjoner ≤ 10 mm, IE komplisert med moderat til alvorlig hjertesvikt eller
perivalvulære abscess. Primært kompositt
endepunkt var død eller klinisk embolisk
hendelse innen 6 uker etter randomisering.
Det var ingen forskjell i død (en pasient i
hver gruppe), men signifikant færre embolier i gruppen med tidlig kirurgi (0 vs. 8,
p=0,005) og konklusjonen var at pasienter med alvorlig klaffeaffeksjon og store
vegetasjoner profiterer på tidlig kirurgi.
Begrensningen i studien var imidlertid at
inkluderte pasienter hadde lav operativ
risiko. Pasientgruppene som ble ekskludert
har en betydelig høyere operativ risiko, og
de representerer dessverre den største
gruppen av pasienter med IE. Det er fortsatt
et ubesvart spørsmål om disse vil ha samme
nytten av tidlig kirurgi (< 48 timer).
F. Thuny (Marseilles) oppsummerte
denne sesjonen om IE. Totalmortalitet
ved IE er > 20 % og har holdt seg uendret de siste årene. Per dags dato er det
kun ekkokardiografi som har en definert

kasjonen (”sikker”, ”mulig” eller ”avkreftet
IE”). I en annen studie viste abdominal MR
tilsvarende > 1 lesjon hos 34 %, men uten at
dette hadde betydning for klassifiseringen
av diagnosen (Iung, Stroke 2013).
Vilacosta fra Madrid snakket om
”cardiovacular implantable electronic device
(CIED) infections”. Antall infeksjoner ser ut
til å øke ”out of proportion” sammenlignet
med økning i antall implantasjoner. Dette
kan ha sammenheng med at infeksjon forekommer hyppigere etter implantasjon av
ICD enn ved vanlige
pacemakere og ved
bruk av epikardiale
elektroder sammenlignet med transvenøse. Dyp infeksjon i
lommen/elektrodeinfeksjon er den mest
alvorlige formen der
samtidig affeksjon
av endokard/klaffer
forekommer hos ca.
40-50 %. Triaden
feber av ukjent årsak,
frostanfall og respirasjonssymptomer gjør
at slik infeksjon må
mistenkes. Det ble understreket at positiv
blodkultur i denne sammenheng ikke er det
samme som at det foreligger ledningsinfeksjon: Gram-negative bakterier påvist i kun
én blodkultur er ikke typisk for denne typen
infeksjon. Derimot vil gule stafylokokker
eller koagulase-negative stafylokokker tale
sterkt for CIED-infeksjon. Gjennomføring
og tolkning av ekkokardiografi (TTE + TØE)
kan være utfordrende da elektrodene skal
undersøkes fra innmunningen av vena cava
superior (VCS) til distalt festepunkt og det
ofte foreligger reverberasjoner eller sterile
påleiringer (hos opptil 20 %) på ledningene.
18 FDG PET/CT har vist lovende resultater
ved mistenkt CIED-infeksjon der TØE er
negativ. To studier som ble referert viste
sensitivitet/spesifisitet for påvisning av
ledningsinfeksjon på henholdsvis 60-100 %
og 93-100 %. Et mindre påaktet fenomen
etter ekstraksjon av infiserte ledningssystemer er forekomst av ”ghost sleeves” eller
trådlignende strukturer i høyre atrium oftest
med festepunkt nær innmunningen av VCS.
Påvisning av disse strukturene er assosiert
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i forløpet ved PVE. Thuny konkluderte med
at disse modalitetene i fremtiden kommer
til å endre både diagnostiske kriterier og den
prognostiske vurdering ved IE.

rolle i diagnostikk, prognostisk vurdering
og oppfølging. Dagens anbefalinger med
repetert TØE etter 7-10 dager ved nonkonklusiv utredning og fortsatt klinisk mistanke
kan forsinke tidspunkt for diagnose. Dette
forsinker oppstart av antibiotikabehandling
og kan ha uheldige konsekvenser, særlig ved
PVE. Nye bildemodaliteter som helkroppsog EKG-gated kardial CT, cerebral MR, 18FFDG PET/CT og leukocyttscintigrafi har vist
seg nyttige som diagnostisk supplement til
ekkokardiografi i enkelte studier. CT og MR
kan identifisere asymptomatiske embolier,
blødninger eller infeksiøse aneurismer,
18F-FDG PET/CT og leukocyttscintigrafi kan
påvise abscess/perivalvulær infeksjon tidlig

Kommentar:
Foredragene var alle klinisk relevante og
presenterte data fra nylige publiserte
studier, noen prospektive. Årene som
kommer vil bringe resultater fra flere slike
studier, noen vil også være randomiserte
med fokus på ulike behandlingsstrategier.
Det er dermed godt håp om at behandlingen av endokardittpasienter vil bli mer
”evidence-based”.

BILDEDIAGNOSTIKK VED
ISKEMISK HJERTESYKDOM
Harald Brunvand, Agder Hjerteklinikk
En annen sesjon fokuserte på bruk
av ulike bildediagnostiske metoder ved
akutte brystsmerter. Bruk av ekkokardiografi
og strain-analyse kan gi god informasjon
om koronarsykdom. Tidlig systolisk strekk
indikerer signifikant koronarsykdom. Også
her ble det vist at bruk av strain-analyse ved
stressekkokardiografi gir viktig tilleggsinformasjon. En presentasjon viste at koronar
CT-angiografi og ekkokardiografisk strain
kan kombineres med potensiale for kombinert anatomisk og funksjonell diagnostikk
av koronarsykdom. Bulls eye plot med ekkokardiografisk strain kombineret med anatomisk utbredelse av koronarkar har potensial
for sikrere relasjon mellom påvist iskemi og
aktuelle koronarkar. Det ble også fokusert
på måling av plakkmorfologi med intravaskulær bildediagnostikk. Det kan være av
betydning å påvise tynn fibrøs kappe som
har øket sannsynlighet for plakkruptur. Slik
vurdering kan bidra til å identifisere de kar
som har høy risiko for plakkruptur og revaskularisere disse på et tidlig stadium.
Et problem ved bruk av ekkokardiografisk strain-analyse er mangel på indus-

Flere sesjoner omhandlet bruk av nye ekkokardiografiske metoder ved vurdering av
iskemisk hjertesykdom. En egen sesjon om
nye metoder innen stress-ekkokardiografi
ble presentert med fokus på hvilken tilleggsgevinst strain-analyse og perfusjonskontrast
kan gi for å øke diagnostisk presisjon. Jens
Uwe Voigt fra Leuven, Belgia, fokuserte på
hvordan bruk av postsystolisk forkortning
målt ved strain kan øke objektiv iskemidiagnostikk. Mens ordinær stressekkokardiografi
med vurdering av wall motion score index
har en diagnostisk sensitivitet på rundt 80
%, gir måling av postsystolisk forkortning i
tillegg en diagnostisk sensitivitet på 90 %.
Det er altså potensiale for å forbedre ren
visuell vurdering av veggbevegelighet ved å
legge til vurdering av postsystolisk forkortning. Det er også mulig å legge til perfusjonskontrast til wall motion scoring. Dette
øker antall segmenter som er vurderbare og
bedrer endokard deteksjon. Bruk av strainanalyse og perfusjonskontrast bør bli en del
av en stressekkokardiografisk undersøkelse
for å bedre diagnostisk presisjon.
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påvise ved bruk av EF. AV-plan-bevegelse
og longitudinell strain er mer egnet til å
beskrive denne form for hjertesvikt. I tillegg kan ytterligere tap i langakse-funksjon
påvises ved belastningsekkokardiografi
med strain-måling. Hovedbudskap er at
hjertesvikt med bevart EF best vurderes ved
å måle global longitudinell strain og gjerne
under belastning.
En rekke norske abstrakter ble
presentert som postere eller som foredrag. Spesielt er det grunn til å fremheve
to presentasjoner (moderert postersesjon
og en oral presentasjon) fra Hasselberg og
medarbeidere vedrørende bruk av mekanisk dispersjon av strain som prediktor av
arytmier hos pasienter som behandles
med resynkronisering og hos pasienter
som er lamin A/C mutasjonspositive. Bruk
av mekanisk dispersjon av strain kan bidra
til bedre risikovurdering av pasienter med
potensiale for alvorlige arytmier.

tristandard. Dette kompliserer vurdering av
strain ved bruk av ulike ekkokardiografi maskiner. Variasjon i strain-verdi fra maskiner
fra ulike leverandører er stor slik at serielle
ekkokardiografiske undersøkelse må skje
med maskin fra samme leverandør.
Tredimensjonal ekkokardiografi er
i ferd med å finne sin plass i klinisk bruk,
og bruk av tredimensjonal strain-analyse
ble presentert. Dessverre er foreløpig 3-D
strain-analyse lite anvendelig på grunn av
høyere variabilitet i målinger enn 2-D strain.
Flere tekniske problemer er årsak til dette,
og variasjon i strain-måling mellom ulike
maskiner er stor. Som for 2-D strain er det
et stort behov for etablering av industristandard, og per i dag er 3-D strain-analyse lite
anvendelig.
Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon i venstre ventrikkel er utfordrende
å diagnostisere med konvensjonell ekkokardiografi. Typisk for denne pasientgruppen er
redusert langaksefunksjon som ikke lar seg

HØYRE VENTRIKKEL
Espen Holte, Ekkoseksjonen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital.
seg under belastning og inntar mer en form
som strain-mønstret til venstre ventrikkel,
dvs. longitudinell strain avtar og circumferensiell strain øker. Dette henger nok delvis
sammen med at det hovedsakelig er høyre
ventrikkels circumferensielle fibre som
hypertrofierer under kronisk belastning, og
høyre ventrikkel får dermed en form som
ligner mer på venstre ventrikkel. Ved akutt
belastning vil høyre ventrikkel også øke
kontraktiliteten, men pga. liten kontraktil
reserve (tynnvegget) vil den da kun klare
å øke kontraktiliteten inntil et visst punkt.
Overskrider trykkstigningen den grensen, vil
høyre ventrikkel dilatere og kontraktiliteten
vil reduseres (som ved akutt lungeemboli).
Remodellering av høyre ventrikkel i
form av funksjonell og morfologisk endring er mer relatert til årsaken til pulmonal
hypertensjon enn selve trykkbelastningen
i hvile. Pulmonal arteriell hypertensjon

I vurderingen av høyre ventrikkel var det
ingen store nyheter utover det vi kjenner
fra tidligere (TAPSE, S`(pwTDI), FAC). Real
time 3D-ekko (RT3DE) av høyre ventrikkel
ble diskutert noe. Det er sprikende tall angående anvendelighet i den klinisk hverdag
(70-90 %), men flere poengterte at denne
prosentdelen faller når høyre ventrikkel
begynner å dilatere, da det blir vanskelig å
få med hele høyre ventrikkelen. Hovedkonklusjonen var at RT3DE av høyre ventrikkel
ikke er klart for vanlig bruk pga. utfordring
med å få gode bilder, postprosessering samt
manglende data angående klinisk nytte.
Høyre ventrikkel responderer som
kjent med økt kontraktilitet ved økende
belastning. Ved kronisk belastning skjer
dette ofte over lang tid, og høyre ventrikkel
klarer å adaptere seg til endringene ved å
hypertrofiere og ved å øke kontraktiliteten.
Strain-mønstret i høyre ventrikkel endrer
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sesjonen med: 1) Selv etter vellykket PCI
ved STEMI remodellerer høyre ventrikkel, og
det har langtids-effekter. 2) Ekkokardiografisk vurdering av høyre ventrikkel med nye
(GLS) og gamle metoder (TAPSE, S´, FAC)
kan hjelpe oss til å vurdere prognose. 3)
Høyre ventrikkel påvirkes negativt av venstresidig hjertesykdom. 4) Ved å kunne predikere prognose bedre, kan en også justere
behandlingen bedre. 4) Høyre ventrikkel
er kompleks og krever en bred tilnærming
med flere mål. 5) Kommentar til GLS: 3 vs
6 segmenter; fri vegg med 3 segmenter er
mer reproduserbar og reflekterer mer høyre
ventrikkels funksjon enn 6 segmenter (dvs.
inklusive septum).

forårsaker de største endringene med
dilatasjon og dysfunksjon. Kronisk lungeembolisyndrom gir mindre dilatasjon/dysfunksjon til tross for større pulmonal vaskulær
motstand (PVR). Pulmonal hypertensjon
sekundært til mitral-insuffisiens gir de minste forandringene.
Høyre atrium ble også trukket frem
som en viktig markør på høyre ventrikkelsvikt. Det mål som ble fremhevet, var høyre
atriedimensjon. 2D-mål som har prognostisk betydning ved pulmonal arteriell
hypertensjon, er høyre atrieforstørrelse,
eksentrisitets-indeks og perikardvæske.
Det var en sesjon om høyre ventrikkel ved iskemisk hjertesykdom, hvor 4
studier ble presentert. G. E. Hoogslag et al.
hadde sett på høyre ventrikkels funksjon
hos pasienter med STEMI og der primær
PCI ble utført (n=940). Hovedfunn var: 1)
Til tross for høyre ventrikkelremodellering
etter STEMI, bedret funksjonen seg ved
12 måneders kontroll. 2) Flerkarsykdom,
infarktstørrelse, utgangs-venstre ventrikkels
EF og TAPSE var uavhengige prediktorer
for høyre ventrikkeldysfunksjon. 3) Det er
viktig med en vurdering av høyre ventrikkel
hos STEMI-pasienter. Forfatterne hadde
også sett på estimert systolisk trykk i arteria
pulmonalis (SPAP) hos den samme pasientgruppen. Hovedkonklusjon var: 1) Lav
forekomst av økt SPAP etter STEMI. 2) Økt
SPAP er uavhengig prediktor for mortalitet.
3) Det er viktig å vurdere SPAP hos pasienter med STEMI. Soo J Park et al. hadde sett
på høyre ventrikkels globale longitudinelle
strain (GLS) hos pasienter med nedreveggsSTEMI. De brukte 6 segmenter for å vurdere
GLS, dvs. de hadde inkludert septum.
Hovedkonklusjonen var: 1) GLS var korrelert
til TAPSE (r=0,741) og FAC (r=0,574). 2)
Høyre ventrikkel GLS < -14 % var assosiert
med høyere insidens av MACE. 3) Høyre
ventrikkel GLS kan være et godt prognostisk
parameter for pasienter med gjennomgått
nedreveggs-STEMI. J. Cavalcante et al.
hadde sett på høyre ventrikkeldysfunksjon
ved utskrivelse etter hospitalisering for
akutt hjertesvikt som prediktor for reinnleggelse. Hovedfunn var at TAPSE (< 16 mm)
var en uavhengig prediktor for reinnleggelse
hos sviktpasienter som hadde alvorlig kardiomyopati. L. Rudski (forfatter av retningslinjer på høyre ventrikkel) oppsummerte
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Anbefalte kommentarer til høyre
ventrikkel:
1) Rudski LG, Afilalo J. The blind men of Indostan and the elephant in the echo lab. J Am
Soc Echocardiogr. 2012;25:714-7.
2) Sengupta PP, Narula J. RV form and function: a piston pump, vortex impeller, or
hydraulic ram? JACC Cardiovasc Imaging.
2013;6:636-9.
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VURDERING AV VENSTRE
VENTRIKKELS DIASTOLISKE OG
SYSTOLISKE FUNKSJON
Håvard Dalen, Sykehuset i Levanger
om hvordan gruppen har arbeidet samt om
plan for videre arbeid.
Deformasjonsavbildning (strain og
strain rate) som de siste årene blitt studert
i mange kliniske scenarioer, har vist seg å
være mer sensitiv og spesifikk enn ejeksjonsfraksjon (EF). Sammenlignet med EF
har de nye målene også vist seg å ha større
prognostisk betydning. Tross dette har
metoden foreløpig ikke blitt fullt implementert i vår kliniske hverdag, men anbefales
altså nå implementert i den ekkokardiografiske undersøkelsen. Den nyeste tilveksten
i deformasjonsavbildning er tredimensjonal
(3D) strain. I en samarbeidssesjon mellom
den norske arbeidsgruppen i ekkokardiografi og den europeiske foreningen ble
ulike aspekter ved 3D strain behandlet. P.
Sengupta, USA, S. Sarvari og A. Støylen fra
Norge og K. Matsumoto fra Japan foredro
om ulike metoder for måling av 3D strain,
sammenligning av 2D og 3D strain og nytteeffekt av metoden i ulike kliniske scenarioer.
Spesielt berømmes de to norske og den
amerikanske foredragsholderen for grundige
og nøkterne innlegg. I andre sesjoner ble
langaksedeformasjon (longitudinell strain)
grundig gjennomgått. Deformasjonsmålene
(og vevshastigheter) kan påvise funksjonsnedsettelse av venstre ventrikkel lenge før
EF avtar og pasienten utvikler symptomer.
Kongressens første dag inneholdt tre
fortløpende sesjoner om nye metoder og
viten ved kardial mekanikk. Thor Edvardsen,
Oslo, foredro om ulike metoder for avbildning av venstre ventrikkels funksjon. T. C.
Gillebert hadde flere foredrag om fysiologien ved systolisk og diastolisk funksjon av
venstre ventrikkel. Kardial bildedannelse ble
gjennomgått med fokus på modalitetenes
styrker og svakheter ved kvantifisering av
venstre ventrikkels funksjon og ved tidsfastsettelse av ulike hendelser i hjertesyklus.
Spesielt deformasjonsmål har gitt ny viten

Vurdering av venstre ventrikkels funksjon er
alltid et sentralt tema under EuroEcho. Teknologisk var det ikke mange store nyheter,
men aspekter ved bruk av de ulike modaliteter og teknikker i klinisk praksis sto sentralt.
Et av kongressens tema var hjertesvikt og
«når og hvordan» man skal anvende de ulike
modalitetene.

Deformasjonsmål
Når det gjelder de nyeste ekkokardiografiske metodene for kvantifisering av venstre
ventrikkels systoliske funksjon var fokuset
både metodologisk og rettet mot praktisk
klinisk bruk som inkluderte gjennomgang
av de viktigste fallgruvene som brukere vil
komme bort i. Disse temaene ble spesielt
behandlet i klinisk praktiske kurs. Nyere
ekkokardiografiske mål på venstre ventrikkels langaksefunksjon (deformasjonsmål
og vevshastigheter) med vevsdoppler
og ”speckle tracking” (mønsterfølging)
anbefales implementert i daglig klinisk bruk,
mens metodene for måling av hjertets ulike
rotasjoner (relatert til den tredimensjonale
heliks-strukturen av myokard) vurderes ikke
å være klare for klinisk anvendelse.
En sesjon var viet aspekter ved
standardisering av ulike metoder for måling
av venstre ventrikkels deformasjon. Representanter fra ulike forskningsmiljø, den
amerikanske og europeiske foreningen for
ekkokardiografi og kardial bildedannelser
og alle firmaaktører som tilbyr teknologiske løsninger for deformasjonsmålinger
samarbeider om denne problemstillingen.
Tekniske løsninger for harmonisering av
utstyr fra ulike leverandører ble gjennomgått av Jan D’hooge, Belgia, mens kliniske
prosjekter for testing og harmonisering av
leverandørenes løsninger ble gjennomgått
av S. Nakatani, Japan. J. D. Thomas, «cochair» i gruppen på vegne av den amerikanske foreningen for ekkokardiografi, fortalte
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mentering. Det arbeides for standardisering
mellom ulike leverandører når det gjelder
deformasjonsmålinger. Dette er et ærbart
initiativ, og det blir spennende å se hvilke
resultater dette arbeidet vil gi. Til ettertanke
er det at en slik form for standardisering
aldri har vært diskutert når det gjelder
andre parametre som for eksempel måling
av EF. EF og volummålinger vil være sentrale
ekkokardiografiske mål på hjertefunksjonen
i enda noen år, selv om deformasjonsmål
på venstre ventrikkels langakse-funksjon
er et mer nøyaktig og bedre mål. Likevel er
metodene komplementære og det anbefales at man alltid kombinerer mål på volum
med mål på venstre ventrikkels langaksefunksjon. Jeg oppsummerer som Otto
Smiseth gjorde i intervju i kongressavisa at
implementering av de nye metodene som
supplement til kalkulering av EF vil forbedre
vurdering av venstre ventrikkels funksjon.

om hjertets mekanikk, og fastsettelse av
tidspunkt for ulike hendelser har vist seg
nyttig som for eksempel ved påvisning av
postsystolisk forkortning i iskemisk myokard
(referert til H. Skulstad, Oslo) og i seleksjon
og oppfølging av pasienter ved resynkroniserende behandling. Deformasjonsavbilding
har også bidratt til økt kunnskap om interaksjonen mellom hjertets kamre. Interaksjonen mellom venstre ventrikkel, de andre
kamrene og aorta ble gjennomgått. Konklusjonen var at hjertets funksjon aldri er bedre
enn den dårligst fungerende delen.

Oppsummering

Deformasjonsmål anbefales implementert i
den generelle ekkokardiografiske undersøkelsen. Tredimensjonale deformasjonsmål
og todimensjonale mål for venstre ventrikkels rotasjon er ikke klare for klinisk imple-

FOKUS PÅ FREMTIDEN PÅ
EUROECHO-IMAGING 2013
Nina Eide Hasselberg, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
”Teaching courses” tok for seg generelle temaer med hovedfokus på å meddele
basalkunnskaper som bl.a. ultralydfysikk
og innstillinger, standard ekkokardiografisk
undersøkelse og hvordan unngå vanlige feil
og kvantifisering av de ulike hjertekamrenes
dimensjoner og funksjon inkludert diastologi, klaffesykdom og 3D ekkokardiografi.
«How to..»-sesjoner var 30 minutter lange forelesninger over temaer det kan
være vanskelig å finne formell undervisning i, men som er essensielle og ofte fører
til frustrasjon hos den uerfarne forsker:
Hvordan lage en poster, levere en suksessrik
muntlig presentasjon, tolke forskningsdata,
tolke og utføre basal statistikk, designe og
skrive forskningsprotokoller, bruke internettbaserte læringsdatabaser samt å skrive
originalartikler. Tidligere har forskere tilegnet seg denne type kunnskap ved «prøve-og
feile metoden». Hensikten med ”How to..”-

Club35 er EACVIs gruppe for medlemmer
under 35 år. Club35 sitt mål er å hjelpe,
utdanne og synliggjøre yngre leger, ingeniører og teknikere som ønsker en fremtid
innen kardial bildedannelse. På kongressen
feiret Club35 sin 3-årsdag med rekordhøye
medlemstall. Med sine 960 medlemmer fra
76 land utgjorde Club35 39 % av medlemsmassen i EACVI før åres kongress, og det
ble rekruttert ytterligere 45 nye Club35medlemmer under kongressen i Istanbul.
39 land har egne Club35-ambassadører
hvis hovedoppgave er å bistå og rekruttere
medlemmer i sine respektive land. Undertegnede er Norges ambassadør.
EACVIs satsing på de yngre ble
gjenspeilet i årets program. Club35 både
organiserte og ledet egne sesjoner, og i programmet var det annonsert hvilke sesjoner
Club 35 mente var spesielt relevante for
leger og teknikere tidlig i sin karriere:
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”Club35-postere”: ”Club35 moderated
poster”-sesjoner ble avholdt i et eget avsnitt
av posterhallen. Her ble de unge forskerne
tvunget til å presentere sin forskning og
svare på spørsmål fra utvalgte eksperter. I
motsetning til vanlige postere, var Club35posterne utstilt hele dagen.
”Club35-coctail”: Et hovedfokus for
Club35 er å legge til rette for nettverksdannelse mellom unge medlemmer for å skape
internasjonalt samarbeid for fremtiden.
Ved ESC 2013 i Amsterdam ble det lansert
en egen LinkedIn-gruppe, Young Network
of Cadiovascular Imaging. På EuroEchoImaging-kongressen ble det arrangert en
”Club35-coctail” siste kvelden med godt
oppmøte av leger, ingeniører og teknikere.
Internasjonale vennskap ble dannet og i et
uhøytidlig og lystig selskap ble det delt erfaringer, problemer og ikke minst visjoner.
EACVI satser altså på neste generasjons eksperter innen kardial bildedannelse.
Nåværende president Patrizio Lancelottti
(Liege, Belgia) støtter gruppen og presidentelect Gilbert Habibs (Marseille, Frankrike)
uttalelse under kongressen taler for seg
selv:
”The future belongs to the young investigators – they resprestent the life blood of our
organsation. I see Club35 to continue to play a
fundamental role in the future of EACVI”.

sesjonene var at den uerfarne nå heller skal
få lære av ekspertenes erfaringer. Selv om
sesjonene ble holdt i kaffepausene var de
svært godt besøkt med overfylte auditorier.
”Imaging campus”: Nytt av året var
transøsofageal ekkokardiografi (TØE)campus organisert av Club35. Målet var å
formidle både basale ferdigheter i probemanipulasjon for fremstilling av standard
TØE-bilder og kunnskap om anatomiske
relasjoner. Det ble brukt en TØE-simulator,
og mange fikk for første gang nedføre en
TØE-probe i øsofagus og navigere og orientere seg om anatomien.
EACVI holdt 3D ekkokardiografiworkshops der fokus var å lære å gjenkjenne
normal anatomi i 3D perspektiv. Falenta
fra Sveits ledet pedagogisk gode workshops
med diskusjoner og quiz med stor læringseffekt. Mange fikk en «aha»-opplevelse over
at det er vanskelig å kjenne igjen strukturer
på 3D ekko-bilder som faktisk er nærme den
anatomiske virkeligheten, når man har lært
seg å kjenne igjen hjertet i 2D plan.
I år var alle imaging campus-sesjonene fra EACVI gratis, og man meldte seg
på ved oppmøte ved «først til mølla»-prinsippet. Sesjonene var svært populære, og
selv om de ble kjørt mange ganger, var det
dessverre ikke alle som fikk plass.
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