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Tredimensjonal fremstilling av hjertet ved 
bruk av ultralyd (3D-ekkokardiografi) har 
vært tilgjengelig siden 1990-tallet. De første 
årene var metoden basert på summasjon 
av multiple 2D-opptak som var tidkrevende 
og lite klinisk anvendelig [1]. Etter tusen-
årsskiftet har den teknologiske utviklingen 
av matrixarray 3D-prober og økt proses-
sorkapasitet gitt mulighet for «real-time» 
transtorakal (TTE) og transøsofageal (TEE) 
ekkokardiografi med så vel gråtonebilder 
som fargedoppler og deformasjonsanalyse 
(strain). Tillegget av en ekstra dimensjon har 
bedret muligheten for romlig fremstilling 
av komplekse anatomiske og patologiske 
strukturer samt bestemmelse av over-
flate, masse og volum. På den annen side 
medfører teknologien opptak med redusert 
tids- og lateraloppløsning. Nytteverdien 
av 3D-ekkokardiografi er derfor avhengig 
av den klinisk problemstillingen og hvor 
ekkogén pasienten er. 3D-ekkokardiografi i 
kardiologisk diagnostikk er tidligere omtalt 
av vår gruppe [2]. Vi vil i denne artikkelen 
også beskrive nytten av teknikken ved ulike 
perkutane kardiologiske intervensjoner, 
illustrere disse og referere utvalgt litteratur.

Kort om teknologi
3D-prober har flere krystaller enn 2D-pro-
ber, større lydhode og noe større «avtrykk». 
Det relativt store avtrykket kan gjøre det 
vanskeligere å få proben plassert intercos-
talt. Redusert hudkontakt og costae gir økt 
risiko for artefakter, spesielt ved forsøk på 
vidvinklede opptak. Maksimal sektorvidde 
i 3D-prober er smalere enn man finner i til-
varende 2D-prober, eksempelvis hhv. 90 og 
120 grader for GEs 4V-D- og M5s-prober. 
Antall linjer i den «tredje dimensjonen» er 
begrenset, selv ved bildefrekvens ned mot 

20 bilder per sekund (fps). Bildefrekvensen 
kan økes i maskinens meny, men dette vil 
redusere lateraloppløsningen tilsvarende. 
Som ved 2D-ekkokardiografi, vil lateralopp-
løsningen også bestemmes av vidden på 
sektoren. For å ta opp et anvendbart volum 
med adekvat linjetetthet og bildefrekvens 
må man bygge bildet ved hjelp av flere 
hjertesykler, såkalt stiching. Med multibeat-
opptak kan man sy sammen sektorer fra 
opptil 6 påfølgende sykler. Forutsetninger 
for et vellykket opptak er et stabilt bilde, 
det vil si apné, rolig pasient, stabil probe-
posisjon og stabil sinusrytme. Følgelig kan 
man altså ikke forvente vellykkede opptak 
hos alle pasienter. Fullvolumet vil i seg selv 
ofte fremstå lite informativt på skjermen 
uten ytterligere prosessering. Man kan 
gjennomskjære opptaket med to eller tre 
tradisjonelle 2D-plan, lage en stabel med 
kortakser (multislice), aktivere program for 
volumanalyse eller beskjære bildet for bedre 
å fremstille ønsket område, såkalt cropping. 
Dette kan gjøres på skanneren på et lagret 
opptak, eller på en arbeidsstasjon. Dersom 
man ikke lagrer bildene i standardiserte 
plan, kan det vise seg vanskelig å orientere 
bildet i etterkant - både for en selv og andre. 
Vi vil derfor anbefale at man følger de 
publiserte anbefalingene for 3D-fremstilling 
av de vanligst fremstilte strukturene i hjertet 
[3]. 

Kavitære volumer 
beregnet ved transtorakal 
3D-ekkokardiografi
Apikale opptak med transthorakal 3D-probe 
kan dekke hele venstre ventrikkel med en 
fullvolum-loop. Dette opptaket gir flere 
muligheter for vurdering av ventrikkelens 
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volumer og funksjon. Den mest tradisjonelle 
tilnærmingen er måling av endokavitært 
volum i endediastole (EDV) og endesystole 
(ESV), hvorpå man beregner ejeksjonsfrak-
sjon (EF). Dette gjøres semiautomatisk ved 
hjelp av dedikert programvare. De fleste 
produsentene har slike algoritmer tilgjenge-
lig (Tomtec, Philips’ Q-lab, GE’s Echopac 
(AutoLVQ) eller Argus). Det er hovedsake-
lig to tilnærminger for å beregne et kavi-
tært volum. Enten benytter man manuell 
registrering av mitralplan, apeks og endo-
kardpunkter i biplan, eller man tracer (evt. 
trekker/tegner) av endokardkontur i kortak-
sesnitt. I en metaanalyse av Dorosz m.fl. var 
nøyaktighet, presisjon og reproduserbarhet 
lik for de to metodene, men multisliceme-
toden som baserer seg på multiple kortak-
sesnitt, tok lengre tid [4]. Den tredimensjo-
nale tilnærmingen gir uansett klare fortrinn 
fremfor 2D-ekkokardiografi/modifisert 
Simpson biplan ved at man sikrer inklusjon 
av ventrikkelens anatomiske apeks/unngår 
forkortning av ventrikkelens lengdeakse 
og ved at man følger endokardkonturen 
rundt hele ventrikkelens omkrets fremfor 
å måtte ekstrapolere elliptiske arealer i en 
geometrisk modell basert på registreringer 
kun i to plan. Flere studier har bekreftet at 
3D-basert analyse gir mindre understime-
ring av volumene og mindre variabilitet enn 
2D validert mot MR. Flere metaanalyser 
konkluderer med at reproduserbarheten er 
vesentlig bedre 
med 3D enn ved 
2D-baserte mål, 
selv ved bruk av 
endokavitær kon-
trast på 2D-opptak 
[1, 4, 5]. Det bør 
legges til at man 
i flere av valide-
ringsstudiene har 
ekskludert pasien-
ter med arytmier, 
dårlig bildekvalitet 
eller signifikant 
komorbiditet. Store 
ventrikler og/
eller høy hjertefre-
kvens reduserer 
3D-metodens 
fortrinn pga. 
utfordrende 

kompromisser mellom lateraloppløsning og 
bildefrekvens. Figur 1 viser en semiautoma-
tisk volumberegning og triplan-fremstilling 
fra et fullvolum. Man kan også fremstille 
ventrikkelen som en stabel med kortakser 
(multislice). Multislice er blant annet nyttig 
ved vurdering av 1) regional veggbeve-
gelse (wall motion scoring), 2) fordeling av 
hypertrofi ved mistanke om hypertrofisk 
kardiomyopati, 3) vurdering av trabekule-
ring og krypter ved mistanke om non-com-
paction-kardiomyopati (figur 2 a-d og figur 
4) evaluering av kardiale tromber/tumores. 
Man kan også fremstille triplanbilder hvor 
de tre planene kan plasseres anatomisk 
korrekt med nøyaktig gjennomskjæring av 
apeks og 60 graders vinkel mellom planene. 
Det er altså et potensiale for å forbedre 
analysekvalitet, men også tidsbesparelse 
ved å benytte 3D-ekkokardiografi. I et norsk 
arbeid fra 2010 (Aune et al) kunne man vise 
signifikant bedre reproduserbarhet ved en 5 
minutters analyse av venstre ventrikkels EF 
med 3D enn ved 30 minutters 2D analyse 
av EF ad modum Simpson biplan - riktignok 
basert på 6 separate looper [6]. 

Høyre ventrikkel har vært en stor 
utfordring for volumetrisk bestemmelse 
med ekkokardiografi. Den komplekse 
geometrien er i seg selv ingen hindring 
for volummålinger i et fullvolum, men 
kammeret er tynnvegget og ligger nær 
brystveggen, slik at et dekkende fullvolum 

Figur 1. Semiautomatisk volumberegning og triplanfremstilling fra 3D fullvolum.
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ikke lar seg fremstille [7]. Både venstre og 
høyre atriums volumer kan estimeres med 
3D-ekkokardiografi, og reproduserbarheten 
angis bedre enn for 2D baserte metoder. 
Aune m.fl. har publisert et normalmateriale 
for atrievolumer og -EF [8]. Dedikerte multi-
beat-registreringer av hvert enkelt atrium vil 
nok likevel fremstå mer tungvint enn nyttig 
ved de fleste i en klinisk hverdag. 

Klaffediagnostikk
Aortaklaff
Alle 4 klaffer lar seg som regel fremstille 
med transtorakal 3D. Bildekvaliteten for 
aorta- og pulmonalklaffen er sjelden så 
god med 3D-ekkokardiografi at man henter 
morfologisk informasjon ut over en van-
lig 2D fremstilling. Ved arealberegning av 
aortastenose med kontinuitetslikningen har 
enkelte studier kunnet vise at slagvolum fra 
3D-baserte venstre ventrikkelvolumer og 
LVOT-areal basert på planimetri i 3D-opptak 
gir likeverdig eller bedre korrelasjon til gull-
standard (invasive målinger av klaffeareal 
basert på Gorlins formel) enn tradisjonelle 

målinger basert på LVOT-diameter og pul-
set doppler [9, 10]. Planimetri av åpnings-
arealet er også vist å korrelere rimelig godt 
med resultater fra både invasive mål basert 
på Gorlins formel og ekkokardiografiske mål 
basert på kontinuitetslikningen, men det 
synes ikke å være forskjell på målinger i 2D 
og 3D registreringer[11]. Både innstilling 
av gain, grad av forkalkning og operatører-
faring kan gi betydelige feil i målingene. På 
Rikshospitalet benytter vi disse metodene 
kun som et supplement dersom det knyt-
ter seg usikkerhet til beregnet slagvolum, 
f.eks. grunnet basal septal hypertrofi med 
ledsagende økning av blodstrømshastig-
het i LVOT eller hos pasienter med multiple 
klaffefeil. 

Ved aortainsuffisiens (AI) kan 
3D-baserte ventrikkelvolumer bidra til 
mer nøyaktig estimering av slagvolum og 
regurgitasjonsfraksjon. Det er presentert 
data på 3D-basert vena contracta-areal 
fremfor -diameter ved gradering av AI, men 
slike målinger er teknisk utfordrende, har 
begrenset validering og har ikke funnet sin 
vei til gjeldende anbefalinger [12].

Figur 2. 9 slice-fremstilling av venstre ventrikkel ved a) lett dilatert venstre ventrikkel med hypokinesi i nedre 
vegg, b) apikal HCM, c) septal HCM og d) non-compaction kardiomyopati.
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Ved utredning før perkutan aorta-
ventilimplantasjon (TAVI) gjøres TEE ved 
de fleste sentra. Viktige parametere er 
LVOTs dimensjoner, antall cusper, avstand 
til koronarostiene samt omfang og forde-
ling av forkalkninger. 3D-opptak er i denne 
sammenhengen et viktig supplement til 
2D. Målinger i modaliteter med 3D har vist 
at LVOT i de fleste tilfeller ikke er sirkulær, 
men elliptisk. Den største diameteren er i 
snitt 1 - 2 mm lengre enn den minste og lig-
ger oftest i koronalplanet som i praksis ikke 
lar seg fremstille med 2D-ekkokardiografi 
(figur 3) [13]. Avvik fra trikuspid anatomi 
utgjør en relativ kontraindikasjon mot TAVI. 
Dersom vurdering av klaffens åpningsfigur 
i 2D gir tvil om antall cusper, vil 3D-opptak 
av aortaroten ofte gi god fremstilling av 
komissurenes høyde slik at man definitivt 
kan avgjøre om den er ekte (figur 4 a-f). 
Ved god bildekvalitet kan man i 3D-opptak 
av aortaroten også måle høyden fra annulus 
til koronaravgangene, men i de fleste tilfeller 
vil nok CT eller kateterbasert angiogram bli 
brukt til dette. 

Mitralklaff
Mitralapparatet har kompleks anatomi, 
men klaffeplanet ligger rimelig vinkelrett 
på ultralydstrålen både fra apeks og fra 
midtøsofagealt TEE-vindu. Klaffen er derfor 
godt egnet for ekkokardiografisk fremstil-
ling en face, slik man oppnår med 3D. Særlig 
nytte har man av visualisering fra atriesiden, 
gjerne kalt «surgeons view» siden det tilsva-
rer innsynet ved mitralkirurgi (figur 5). Med 
3D-TTE er det vist at man kan heve presi-
sjonen i prolapsdiagnostikk med TTE opp 

til et nivå på linje med 2D-TEE [14]. Med 
3D-TEE får man ytterligere informasjon, og 
metoden er nå rutine i pre- og peroperativ 
ekkokardiografi ved så godt som alle sentre 
som driver reparativ mitralkirurgi. Bruk av 
TEE med og uten 3D peroperativt utdypes 
ikke her. Ved mitralstenose er arealbereg-
ninger med både kontinuitetsligningen 
og trykkhalveringstiden i mange tilfeller 
usikre. 3D-ekkokardiografi med planime-
trisk bestemmelse av åpningsarealet har 
vist seg å være en rimelig presis metode og 
fremholdes som førstevalg for vurdering av 
mitralstenose i retningslinjer (figur 6 a-b) 
[15, 16]. 

Pulmonal- og trikuspidalklaff
Både pulmonal- og trikuspidalklaffen lar seg 
fremstille i 3D. Klaffene ligger fortil i hjertet, 
og såfremt man finner et godt akustisk 
vindu vil fremstillingen ofte bli bedre med 
TTE enn med TEE. Den kliniske anvendelsen 
er begrenset, og nytten ikke så godt doku-
mentert. Ved degenerative klaffefeil som 
endokarditt eller prolaps kan man imidlertid 
ha glede av metoden for bedre forståelse av 
lesjonenes lokalisasjon og utbredelse. 

Endokarditt, tromber og tumores
Det er ikke tungt dokumentert at 3D-ekko-
kardiografi gir signifikant bedret behandling 
og prognose ved ovennevnte tilstander. 
Pasientene blir ofte vurdert ved sentre med 
erfarne TEE- operatører, som har god forstå-
else av 2D-bildene. Dog gir 3D utvilsomt 
bedret visualisering, som illustrert med figur 
7 som tydelig viser at årsaken til mitralinsuf-
fisiens hos denne pasienten var endokarditt 

med stor perforasjon av bakre seil og 
indikasjon for rask kirurgisk behandling. 
3D bilder har også vist seg meget nyt-
tige når kardiolog og hjertekirurg møtes 
for å legge en plan for behandling av 
pasientens klaffefeil. 

I differensieringen mellom apikal 
trombe og apikal trabekulering/mus-
kelbånd kan 3D, gjerne med multislice, 
være avklarende. Ved tumores kan 2D 
registreringer levne tvil om svulstens 
innfesting, et forhold som er av stor 
betydning både for differensialdiag-
nostikk og for kirurgiske tilnærming. 
En smal, stilket tilhefting er typisk for Figur 3. Måling av LVOT-diameter i sagittal og coronalplan 

basert på 3D TEE.
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Figur 4. Aortaklaffer i 3D. Trikuspid a) lukket og b) åpen. Bikuspid c) lukket og d) åpen. Unikuspid med ekte 
comissur posteriort e) lukket og f ) åpen. 
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Figur 5. Mitralklaff med P2-prolaps sett fra venstre 
atrium med aortaklaffen oppad i bildet, dvs. 
«surgeons view».
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myxomer og indikerer uproblematisk fjer-
ning av selv en stor tumor (figur 8 a-b). 

Perkutane intervensjoner 
med støtte av 
3D-ekkokardiografi
Per i dag er kun to perkutane behandlings-
metoder for mitralinsuffisiens godkjent for 
klinisk anvendelse i Norge. Annuloplastikk 
med Carillon-device i sinus coronarius kan 
utføres veiledet av gjennomlysning. TTE 
eller TEE brukes primært for å vurdere 
størrelsen på mitrallekkasjen underveis i 
prosedyren samt monitorering mht. kompli-
kasjoner. Såfremt preoperativ diagnostikk 
med sikkerhet har avklart at det dreier seg 
om en ren funksjonell mitralinsuffisiens, 
er 3D bildediagnostikk overflødig. Mitra-
clip er en kateterbasert metode hvor man 
klipser sammen fremre og bakre seil á la en 
Alfieri-sutur. Dette utføres nå ved 2 sentre 
i Norge. Prosedyren er tidligere beskrevet i 
Hjerteforum [17]. 3D-TEE under prosedyren 

Figur 6 a) 3D TTE av mitralklaff med stenose. Minste åpning fremstilt med «flexi-slice». b) Tracing av 
åpningsareal.

ba

Figur 7. Mitralklaff med endokarditt og stor perforasjon 
i bakre seil (P2-P3-nivå).

Figur 8. a) Myxom i venstre atrium, b) cropping i to plan inn til «stilken». 

a b
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anses helt nødvendig. 3D-TEE er nyttig, 
dels for å manøvrere leveringssystemet til 
riktig posisjon i venstre atrium (figur 9), og 
helt nødvendig når man skal plassere en 
clips. Clipsene skal gripe fremre- og bakre 
seil perpendikulært på koaptasjonslinjen 
mellom de aktuelle segmentene (som oftest 

A2-P2) (figur 10). Selv om et tilsvarende 
kortakseplan kan fremstilles fra transgas-
trisk posisjon, vil man i et 2D plan ikke 
kunne fremstille clips og klaffeseil i samme 
bilde så lenge clipset er festet til kateteret 
over eller under klaffeplan.

Paravalvulære lekkasjer kan lukkes 
perkutant hos pasienter med høy eller pro-
hibitiv risiko ved re-do-kirurgi. Forfatterne 
har kjennskap til kun en prosedyre utført i 
Norge, men volumet må forventes å øke. 
Ved klinisk betydningsfulle lekkasjer er det 
ofte multiple jet-er. Muligheten for en face 
fremstilling av ventilen med farge-doppler 
av lekkasjene er meget illustrativt i den ana-
tomiske kartleggingen av lekkasjene (figur 
11). Under selve prosedyren vil en tilsvar-
ende fremstilling med samtidig visualise-
ring av kateteret «real-time» være nesten 
uunnværlig enten man har valgt retrograd, 
apikal eller transseptal tilgang, med mindre 
det er tale om svært store defekter. Figur 12 
viser en Amplatzer-okkluder som har lukket 
en paravalvulær lekkasje ved en biologisk 
mitralventil. 

Perkutan lukning av venstre aurikkel 
kan tilbys pasienter med atrieflimmer og 
indikasjon for antikoagulasjonsbehandling 
(AK), der AK ansees kontraindisert eller 
av andre grunner ikke gjennomførbart. 
3D-ekkokardiografi brukes til anatomisk 
fremstilling av aurikkelen, som ofte er mul-
tilobær, for utmåling av dimensjonene av 
aurikkelåpning og landingssonen for okklu-
deren. 3D-TEE gir også illustrativ fremstil-
ling av diskens posisjon etter levering, slik at 
man ser at hele aurikkelostiet er dekket av 
disken, og man kan se anatomisk relasjon til 
mitralklaff og lungeveneinnmunning (figur 
13).

Transseptale punksjoner må ved 
enkelte prosedyrer utføres i bestemte 
områder (eksempelvis øvre, bakre del av 
fossa ovalis ved bruk av Mitraclip). Med 
3D-ekkokardiografiprobe kan man fremstille 
septum i biplan «real-time» og spare tid ved 
posisjonsbestemmelse og punksjon (figur 
14). 

Enkle persisterende foramen ovale 
og atrieseptumdefekter lar seg uproblema-
tisk lukke med veiledning av intrakardial 
ekkokardiografi eller 2D-TEE. En erfaren 
operatør kan også utføre prosedyren uten 
ekkokardiografisk veiledning. Ved større 

Figur 9. Hylse med introducer ført transseptalt til ven-
stre atrium (Mitraclip).

Figur 10. Kateter med Mitraclip tilheftet A2-P2 og «dou-
ble orifice» åpningsfigur i mitraostiet. 

Figur 11. Biologisk mitralventil med liten transvalvulær 
lekkasje og to små paravalvulære lekkasjer «klokken 14 
og 16». 
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defekter er 3D illustrativt når man kartleg-
ger hullenes utforming, festekanter og 
relasjon til nærliggende strukturer (figur 15). 
Reell nytte har man ved 2 eller flere defekter 
i septum, hvor størrelse og innbyrdes plas-
sering av defektene lettere lar seg illustrere 
med en face fremstilling av septum. En slik 
fremstilling kan gjøre det lettere å avgjøre 
strategien for lukning, dvs. hvor mange og 

hvilke propper som skal benyttes samt i 
hvilken rekkefølge disse skal plasseres (figur 
16-17). 

Oppsummering
3D teknologien er nå blitt så god at den 
er klinisk anvendelig og nyttig både ved 
TTE og ved TEE. 3D av venstre ventrikkels 
volumer og EF er både bedre og raskere enn 
med 2D. 3D-TTE kan være av nytte for alle 
som har høyt volum av ekkokardiografiske 
undersøkelser, interesse for å lære nye 
teknikker og har økonomi til den nødven-
dige ekstra investeringen i utstyr. 3D-TEE er 
nyttig i utredning og behandling av mange 
former for strukturell hjertesykdom, spesielt 
klaffefeil der teknikken i mange tilfelle gir 
avgjørende informasjon. 3D-TEE er dessu-
ten påkrevet ved enkelte intervensjonspro-
sedyrer og bør være en del av tilbudet ved 
alle sentre som driver reparativ klaffekirurgi. 
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Figur 15. Utmåling av ASD med 3D «flexi-slice». 

Figur 16. Multifenestrert ASD forsøkt lukket med  
25 mm GSO. Restdefekt inferiørt. 

Figur 17. Som figur 16 etter sandwich-lukning med 
ytterligere en 20 mm GSO.


