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retning. Radiobølger (42,58 MHz/tesla for
hydrogen) sendes inn og bringer kjernene ut
av denne likevekten. Kjernene vil da ta opp
energi og rette seg etter pulsens retning.
Denne energioverføringen kalles resonans.
Når radiobølgene opphører, vender kjernene tilbake (relakserer) til sin opprinnelige likevekt, og de sender ut radiobølger
som benyttes til bildedannelsen. Tiden før
kjernene er tilbake i sin opprinnelige likevekt
karakteriseres av T1 som er relaksjon langs
magnetfeltets retning (longitudinell akse),
og T2 som er relaksasjonen i transversalplanet. Ulike vev, væsker, strukturer og patologiske prosesser vil kunne ha unike egenskaper med hensyn på T1- og T2-relaksering
som funksjon av tid, og som igjen avspeiler
signalintensiteter i bildene. Selv om en
rekke atomkjerner er magnetiske i kroppen
og har unike svingninger som kan benyttes
når man sender inn radiobølger, vil bildesignalet fra disse begrenses av lav forekomst i
forhold til hydrogenkjerner som utgjør hele
63 % av alle kjernene i kroppen. Så i klinisk
bruk er det hydrogenkjerner som brukes for
bildedannelse ved MR.
For å få et MR-signal uttrykt som en
pikselintensitet vil det være nødvendig med
et tilstrekkelig volum av hydrogenkjerner. En
matrise av voksler vil kunne fremstilles som
et todimensjonalt (2D) bilde eller 3D fremstilling ved et volumopptak av den aktuelle
strukturen. Bildeopptak for måling av blodstrøm kan gjøres med 2D eller 3D teknikker
og muliggjøre såkalte «through-plane»eller «in-plane»-fremstilling av hastigheter i
forhold til blodstrømmens retning. Ved tradisjonell 2D teknikk registreres de induserte
blodstrømsignalene fra en tynn skive (f.eks.
5 mm tykkelse), og ytterlige informasjon
om den aktuelle anatomien kan oppnås av
mange skiver kant i kant eller med overlapp.
3D teknikk brukes for å hente ut informa-

Vurderingen av hjertets klaffer kan være
utfordrende og i tillegg til ekkoradiografi
kreve bruk av ulike undersøkelsesteknikker
som hjertekateterisering og CT- og magnetresonans (MR)-undersøkelse av hjertet.
MR brukes mer og mer i vurderingen av
klaffesykdom (1-4), og MR-teknologien
har gjort store fremskritt de siste 25 årene.
Dette gjelder både selve MR-skannerne og
kanskje i like stor grad analyseverktøyene.
Ved Stavanger universitetssjukehus gjennomføres årlig ca. 450 og ved Haukeland
universitetssjukehus ca. 750-800 (i 2019:
772) MR-undersøkelser av hjertet, og ved
de fleste inngår undersøkelser av hjerteklaffene. Ved kompleks struktur og kombinerte hjertefeil, inkludert klaffefeil, har
MR-undersøkelser vist seg å være et viktig
supplement til ekkokardiografi. Tredimensjonal (3D) utskrift av hjertet i silikon basert
på MR-opptak har stor nytte for kirurger
i planleggingen av kirurgi ved de meste
komplekse medfødte hjertefeilene (5). Men
også i vurderingen av enklere klaffepatologi
har hjerte-MR vist sin berettigelse. I denne
artikkelen ønsker vi å belyse metodiske
overveielser og begrensinger ved bruk av
hjerte-MR i vurdering av klaffesykdom.

Noen MR-prinsipper

Einar Hopp og Hans-Jørgen Smith har
en grundig og god innføring om MR av
hjertet i Hjerteforum fra 2014 (Kardiologiske
metoder), men for å gi leserne en mulighet
til å forstå styrker og svakheter ved bruk
av MR i undersøkelse av hjertets klaffer, vil
vi starte med beskrivelse av noen MRprinsipper. Ved MR legges pasienten i et
kraftig magnetfelt. Vann og fett inneholder
hydrogenatomer, og hydrogenatomenes
kjerner (ett proton) spinner rundt sin egen
akse. I likevektstilstand er hydrogenkjernens spinnakse parallell med magnetfeltets
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analyseres, blir derfor et gjennomsnitt av
flere hjerteslag.
Ved opptak av blodstrømshastigheten må radiografene velge riktig plan i henhold til de anatomiske bildene som blir tatt
i forkant og velge en forventet blodstrømshastighet ved hjelp av VENC («Velocity
ENCoding»). Det er ikke alltid enkelt å vite
nøyaktig hvilken hastighet blodet beveger
seg med, og ved insuffisienser kan det være
en utfordring at fremstrøms- og tilbakestrømshastighetene er ulike. For høy VENC
gir redusert sensitivitet, og for lav VENC gir
forvrenging (aliasing) av blodstrømshastighetssignalet. Det må fokuseres spesielt på
dette ved insuffisienser i venstresidige klaffer og alvorlig pulmonal hypertensjon eller
stenoser i høyresidige klaffer.
For bedre fremstilling av blodkar
brukes gadolinium-baserte kontrastmidler.
Kontrast gir ikke bedre opptak av klaffen
i seg selv. Ved TWIST (time resolved MR
angiography with interleaved stochastic
trajectories) gjør man opptak der man kan
følge kontrastene både i arterie- og venefase i både den systemiske og pulmonale
delen av kretsløpet. Ved bruk av kontrast
kan man få fremstilt perfusjon av myokard,
og ved forsinket kontrastopptak og - utvasking visualisere nekrose og arrdannelse.
De mest brukte MR-skannerne ved
hjerteundersøkelser i dag har feltstyrke på
1,5 eller 3 tesla, men det finnes også maskiner med mye sterkere felt (7, 9 og 11 tesla).
Sterkere magnetfelt gir bedre signal og
større signal-til-støy-ratio. Man får derfor
skarpere bilder av bløtvev. Alternativt kan
den økte kapasiteten tas ut i kortere opptakstid. Hovedproblemet ved MR-opptak
fra skannere med sterke magnetfelt er mer
artefakter. Dessuten er pacemakere og ICDer vanligvis godkjent kun for 1,5 tesla, noen
også for 3 tesla-maskiner.
Vanlig diameter på åpningen i MRskanneren er 60 cm, men skannere med
åpning på 70 cm er nå blitt vanligere. Stor
diameter er egnet for pasienter med fedme
og for dem som plages av klaustrofobi,
men ulempen er mer inhomogeniteter i
magnetfeltet og derved mer problemer med
artefakter. Ny teknologi synes imidlertid i
stor grad å bøte på dette.

sjon om blodets hastighet i alle rommets
tre retninger, og det oppnås registreringer
av kreftene som virker på karveggen i tillegg
til den longitudinelle hastigheten gjennom
karstrukturen. Når hastighetene fremstilles som vektorer eller strømningslinjer
visuelt over tid, brukes gjerne betegnelsen
firedimensjonal (4D) blodstrømsavbildning. Tid er den fjerde dimensjonen. Et slikt
opptak tar en del tid siden det skal samles
store mengder data, men vil kunne gi god
visuell fremstilling av blodstrømmen, f.eks. i
relasjon til aortaroten og aorta ascendens i
relasjon til sykdom i aortaklaffen.
Ved undersøkelse av hjertet og
kar brukes ofte to ulike sekvenser: ulike
sekvenser hvor henholdsvis blod blir enten
svart eller hvitt. Svart blod-avbildning (black
blood), såkalt spinn-ekko-sekvens, brukes
mest for visualisering av anatomien. Her er
fett hvitt og blod svart.
Hvitt-blod-sekvens (SSFP), hvor fett
og blod blir hvitt, er en gradientekko med
kort repetisjonstid som brukes for funksjonelle målinger som «synamise (cine)»
-undersøkelser.. Man tar da repetert opptak
av den opprinnelige gradient-ekko-sekvensen gjennom en hjertesyklus. Det er vanlig
å ta 20-30 opptak gjennom en hjertesyklus.
Derfor må alle dynamiske/funksjonelle opptak relateres til hvor man er i hjertesyklus
slik at opptakene gjøres EKG-styrt. Styrken
av SSFP-signalet er avhengig av graden av
T1- eller T2-vekting. Blod og fett vil ha et
kraftig signal og vil derfor være hvitt, mens
fast vev oftest vil ha svake signal og fremstå
som varianter av grått. SSFP kan også brukes på 2D bilder ved sanntidsopptak (krever
ikke EKG-trigging eller at pasienten holder
pusten) eller ved 3D volumskanning.
Ved de fleste funksjonelle opptak,
for eksempel måling av blodstrøm gjennom
klaffer eller volumberegninger i ventrikler,
kreves det at pasienten holder pusten over
lengre tid. Hvis pasienten ikke klarer å holde
pusten i tilstrekkelig lang tid, kan kvaliteten av opptakene bli redusert og derved
vanskeligere å tolke. Behovet for de lange
opptakstidene skyldes at signal må hentes
inn fra flere etterfølgende hjertesykler for at
man skal få tilstrekkelig signalstyrke i opptakene. Normalt velger man å få 20-30 bilder
i hver hjertesyklus (RR-intervall). Signalene
som blir brukt til å generere de bildene som
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Artefakter

i overkant og underkant av ventilen for å få
vurdert blodstrømmen.
Programvarer for automatisert og
semiautomatisert analyse av opptak blir
stadig bedre, men man ser fortsatt segmenteringsutfordringer ved komplisert
anatomi, uttalt trabekulering og artefakter.
Manuel analyse vil da være nødvendig,
men er tidkrevende. Det er alltid nødvendig å kontrollere de automatiserte
segmenteringsmålingene.

MR er en krevende undersøkelsesmetode.
Det finnes utallige ulike former for artefakter som man må være klar over (6), og
radiografene vil oftest vurdere opptakene
som gjøres fortløpende og rette på innstillinger før de gjentar opptakene.
Bevegelsesartefakter forekommer
hyppig og kan presentere seg på flere ulike
måter. Pasienten må ligge lenge i ro, gjerne
opp mot en time. Beveger de seg underveis
på benken må nye, orienterende opptak tas.
Pasientens respirasjon gir også relativt stort
utslag ved avbildning av hjertet. Respirasjonsartefakter unngås ved at pasienten
holder pusten. For mange er dette krevende,
men god instruksjon og ved at pasienten
ikke holder pusten verken i full inspirasjon
eller ekspirasjon hjelper. Enkelte opptak
gjøres nå med navigator-gating i forhold til
diafragma eller med bevegelses-korreksjon
(motion correction) slik at pasienten puster
fritt. Hjertets bevegelse korrigeres ved at
opptakene er EKG-trigget. Arytmier kan
vanskeliggjøre tilfredsstillendegode opptak.
«Real time»-opptak uten trigging kan brukes
til å få bedre visuell fremstilling av hjertet
ved arytmier, men kan ha begrensninger
når det skal utføres kalkuleringer i etterkant
med postprosesseringsverktøy.
Overfoldingsartefakter sees hyppig.
Dette skyldes at MR-skanneren oppfatter
ulike strukturer som like med hensyn på
oppfanget signal under opptaket og velger
derfor å legge disse oppå hverandre på bildet. Dette løses ved at man velger et større
opptaksområde (field of view), men det
reduserer oppløsningen og bildekvaliteten.
Alternativt endres retningen på kodeinformasjonen som innhentes under opptaket,
som ofte vil løse problemet.
Forvrenging av blodstrømssignalet
ses når VENC er satt for lavt og gjør beregning av blodstrømshastigheter og -volum
vanskelig. Postprosesseringsverktøyene kan
dels kompensere for avvik.
Metallimplantater, stålsuturer etc.
kan noen ganger gi artefakter ved at magnetfeltet inn mot metallet i implantatene
påvirkes og gir signalbortfall på bildene.
Tilsvarende vil metallventiler gi lokale forstyrrelser slik at man ev. må ta opptak like

Kontraindikasjoner

ICD-er og pacemakere var lenge absolutte
kontraindikasjoner. Dagens pacemakere og
ICD-er er MR-kompatible. Likevel er det
riktig å vurdere behovet for en MR-undersøkelse individuelt for hver enkelt pasient (7).
Dessuten må man ha kvalifisert personell
til stede både for hjerte-lungeredning og
reprogrammering av pacemakeren. Det er
viktig også å huske på at pasienten kan ha
gamle pacemakerledninger i kroppen. De
fleste pacemakere og ICD-er er kun testet
for 1,5 tesla-skannere og ikke 3 tesla eller
sterkere. Metallsuturer i sternum, stenter,
klaffer etc. er i dag MR-kompatible.
Klaustrofobi kan hos noen være et
så stort problem at en MR-undersøkelse
blir umulig. For noen hjelper det hvis de kan
ligge og høre på musikk eller se på TV eller
videofilm. Det samme gjelder ved sykelig
overvekt der de største pasientene ikke vil
ha plass i magnettrommelen. Nyere MRmaskiner har fått større diameter nettopp
pga. problemet med økende overvekt i
befolkningen.
Gadoliniumholdige kontrastmidler
gir sjelden alvorlige kontrastreaksjoner hos
nyrefriske personer. De makrosykliske gadolinium kontrastmidlene synes å ha mindre
bivirkninger i nyre og hjerne enn i alle fall
de eldre lineære gadolinium kontrastmidlene. Ved tidligere allergisk reaksjon på
gadolinium kan man prøve å gjøre opptak
uten kontrast. Manganholdige kontrastmidler har også vært introdusert (8). Kronisk
nyresykdom er en kontraindikasjon, og man
bruker vanligvis en grenseverdi på eGFR <
30 ml/min/1,73 m2 (9) for å unngå nefrogen
systemisk fibrose
Ved MR-undersøkelser av barn som
trenger narkose bør man vurder alternative
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økende bruk av volumopptak (4-D flow)
vil dette sannsynlig gi økte muligheter for
å utføre målingene fritt i de planene man
ønsker ved hjelp av postprosesseringsverktøy. Disse opptakene krever at pasienten
holder pusten. Fordi klaffene i løpet av
hjertesyklus beveger seg ut og inn av planet
kan det være en fordel å legge et plan i selve
klaffen, et rett etter klaffen som er egnet
for måling av maksimal blodstrømshastighet, og et plan foran klaffen for vurdering av
klaffelekkasje. Det er viktig å legge opptaksplanet vinkelrett på jet-en ved klaffefeil,
karstenose som ved koarktasjon av aorta,
og ved intraventrikulære gradienter. Ved
postprosessering er det viktig at man ikke
stoler blindt på programvarenes automatiske målinger, men kontrollerer at valgt
måleområde (ROI) stemmer overens med
arealet av klaff eller blodkar. Hastighetsmålingene som beregnes er ofte litt lavere enn
det man finner ved dopplerundersøkelser
(11). Det skyldes mest sannsynlig at man
ved MR-undersøkelser får middelverdi i
piksel og ikke maksimal hastighet målt
langs en lydbølge som ved bruk av doppler.
For vurdering av grad av stenose er derfor
dopplermålinger og invasivt målte gradienter riktigere. Hvis man ikke har shunt noe
sted i hjertet, skal netto fremoverblodstrøm
være identisk i mitral-, trikuspidal-, aortaog pulmonalklaffene. Netto blodvolum er
det som går ut fremover gjennom klaffen
minus det som lekker tilbake. Det er lett å
glemme, men i aorta- og pulmonalklaff er
fremover-blodstrøm i systole, men i diastole
i AV-klaffene. Stemmer ikke tallene man
regner seg frem til, må man vurdere om
man ikke har målt rett eller at man har en
shunt i hjertet som man har oversett.

undersøkelsesmetoder, men ung alder er
ingen kontraindikasjon.

Morfologi

MR gir god fremstilling av bløtvevsstrukturer. Undersøkelsen er ikke avhengig av gode
akustiske vinduer som ved ekkokardiografi,
for å få gode opptak. MR har god kontrastoppløsning som er viktig for å skille vev,
men har dårligere romlig oppløsning enn CT
og ekkokardiografi (10). Tidsoppløsningen
er imidlertid bedre sammenliknet med CT,
men dårligere enn for ekkokardiografi. Både
T1- og T2-vektede opptak brukes for å fremstille myokard, og ved å bruke T2-vektede
opptak med suppresjon av signalet fra fett
sitter man tilbake med væskesignalet som
indikerer ødem i myokard eller perikard. Ved
bruk av kontrast kan man i tillegg til angiografiopptak også vurdere vevsperfusjon og
ev. arrdannelse med forsinket utvasking av
kontrasten. I de senere år er det blitt mer
utbredt å karakterisere myokard med T1- og
T2-kartlegging (mapping) som innebære at
man får voksel-baserte T1- og T2-verdier.
Slike parametriske teknikker gir absolutte
verdier som muliggjør å skille friskt vev fra
patologiske tilstander og å vurdere myokard
over tid hos enkeltpasienter. Ved å undersøke T1-mapping før og etter kontrast kan
får man også et godt mål på ratioen mellom
intracellulært og ekstracellulært vev som
ytterligere karakteriserer myokardet.
For å vurdere klaffemorfologi kreves
det god planlegging. Gjennom hjertesyklus
vil spesielt mitral- og trikuspidalklaffen
bevege seg mye. Dette må det tas hensyn
til ved opptak. Treffer man ikke rette plan
(gjennom hele hjertesyklus), vil man ikke
kunne få visualiserte klaffen og blodstrømmen godt nok. Det er ikke mulig å korrigere
dette ved postprosessering når vanlig 2D
blodstrømsopptak er brukt. Opptak må derfor vurderes fortløpende, og der man treffer
dårlig, må det suppleres med flere opptak
like over og under klaffen. Gode opptak gir
mulighet for måling av åpningsarealet i alle
klaffene i hjertet.

Volumberegninger

Volumberegninger gjøres på cine-opptak av
snitt (hos voksne vanligvis ca. 15 snitt med
6-8 mm tykkelse) fra ventriklene fra basis
til apeks. Gjennom et RR-intervall tar man
gjerne ca. 25 bilder. Endediastole og endesystole kan enten bestemmes automatisk
eller manuelt. Det er for nøyaktige målinger viktig å få med utløpsdelene av begge
ventrikler helt opp til aorta- og pulmonalklaffene. Ved behov kan man ta tilsvarende
opptak fra atriene. Ved postprosessering
kan man enten automatisk eller manuelt på

Blodstrømsmålinger

Estimering av blodstrømshastigheten og
-volum krever god tidsoppløsning. Nytt
plan må innstilles for hver enkelt klaff. Ved
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enten fordi de ikke klarer det eller f.eks.
under belastningstesting på liggesykkel der
man må avbryte belastningen mens pasienten holder pusten. Etterhvert er det utviklet
teknikker for noen opptak der pasienten
kan puste fritt (14) og bevegelseskorreksjon
som anført over.

hvert snitt legge kanten for måleområdet
langs endokard og epikard. Programvarene
kalkulerer da automatisk ventrikkelvolum,
slagvolum, minuttvolum og myokardmasse
for angitt område av hjertet. Det er vanlig
å regne septum som en del av venstre ventrikkels vegg og skal ikke regnes med i høyre
ventrikkels vegg. Venstre ventrikkels slagvolum tilsvarer det som pumpes ut i aorta i
systolen pluss eventuell regurgitasjonsvolum ved mitralinsuffisiens. Tilsvarende vil
det være for høyre ventrikkel. Gjøres disse
målingene nøyaktig, gir de en god kontroll
på det man har målt i de enkelte klaffene.
MR regnes som den mest korrekte metoden
for kalkulering av ejeksjonsfraksjonen i de to
ventriklene(12, 13). I normale hjerter vil man
ved bruk av MR ofte få litt større endediastolisk volum og lavere ejeksjonsfraksjon
sammenlignet med det man finner ved
ekkokardiografi ad modum Teicholz og mer
på linje med resultatene ved biplan Simpsons metode. På den andre siden måles
gjerne myokardmassen til å være lavere enn
ved ekkokardiografi, som sannsynlig kan
forklares dels av systematisk forskjell i markering (tracing) av grensen mellom venstre
ventrikkellumen og myokard.
Det er en viss faglig uenighet om
hvordan endokard skal tegnes mht. å
ekskludere eller inkludere papillemuskler
og trabekler i ventriklene. Gjøres segmenteringen automatisk, vil papillemusklene i
varierende grad regnes med i ventrikkelvolumet. Tegnes endokard manuelt, får man
nok de mest eksakte målene hvis trabekler
og papillemuskler ekskluderes fra ventrikkelvolumet. Men det er langt mer arbeidskrevende. Det viktigste er at man ved hver
avdeling gjør det likt slik at man kan sammenligne gjentatte MR-undersøkelser.
Når man gjør blodstrømshastighets- og volumberegninger og sammenholder verdien man måler i de ulike klaffene
og ventriklene, er det viktig at vesentlige
endringer i hjertefrekvens ikke bare kan
påvirke estimert minuttvolum, men også
ejeksjonsfraksjon og slagvolum. Eventuelle
intrakardiale shunter må også tas med i
kalkulasjonene.

Aortaklaff

Ekkokardiografi er oftest tilstrekkelig for å
kartlegge aortaklaffens morfologi. Transtorakal undersøkelse kan være krevende på
overvektige personer eller pasienter med
mye lungeskygge. På noen kan også en
transøsofagus-undersøkelse være umulig
uten narkose pga. brekninger. Her er MR
godt egnet, men kvaliteten på opptaket og
beregning av åpningsarealet i klaffen er
helt avhengig at man treffer i klaffeplanet
i systolen. Det er vanlig å legge planet ca.
0,5 cm over klaffeplanet i endediastole (15).
Der man ikke har tilstrekkelig fremstilling
av aortaklaffen ved ekkokardiografi, kan MR
avklare morfologi (tri-, bi- eller monokuspid) og kvaliteten på klaffeseilene (2, 16).
Man kan også få god morfologisk fremstilling av venstre ventrikkels utløpstrakt og
aortaroten med avgangene av koronararteriene (figur 1) Man vil også få god oversikt
over hvilke kommisurer som ikke åpner seg
fullstendig og eventuelt hvor en insuffisiens
er lokalisert. Arealet av aortaklaffeåpningen
kan også beregnes når planet er lagt riktig
og stemmer godt overens med det man
finner på transøsofagus-ekkokardiografi
(17). 4D fremstilling av blodstrømsprofilene
i aortaklaff og -rot kan også gi vesentlig
informasjon og kanskje ny innsikt i f.eks.
årsaker til dilatasjon av aorta ascendens ved
bikuspid aortaklaff (18).
En god dopplerundersøkelse (ofte
blind-doppler fra jugulum eller fra under
høyre clavicula i høyre sideleie) vil vanligvis
gi et korrekt mål for trykkfallet over klaffen.
For å sikre kvaliteten på målingene fra MR
kan man også ta blodstrømsmålinger rett
etter klaffen. Men som sagt får man ofte
litt lavere maksimal hastighet ved bruk av
MR enn ved doppler-undersøkelse fordi
MR-verdien er snittverdi i en piksel. Valg av
VENC kan være en utfordring ved samtidig
regurgitasjon i klaffen (figur 2). Aliasing kan
være et problem både ved alvorlige stenoser
og ved insuffisienser (figur 3). Regurgita-

«Free-breathing»

Det er mange ganger ønskelig å kunne gjøre
opptak uten at pasienten må holde pusten,
65

hjerteforum

N°1/ 2021/ vol 34

a

b

c

d

Figur 1 (a-d). Mann med Marfan sykdom og bikuspid aortaklaff (c, fra et blodstrømsopptak) med moderat til stor aortainsuffisiens (a og b, cine-opptak fra
henholdsvis 3-kammer og LVOT) og dilatasjon av aortaroten til 48 mm (d).

Figur 2. Aortastenose som starter subvalvulært. Samtidig aorta- og mitralinsuffisiens. Stenosen i LVOT og
aortaklaff samt insuffisiensene i mitralklaff fremstår
svarte på bildet. Opptaket er gjort i systole. Bildet viser
3-kammer cine ( film)-opptak.
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sjonen vil alltid ha
en hastighet som
avspeiler trykkforskjellen mellom aorta
og venstre ventrikkel
i diastole. Først ved
alvorlige stenoser
vil hastigheten i en
stenose og i regurgitasjonen være tilnærmet
like. MR er også velegnet for å skille mellom
subvalvulære, valvulære og supravlvulære
stenoser, men det
krever at man også tar
opptak fra de stenotiske områdene. Jo
mer informasjon man
har før MR-undersøkelsen, jo bedre kan
denne planlegges, og
jo bedre vil opptakene
bli. Dessuten kreves
det at man tar seg tid
til gode morfologiske
MR-opptak før man
stiller inn opptak for
blodstrømsmålinger
For beregning
av regurgitasjons
volum og -fraksjon

Figur 3. Aortastenose. Opptak gjort i sinotubulærovergangen ved bikuspid aortaklaff. Svart område sentralt i
det hvite fremstrømssignalet viser aliasing.
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4a

4b

4c

Figur 4 (a-c). TAVI-operert kvinne der implantatet sees godt i alle tre fremstillingene. a)
representer 3D rekonstruksjon vha. CT for vise plasseringen i aortaposisjon. Implantatet
gjenfinnes i blodstrømsopptakene, b) i fasekontrastopptak og c) i amplitudeopptak.
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av blodstrømmen gjennom klaffen både
fremover og bakover er imidlertid ofte en
utfordring, og vår erfaring er at vi ofte ender
opp med mindre volum enn ved tilsvarende
målinger i aortaklaffen eller de høyresidige
klaffene. Alternativt kan mitralinsuffisiens
estimeres ut fra venstre ventrikkels slagvolum minus blodvolumet som går ut i aorta
(23). Sannsynligvis skyldes det problemet
at mitralklaffen har stor bevegelse inn og ut
av planet gjennom hjertesyklus. Graden av
nøyaktighet kan økes dersom man kombinerer funn gjort før, i eller etter klaffen. En del
informasjon kan man også lese ut av formen
på E- og A-bølgene i blodstrømsmålingene.
Den største utfordringen ved de automatiserte målingene er at de ofte tar med aortas

kan den med fordel måles i opptak gjort rett
over (15, 19). Vi har noen ganger nytte av
å gjøre målinger i sinotubulærovergangen
og/eller rett under klaffen for verifisering
av målingene. Målte volum kan kontrolleres
mot de verdiene man får ved målinger gjort
i de andre klaffene og slagvolumet i de to
ventriklene (20). Ved betydelig regurgitasjon eller samtidige shunter bør man derfor
ikke bare nøye seg med målinger fra venstre
hjertehalvdel, men også få med opptak fra
høyre hjertehalvdel.
Vurdering av klaffefunksjonen
ved aortaklaffeproteser enten biologiske
eller mekaniske er en utfordring. Metall
vil gi artefakter i større eller mindre grad.
Mekaniske ventiler representerer ingen
kontraindikasjon for MR-undersøkelsen, og
MR kan avdekke patologiske blodstrømsmønstre gjennom en slik klaff og gi informasjon for kalkulering av regurgitasjonsvolum/
-fraksjon (21), men da må opptaksplanene
legges rett under og rett over klaffen for å
unngå artefakter. Biologiske klaffer har en
metallring som ramme og vil også medføre
artefakter, men i (langt) mindre grad enn de
mekaniske ventilene (figur 4)

Mitralklaff

MR kan gi en god morfologisk fremstilling av mitralklaffen og dens tilhefting ved
chordae og papillemuskler (22). Måling

Figur 6. Høyre ventrikkel med utløpet og pulmonalklaffen (gult kryss).

utløpstrakt i systolen. Gjøres det, vil det
fremstå som en betydelig insuffisiens. Det
er avgjørende at de automatiserte målingene kontrolleres for dette.

Pulmonalklaff

For dem som jobber med kongenitte hjertetilstander er høyre hjertehalvdel ofte vel
så viktig som venstre. Men også ved mange
hjertesykdommer hos voksne pasienter kan
man med stor fordel bruke mer tid på høyre
hjertehalvdel ved ekkokardiografiundersøkelser og inkludere høyre hjertehalvdel i
MR-undersøkelsene; i alle fall første gang
man gjør en MR-undersøkelse. Pulmonalklaffen er oftest grei å fremstille morfologisk og gir vanligvis gode målinger av både
fremover og bakover blodstrøm (figur 5).
Man må imidlertid være nøye med vinkelen

Figur 5. Fasekontrastopptak av pulmonalklaffen
(gult kryss) som viser stor insuffisiens etter operasjon for Fallots tetrade. Samme blodstrømsretning
som fremoverblodstrøm (svart) i mitral- og trikuspidalklaffene nederst i bildet.
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av pulmonal hypertensjon, er
det ikke nok bare å vurdere
hastigheten i en trikuspidalinsuffisiensen, men man må
også ta med (dvs. trekke fra)
trykkfallet over en eventuell
pulmonalstenose. MR er også
egnet til å vurdere eventuelle
stenoser i høyre ventrikkels
utløpstrakt (RVOT) eller i
arteria pulmonalis hvis man
gjør tilleggsopptak fra disse
stenosene. Kunnskap fra tidligere ekkokardiografiundersøkelser er viktig for å optimalisere undersøkelsene, samt fra
cine-opptak av RVOT som må
gjøres i forkant av blodstrømsopptaket. Hvis man planlegger
kateterbasert innsetting av
pulmonalklaffeprotese, er det
viktig med en god morfologisk kartlegging av RVOT. I
vurderingen er det viktig å se
på høyre ventrikkels volum og
veggtykkelse samt septumdeviasjon som sekundære tegn
på stenose versus regurgitasjon. I tillegg må en se etter
poststenostisk dilatasjon av
truncus pulmonalis

Trikuspidalklaff

Figur 7 (a og b). Ebsteins anomali med feste av trikuspidalklaffen betydelig lengre apikalt enn mitralklaffen. Stort høyre forkammer som gir
en atrialisering av deler av høyre ventrikkel. Begge bilder er cine-opptak
i a 4-kammer og b i vertikal langakse med utløsptrakten. Veggfestene
markert med gule punkt.

på grunn av retningen av pulmonalaterien etter
klaffen (figur 6). Valg av VENC kan være en utfordring ved alvorlige stenoser. Som for de venstresidige klaffene kan man med fordel ved stenoser
eller betydelige insuffisienser ta tilleggsopptak
før og etter klaffene. Skal man vurdere graden
69

Den siste klaffen som skal
nevnes, er trikuspidalklaffen.
Gode opptak kan gi god fremstilling av morfologien (24,
25), men spesielt ved Ebsteins
anomali kan denne klaffen
være vanskelig å fremstille
morfologisk og måle korrekt
ante- og retrograd blodstrøm
(figur 7). Fordi det septale
seilet ved denne tilstanden
springer ut (fester) lengre
distalt i høyre ventrikkel enn
normalt, vil ikke hele klaffen
kunne fanges inn på ett snittplan. Blodstrømsmålingene
er oftest pålitelige. Måling av
vena contracta i høyre atrium
kan brukes til semikvantifisering av regurgitasjonen (26).
Hastighetsmålingene i en
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eventuell insuffisiens vil kunne avdekke økte
trykk i høyre ventrikkel ved f.eks. pulmonal
stenose eller pulmonal hypertensjon.

3.

Konklusjon

4.

MR er av størst nytte i vurderingen av
patologi i de høyresidige hjerteklaffene (og
sekundære forandringer av myokard og
volumer) eller der vurderingen av klaffene
inngår i vurderingen av mer komplekse
hjerteproblemer som medfødte hjertefeil.
Vurdering av hjertets klaffer er også viktig
ved utredning av en rekke tilstander der
hjertefunksjon er en del av undersøkelsen.
Selv et hjerte der en finner lavt minuttvolum
kan en finne normal ejeksjonsfraksjon ved
samtidig store insuffisienser i aorta- eller
mitralklaffene.
For god planlegning av en MRundersøkelse og dens enkeltopptak er det
viktig med god informasjon fra ekkokardiografiundersøkelser og eventuelle tidligere
intervensjoner og MR-undersøkelser i
forhold til hvor patologi forventes. Dette er
avgjørende fordi etter at opptaket er gjort
er det lite som kan gjøres for å forbedre det
annet enn å måtte gjøre undersøkelsen en
gang til. Nøyaktige målinger fra opptakene
gir størst grad av sikkerhet med hensyn til
tolkning, men er tidkrevende slik at arbeidsinnsats må avveies mot nytten. I fremtiden
vil vi nok oppleve at programvarene blir
stadig bedre med hensyn til automatiserte
målinger ved hjelp av kunstig intelligens
og økende bruk av volumopptak over tid
(4D-opptak). Hjerte-MR har som andre
undersøkelser muligheter for mange ulike
feil. MR-undersøkelsen bør derfor inngå i
den totale vurderingen av det kliniske bildet.
Der svarene fra MR ikke stemmer med klinikk eller funn gjort ved ekkokardiografi eller
CT kan det være grunn å se på undersøkelsene en gang til eller gjenta dem.
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