EUROECHO 2019
Årets EuroEcho var lagt til Wien og ble åpnet av president i European
Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), Thor Edvardsen. Wien
er en by med lange og rike tradisjoner både innen medisin og kultur.
Universitetet ble grunnlagt i 1365. Christian Doppler (1803-1853) fra
Salzburg oppdaget dopplereffekten. Paul Kretz (f. 1947) var en østerriksk ingeniør som tok i bruk ultralyd i industriell sammenheng, i tillegg
var han sentral i utviklingen av den første medisinske ultralydsskanner
som ble brukt innen oftalmologi og gynekologi.
EuroEcho er blitt den klart største bildediagnostikk-kongressen
på verdensbasis, og med over 4200 deltager ble det satt ny deltagerrekord i år. Kongressens størrelse gjenspeilet seg i programmet som
inneholdt over 230 sesjoner med og over 900 abstrakter. Hovedtema i
år var kardial bildedannelse ved kardiomyopatier og akuttmedisin. Nytt
av året var en «late breaking»-sesjon, hvor de beste bildediagnostikkstudiene ble presentert.
Et tema som gikk igjen i mange av sesjonene og som over de
siste årene har fått økende oppmerksomhet, er kunstig intelligens. Kort
fortalt går det ut på at datamaskiner læres opp til å analysere medisinske bilder. J. D. Thomas (Chicago, USA) viste eksempler på maskin
læring hvor datamaskinen kunne bestemme kjønn, alder og vekt med
høy nøyaktighet bare på bakgrunn av ekkokardiografibilder (database
på 2,6 millioner ekkokardiografibilder). Det vil ikke gå mange år før vi vil
begynne å se maskinlæring implementert i vår kliniske hverdag.
«Edlers lecture» ble i år holdt av Patricio Lancellotti fra Belgia
for sitt betydelige bidrag innen bildediagnostikk av klaffesykdom. Han
trakk frem bruk av multimodalitets-bildediagnostikk for å optimalisere
utredning og behandling av pasienter med klaffesykdom, med særlig vekt på aortastenose. Han refererte ikke-publiserte data som viste
mulig effekt av tidlig kirurgi hos asymptomatiske pasienter med alvorlig
aortastenose.
Norge var veldig godt representert både med deltakere, foredragsholdere og postere, og flere norske abstrakter ble presentert på
«Rapid-fire»-sesjoner. Annichen Søyland Daae (NTNU, Trondheim)
deltok i «Young investigator award» for grunnforskning, hvor hun fikk
en flott andreplass. Det er nå mulig å søke om fellowship for EACVI
(FEACVI). Informasjon finnes på www.escardio.org/EACVI-fellowship.
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EuroEcho som vi kjenner kongressen, vil endre seg neste år.
Da vil EACVI ta steget fullt ut for å lage en multimodalitets bilde
diagnostikk-kongress ved å inkludere EuroCMR og EuroCT. Kongressen
blir hetende EACVI 2020 og vil finne sted i Barcelona 9.-12. desember.
Kongressen vil være sykdomsorientert med multimodalititetsfokus
innen diagnostikk, behandling og prognose. Det er bare å glede seg
til en ny og mer omfattende kongress med et bredt spekter innen
bildediagnostikk.
I dette Hjerteforum følger fem referat fra årets kongress. God
lesning, og vel møtt i desember i Barcelona!
Espen Holte
Leder av arbeidsgruppen i ekkokardiografi

DIASTOLISK FUNKSJON
Marianne Forså, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
det måles indirekte som pulmonalt kapillært
kiletrykk (PCWP). I tidlige stadier av diastolisk dysfunksjon vil det endediastoliske
trykket i venstre ventrikkel (LVEDP) være
økt, mens man finner normale verdier for
trykket i venstre atrium (LAP) og PCWP.
Da vil fyllingstrykket være normalt. For å
bedømme ventrikkelens fyllingstrykk fremhevet Klein betydningen av nøkkelparametere for å vurdere tegn til forhøyet trykk i
venstre atrium: mitral-innstrøms E/A-ratio,
diastolisk vevshastighet (e´), venstre atriums størrelse (oppgis ofte som indeksert
verdi i forhold til kroppsoverflate, LAVI)
samt trykkgradienten over trikuspidalklaffen
(TRP). Venstre ventrikkels relaksasjonsrate,
«restoring forces» og «lengthening load»
er vist å påvirke e´ uavhengig av hverandre.
Forøket E/e´-ratio, økt LAVI og TRP tyder på
forhøyede trykk i venstre atrium.
Gjeldende retningslinjer graderer
diastolisk dysfunksjon fra mild til moderat
og til uttalt. Ved mild diastolisk dysfunksjon
har man en relaksasjonsforstyrrelse, med
normale fyllingstrykk. Man finner lavere
E enn forventet, slik at E/A faller til < 0,8.
Deselerasjonstid forlenges, og e´ faller. Ved
moderat diastolisk dysfunksjon ser man et
pseudonormalisert mønster. Grunnet økte
trykk i venstre atrium vil trykkforskjellen
mellom venstre atrium og venstre ventrikkel
øke, deselerasjonstiden normaliseres og

Temaet diastolisk funksjon var viet flere
seanser under årets EuroEcho. Kongressens
første dag startet med en presentasjon av
«The essentials of diastolic function assessment». A. Klein, S. Nagueh, M. Penicka og
O. Smiseth gjorde rede for patofysiologi,
invasive metoder og tolkning av retningslinjer hos pasienter med redusert og normal
ejeksjonsfraksjon (EF). Det var videre
kasuistikk-baserte sesjoner med tema
myokardsykdom og diastologi. Jeg vil her
trekke fram høydepunkter fra «The essentials of diastolic function assessment».
Forelesningene baserte seg på
de aktuelle retningslinjene for vurdering
av diastolisk funksjon fra 2016 (1), med
oppdaterte funn fra senere års forskning.
Klein gjorde rede for den komplekse
patofysiologien bak diastolisk funksjon. En
diastolisk sviktende venstre ventrikkel vil ha
redusert evne til relaksasjon, økt stivhet og
kan ha reduserte gjenopprettende krefter,
på engelsk «restoring forces». Ved redusert
elastisitet i venstre ventrikkel «suges»
mindre blod inn i ventrikkelen når mitralklaffen åpnes. Dette påvirker «lengthening
load», som betegner trykket i venstre atrium
ved åpning av mitralklaffen, som presser
blodet inn i venstre ventrikkel og dermed
forlenger ventrikkelen. Venstre ventrikkels
fylningstrykk er gjennomsnittet av trykket
i venstre ventrikkel i diastolen. Invasivt kan
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rutinemessige ekkokardiografi hos denne
pasientgruppen.
Flere av foreleserne argumenterte
for bruk av diastolisk stresstest hos pasienter med funksjonsdyspné og mistanke
om diastolisk dysfunksjon, der man finner
normale fyllingstrykk i hvile. Smiseth fremholdt at dette kan være særlig nyttig for å
avklare fenotype av hjertesvikt med bevart
ejeksjonsfraksjon (HFpEF). Disse pasientene kan ha normale fyllingstrykk i hvile.
Pasienter med normal diastolisk funksjon
vil ved belastning øke slagvolumet uten
å øke fyllingstrykket, mens ved diastolisk
dysfunksjon ser man økte fyllingstrykk ved
belastning. Disse forandringene vedvarer
i flere minutter etter avsluttet belastning
og er således tilgjengelige for vurdering
med ekkokardiografi. Man finner stigende
E-bølge og uendret e´, slik at E/e´-ratio
øker. Smiseth argumenterte også for bruk av
LVGLS og målinger av NT-pro-BNP i vurdering av hjertesviktdiagnose.
Nagueh gjorde rede for indikasjoner
for invasiv utredning av diastolisk funksjon.
Dette er særlig aktuelt ved inkonklusive
resultater fra ekkokardiografi og stresstest.
Hos pasienter med hjertesvikt med HFrEF
og dyspné, der man ikke kan utelukke at
dyspné skyldes komorbiditet som lungesykdom, er høyresidig hjertekateterisering
aktuelt.

E/A fremstår tilsynelatende normal, derav
pseudonormalisering. For å demaskere den
underliggende relaksasjonsforstyrrelsen
anbefales Valsalvas manøver. Ved Valsalvas
manøver vil innstrømmingen fra lungevener
til venstre atrium falle, som medfører
redusert trykk i venstre atrium, og dermed
reduserer fyllingstrykket. Mitralstrøm vil
anta mønster som ved relaksasjonsforstyrrelse. En halvering av E/A-ratio ved Valsalva
manøver har høy spesifisitet for forhøyet
fyllingstrykk (1). Ved uttalt diastolisk dysfunksjon har man et restriktivt mønster, der
redusert «compliance» i venstre ventrikkel
og økt trykk i venstre atrium gir stigende E
grunnet stor trykkforskjell mellom venstre
atrium og venstre ventrikkel. Deselerasjonstiden forkortes, da trykkforskjellen mellom
venstre atrium og venstre ventrikkel avtar
raskt. A synker fordi atriekontraksjonen
bidrar til mindre fylning av venstre ventrikkel ved høye ventrikkeltrykk. E/A vil være ≥
2 og deselerasjonstiden < 160 ms (1). Ved
behov anbefaler Klein å benytte strainmålinger av venstre ventrikkel (global longitudinell strain, LVGLS) og venstre atrium
(venstre atrium reservoar strain, LA strain).
LVGLS bedre enn -16-18 % og LA strain
bedre enn -18-23 % vurderes som normale.
Strainkurver i venstre atrium er vist nyttige
til å gradere diastolisk funksjon.
M. Penicka holdt et innlegg om
vurdering av diastolisk funksjon hos
pasienter med hjertesvikt med redusert EF
(HFrEF). Ved HFrEF vil diastolisk funksjon
per definisjon være redusert. Mitralstrøm
er det sentrale parameteret å vurdere hos
denne pasientgruppen. Da økte fyllingstrykk
er vist å være en uavhengig prediktor
for død og prognose hos pasienter med
HFrEF, fremhold Penicka at vurdering av
diastolisk funksjon bør være en del av den
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VURDERING AV VENSTRE
VENTRIKKELS SYSTOLISKE
FUNKSJON
Ivar Salte og Daniela Melichova, Sørlandet sykehus
hospitalisering pga. hjertesvikt, hjerteinfarkt
og hjerneslag (1).
En annen studie med 463 pasienter
innlagt med akutt hjertesvikt og bevart
EF hadde 76 % redusert GLS som tegn på
myokarddysfunksjon (2). Dette er funn
som kan tyde på at longitudinell strain er en
metode som kan påvise endringer i venstre
ventrikkelfunksjon som ikke fanges opp ved
bruk av EF. Redusert GLS var i denne studien
forbundet med økt mortalitet 30 dager etter
utskrivelse, og GLS kan derfor være et nyttig verktøy for å identifisere en subgruppe
høyrisikopasienter før utskrivelse.
Delgado presenterte nytten av strain
ved klaffesykdom, og argumenterte for at
vurdering av venstre ventrikkel med EF ved
alvorlig aortastenose kan være begrenset da
metoden ikke reflekterer myokardsvekkelse
forårsaket av volum- og trykkendringer.
Pasienter med aortastenose utvikler ofte
kompensatorisk hypertrofi, og EF kan være
en sen prognostisk markør. Hos 220 asymptomatiske pasienter med alvorlig aortastenose var strain en prediktor for kardiovaskulære hendelser (3). Ikke alle pasienter
med alvorlig aortastenose har redusert
GLS, men GLS har vist å kunne identifisere
pasienter som vil utvikle symptomer på
et tidligere tidspunkt enn EF. Med GLS vil
man bedre kunne identifisere pasienter
med dårlig prognose og mulig optimalisere tidspunktet for kirurgi. Pasienter som
hadde nedsatt GLS på > -18 %, fikk raskere
symptomutvikling og behov for intervensjon
sammenlignet med pasienter som hadde
bedre strainverdier. Dette ble støttet av en
metaanalyse hvor man inkluderte 1000
pasienter med EF over 60 %. Pasienter
med høyere GLS-verdi enn -15 % hadde
dårligere prognose (4). Delgado avsluttet
med at definerte GLS-verdier ved de ulike
klaffesykdommene ville vært nyttig for bruk
i klinisk praksis. GLS som ledd i aortaklaf-

Det har vært store fremskritt innen ultralyd
som har betydd mye for kardiologisk diagnostikk de siste tre tiår. Ved å kombinere
forskjellige metoder kan man stille korrekt diagnose hos de fleste av pasientene.
Kartlegging av venstre ventrikkels funksjon
er helt sentral for valg av behandlingsstrategi og for vurdering av behandlingsrespons.
Den mest brukte parameteren for vurdering
av venstre ventrikkels funksjon er fremdeles
ejeksjonsfraksjon (EF), på tross av kjente
begrensninger i forhold til målevariabilitet
og evne til å påvise små funksjonsendringer.
På EuroEcho 2019 var det flere sesjoner som omhandlet funksjonsvurdering av
venstre ventrikkel, og sentralt var metoder
for vurdering av venstre ventrikkel utover
EF alene. Metoden med mest fokus var
«speckle tracking» (mønstergjenkjenning)
på standard todimensjonale (2D) ultralydbilder og parameteren global longitudinal
strain (GLS). Strain basert på 3D ultralydbilder ble nevnt, men ingen store kliniske
studier ble presentert. Strain-sesjonene la
vekt på alt fra det basale innenfor hjertets
pumpemekanikk til den mer praktiske bruken i en klinisk hverdag. Nytten av strain ved
ulike tilstander ble belyst i flere sesjoner.
Under sesjonene «What is speckle
tracking and why do we need it?» og
«Speckle Tracking and strain, where is it
useful?» ble det gjennomgått flere studier
med fokus på strain ved venstre ventrikkelhypertrofi, hjertesvikt med bevart EF
(HFpEF), iskemisk hjertesykdom og klaffesykdom. Eksempler på GLS sin prediktive
verdi utover EF ble spesielt vektlagt. Dette
ble illustrert ved en studie på 388 pasienter
med asymptomatisk hypertensiv hjertesykdom undersøkt med ekkokardiografi.
Studien viste at selv ved bevart venstre
ventrikkelfunksjon målt ved EF var reduksjon i GLS forbundet med økt risiko for død,
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EuroEcho 2019 bød på mange gode
argumenter for å inkludere strain-parametre
i en standard ekkokardiografiundersøkelse,
og kunstig intelligens vil kanskje gjøre
dette mindre tidkrevende i en travel klinisk
hverdag.

fevurdering er foreløpig ikke implementert i
retningslinjer.
Et annet sentralt tema på EuroEcho
2019 var kunstig intelligens. Rask utvikling
innen datateknologi og tilgjengelig datakraft
siste årene har resultert i store fremskritt
innen kunstig intelligens. Helautomatiserte
metoder for både EF og GLS ble presentert.
De presenterte metodene var bygget på
«deep learning»-algoritmer som innebærer
at dataprogrammet er basert på komplekse
statistiske modeller bygget opp i et lagvis
nettverk. Algoritmene kan «trenes opp»
til å gjøre prediksjoner på bilder som den
ikke har sett tidligere basert på mønstre
som læres ved hjelp av et treningsdatasett. Disse helautomatiserte metodene
åpner for muligheten til å presentere ferdig
markerte ultralydbilder i tilnærmet sanntid
mens man skanner uten noen tastetrykk. På
denne måten vil man også enkelt og raskt
kunne få EF- og GLS-målinger basert på
gjennomsnittet av flere sykluser, noe som
vil kunne både spare tid for ekkokardiograføren og potensielt gjøre målingene mer
reproduserbare.
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MULTIMODALITETBILDEDIAGNOSTIKK VED
PERIKARDSYKDOM
Torvald Espeland, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
før mitralklaffen åpnes («septal bounce»). I
tillegg vil det foreligge restriktiv mitralstrøm
og økt respirasjonsvariasjon for E-bølgen (>
25 %). Interventrikulær avhengighet og høyt
trykk i høyre atrium kan også forekomme.
Christine Jellis presenterte CT og
MR sin rolle i vurdering av perikardsykdom.
Ved MR ble en god protokoll med dedikerte
opptak for å bedømme tykkelse av perikard,
perikardeffusjon og vena cava-dimensjon
vektlagt. MR-opptak med fri respirasjon
kan demonstrere «septalt shift» og hemodynamiske endringer ved perikardsykdom.
MR-protokollen bør inneholde ødemvektet
serie (T2-vektet STIR) og kontrastopptak
(gadolinium) for å bedømme inflammasjon
i peri- og myokard. Det er viktig å kartlegge
om perikardsykdom har aktiv inflammasjon
eller har brent ut (konstriktiv), for å styre
valg av terapi.
Kardial CT er best for å bedømme
forkalket perikard og kan gjennomføres med
lav strålingsdose. Ved høyere strålingsdose
kan man få en mer eksakt funksjonsvurdering og kartlegge vevstype i relasjon til
perikard. CT har en viktig rolle før planlagt
kirurgi ved konstriktiv perikarditt. Ekstrakardiale forhold vurderes best med CT. Videre
kan funn på CT ha både diagnostisk og terapeutisk betydning. Multimodalitetavbildning
er viktig for evaluering av perikardsykdom.
MR og CT behøves ikke ved ukomplisert
førstegangsperikarditt, men bør vurderes
rekvirert ved langtrukket forløp, mistanke
om residiv eller ved tidligere kirurgi, ablasjon eller strålebehandling.
Allan Klein gikk gjennom hemodynamikk og nye teknikker som kan benyttes ved
vurdering av perikardsykdom. Mistanke om
ødem og inflammasjon (LGE) i perikard taler
for mer aggressiv og langvarig antiinflammatorisk behandling. Et nytt medikament,
Rilonacept, en IL-1-hemmer, blir testet ut

Sesjonen om perikardsykdom med fire
foredrag fra internasjonale eksperter
var godt besøkt. David Prior presenterte
relevant fysiologi og noen av fordelene med
ekkokardiografi som metode for avbildning. Han vektla at perikard er tilstrekkelig
ettergivelig til å tåle dagligdagse endringer
i perikardvolum, mens compliance utfordres
ved akutte endringer utenom det normale.
Ved betent eller fortykket perikard kan compliance bli redusert. Ved perikardeffusjon
eller konstriksjon vil deformasjon begrenses
eksternt, og interventrikulær avhengighet
kan oppstå. Ved inspirasjon vil fylling av
høyre hjertehalvdel øke, med større kammer
og økt blodstrøm over trikuspidalklaffen i
forhold til mitralklaffen. Ved ekspirasjon forsterkes blodstrøm til venstre hjertehalvdel.
Økt transmuralt trykk ved perikardvæske
kan forårsake kammerkompresjon, der det
høyresidige lavttrykksystemet rammes
først.
Etter anamnese, klinisk undersøkelse og EKG bør ekkokardiografi være
første undersøkelse ved perikardsykdommer. Metodens tilgjengelighet, trygghet
og muligheter for nøyaktig hemodynamisk
vurdering i sanntid er uovertrufne. Muligheter for terapiveiledning (perikardiocentese)
og gjentatte undersøkelser er essensielt.
Perikardeffusjoner kan kartlegges etter
omfang og lokalisasjon samt karakteriseres
etter ekkosignal og heterogenitet. Hemodynamiske konsekvenser i form av interventrikulær avhengighet med «septalt shift»,
kammerkollaps og økt trykk i høyre atrium
kan avklares. Ved konstriktiv perikardsykdom kan vevshastigheter og vesvforflytning
være mer bevart septalt enn lateralt der
veggen ofte er adherent til et stivt perikard.
Fordi høyre ventrikkel fylles litt før venstre
ventrikkel, kan man noen ganger se at
septum buker inn mot venstre ventrikkel

93

hjerteforum

N° 2/ 2020/ vol 33

For å skille mellom disse to mulige tilstanden kan man i tillegg til alder, anamnese,
ekstrakardiale funn og BNP (stiger mest ved
myokardsykdom) bedømme pasienten med
bildediagnostikk for vurdering av anatomi,
funksjon, inflammasjon, vevskarakterisering
og annen sykdom. Restriktiv hjertesykdom kjennetegnes av restriktiv fylling over
mitralklaffen, begrenset respirasjonsvariasjon og lave vevshastigheter og deformasjon. Konstriktiv perikarditt kan gi «septal
bounce» og interventrikulær avhengighet
med blodstrømsendringer gjennom respirasjon over atrioventrikulærklaffene. Ved
ekspirasjon, der høyre ventrikkel komprimeres av venstre, kan det til og med oppstå
levervenereversering. Vevshastigheter og
deformasjon vil være høyere ved perikardsykdom, særlig septalt. Tilstandene er
lettest å skille tidlig i forløpet, før diuretikabehandling. Ved blandet sykdom, med element av både restriksjon og konstriksjon, vil
diagnostikk og terapi bli enda vanskeligere.
Den interesserte leseren kan få mer
informasjon om perikardsykdom gjennom
europeiske retningslinjer fra 2015 (ESC)
og amerikanske (ASE) for multimodalitetbildediagnostikk fra 2013.

mot residiverende perikarditt med lovende
resultat. Han illustrerte videre at perikardektomi må gjennomføres svært radikalt for
beste resultat og at overlevelse i etterkant
avhenger av etiologi, med dårligste prognose i etterkant av stråleterapi. Hjertekateterisering og positron-emisjonstomografi
(PET) kan noen ganger være nødvendig i
diagnostikk av perikardsykdom.
Denis Pellerin avsluttet sesjonen
med et foredrag for å skille mellom restriktiv
og konstriktiv fysiologi. Pasienter med slitenhet, tungpustethet og perifere ødem kan
i fravær av koronarsykdom, klaffesykdom og
medfødt hjertesykdom ha nedsatt fylling av
ventrikler. Blant slike pasienter kan forklaringen være både konstriktiv perikardsykdom og restriktiv myokardsykdom. Restriktiv hjertesykdom kan skyldes tilstander
som gir fibrose i myokard, avleiringssykdom
(amyloidose/sarkoidose), lagringssykdom
(Fabrys sykdom eller jernoverskudd) eller
andre sykdommer. Bedømming av veggtykkelse står sentralt i den diagnostiske
utredningen.
Konstriktiv perikarditt kjennetegnes
av et fortykket, uelastisk og forkalket perikard som resulterer i:
y Begrenset diastolisk fylling og interventrikulær avhengighet
y Manglende overføring av redusert intratorakalt trykk til hjertekamre, noe som gir
respiratoriske endringer i blodstrøm over
atrioventrikulærklaffene.
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MEDFØDTE HJERTEFEIL
Eirik Nestaas, Barne- og ungdomsmedisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold
og Leif Brunvand, Barnekardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
faller også ejeksjonsfraksjon og sirkumferensiell deformasjon.
For høyre ventrikkel er utviklingen
av systolisk svikt ulik avhengig av type
belastning. Mens høyre ventrikkel i Fallothjerter ofte kan svikte etter langvarig
volumbelastning med resulterende endret
kavitetsstørrelse, ser man i trykkbelastede
høyre ventrikler hypertrofisk remodellering
og restriktivitet, for eksempel ved transposisjon operert med atrial switch.
Det er flere grunner til at voksenverdenens indekser for måling av diastolisk funksjon, bl.a. E/e’, vevs-doppler-e’
og indeksert volum av høyre atrium, ikke
fungerer som markører hos barn med
medfødte hjertefeil. Ved tilstander som
transposisjon av de store arterier operert
med atrial switch, ved Fallots tetrade og
ved Fontan-sirkulasjon vil den diastoliske
svikten ha annen etiologi og pasientene ha
gjennomgått flere kirurgiske prosedyrer.
Trykk- og volumbelastningen vil har stått
kortere tid. Pasientene vil være yngre, og
det vil være mindre komorbiditet. Samtidig
har pasientene som regel har persistende
hemodynamisk belastning og patologisk
ventrikkelgeometri.
Sesjonen om pulmonal hypertensjon hos barn og nyfødte var mer rettet mot
voksenkardiologer enn barnekardiologer
og drøftet noen av utfordringene med den
nye definisjonen. Diagnosen kan kun stilles
etter kateterisering. Selv om flere bildediagnostiske funn kan indikere pulmonal
arteriell hypertensjon så kreves det invasive
målinger for å stille diagnosen.

I år var igjen medfødt hjertefeil et kontinuerlig tema gjennom hele kongressen. Det
har vært vanlig de senere årene, men ikke
i fjor. Som i fjor var det flere sesjoner om
ekkokardiografi ved funksjonell vurdering
av pasienter under intensivbehandling.
Kongressen hadde som tidligere år mange
kjente ansikter blant foredragsholderne, selv
om det nå de senere år har kommet noen
nye fjes spesielt fra Mellom-Europa. NordEuropa er lite representert.

Utdanningskurset

Utdanningskurset første kongressdag
startet med bildefremstilling av spedbarn
i sirkulatorisk kollaps. Fokus her var ikke
funksjonell ekkokardiografi, men koarktasjon av aorta og hypoplastisk venstre
ventrikkel. For begge temaene var det først
presentasjon av anatomi og patologi og
deretter fokus på bildefremstilling. Tidligere
års PowerPoint-presentasjoner av anatomi
og patologi er senere årene byttet ut med
«live»-demonstrasjon av preparater via
videokamera. De korte teoretiske presentasjonene før preparatdemonstrasjonene
var med ark lagt under videokameraet – en
fin avveksling fra konvensjonelle PowerPoint-presentasjoner. Vi fikk demonstrert
at trangt utløp fra hypoplastisk venstre
ventrikkel er morfologisk distinkt forskjellig
fra normale utløp og at det derfor sjeldent
hjelper å bedre utløpet i fosterlivet for å
hindre videre utvikling.
Neste sesjon var om atrie- og ventrikkelseptumdefekter. Den var så populær
at mange – inkludert undertegnede – ikke
fikk plass.

Kongress-sesjoner

Funksjonell vurdering hos voksne
med medfødte hjertefeil

Langtidsoppfølging av medfødte
hjertefeil

Systolisk funksjonssvikt i venstre ventrikkel følger ofte et mønster der longitudinell
deformasjon reduseres først. Samtidig kan
man ofte se sviktende diastolisk relaksasjon,
økt sirkumferensiell deformasjon og bevart
ejeksjonsfraksjon. Med videre progresjon

Ventrikkelseptumdefekter blir ikke alltid
lukket i barnealderen. Det ekstra slagvolumet hos disse pasientene vises oftest i
barnealderen som redusert endesystolisk
volum. Med økende alder dilateres venstre
95

hjerteforum

N° 2/ 2020/ vol 33

Ebsteins anomali

ventrikkel med økt endediastolisk volum
som resultat. Resultatet er remodellering av
hjertet som kan ha alvorlige følger. Ikkeopererte ventrikkelseptumdefekter krever
derfor livslang oppfølging.
For atrieseptumdefekter er det
sjeldent spontan lukning ved alder over fire
år og/eller hvis defekten er større enn 8
mm. Ubehandlet er det risiko for hjertesvikt, arytmi og pulmonal hypertensjon etter
tredje dekade, mens emboli til systemkretsløpet er svært sjeldent. Prevalens av
pulmonal hypertensjon kan være så høy
som ti prosent, og kvinner er mer utsatt.
Indikasjoner for å lukke er gjennomgått
systemisk embolisering (som er sjeldent),
dilatasjon av høyre ventrikkel og pulmonal
hypertensjon. Retningslinjer anbefalt tettere
oppfølging enn hva som praktiseres i Norge
i dag med post-prosedyrekontroller etter 1,
3, 6 og 12 måneder og deretter hvert 3.-5. år.
Enkelte funn ved ekkokardiografi
kan gi mistanke om restenosering etter
reparert koarktasjon og avbrutt aortabue,
men ekkokardiografi kan likevel ikke brukes
til å stille diagnosen. Da trenges MR eller
CT. Svakhetene ved ekkokardiografi er blant
annet dårlige akustisk vindu suprasternalt
og at det er vanskelig å se aneurismer. Videre er beregning av trykkgradient usikker.
Bernoulli-ligning passer ikke ved lange
stenoser eller stenoser på flere nivåer, og
trykkgradienter kan både over- og underestimeres. Blant indikasjoner for reintervensjon er gradient > 20 mm i hvile, prestenotisk
hypertensjon, patologisk blodtrykksrespons
ved aktivitet og hypertrofi av venstre ventrikkel, og også stenose med mer enn 50 %
forsnevring sammenliknet med aorta målt
med MR eller CT.
Vedrørende bildediagnostikk etter
atrioventrikulær septumdefekt så gir tredimensjonal ekkokardiografi mer informasjon
enn todimensjonal. Viktige faktorer å følge
er stenose og insuffisiens i atrioventrikulærklaffen, stenose i venstresidig utløp,
rest-ventrikkelseptumdefekt, hjerteblokk og
utvikling av pulmonalvenestenose. Pulmonalvenestenose er en del av grunntilstanden
og ikke en komplikasjon etter operasjonen.
Mellom 5 og 15 % trenger reoperasjon av
stenose i venstresidig utløp, i gjennomsnitt
ved syv års alder. Totalt vil en av fire trenge
reintervensjon innen 15 år.
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Ebsteins anomali er sjelden (1:200.000) og
skyldes manglende delaminering av trikuspidalklaffeseilet fra myokard. Det gir apikal
forskyvning av septalt feste av klaffen. Diagnostisk kriterium er apikal forskyvning mer
enn 8 mm per kvadratmeter kroppsoverflate. Preoperativt kan ekkokardiografi
brukes ved vurdering av størrelsen på
anteriort trikuspidalseil, og man kan vurdere
høyre ventrikkelfunksjon med «fractional
area change» og «strain» av høyre atrium.
De samme målingene kan også gjøre med
MR, som i tillegg kan beskrive vinkel/rotasjon av klaffen og gir bedre mål av venstre
ventrikkels ejeksjonsfraksjon. Andre faktorer
å ta med i betraktning er alder, funksjonsklasse og arytmi. Ved postoperativ oppfølgning er viktigste fokus høyre ventrikkels
funksjon, gjerne ved bruk av flere bildemodaliteter parallelt.

Bikuspid aortaklaff
Bikuspid aortaklaff er den hyppigste medfødte misdannelsen, med prevalens 1-2
%, og er halvannen ganger hyppigere hos
menn. Følgetilstander er bl.a. aortastenose
og –insuffisiens og dilatasjon av aortaroten og ascenderende aorta. Før eller siden
vil 20-25 % trenge en eller annen form
for intervensjon. CT og MR er aktuelt når
ekkokardiografi ikke gir gode nok bilder av
sinus Valsalva, sinotubulære overgang og
ascenderende aorta. En bør ha god avbildning av ascenderende aorta minst 4 cm
opp fra klaffeplan. Både CT og MR har god
romlig oppløsning og gjøre det mulig å
rekonstruere hele aorta tredimensjonalt.
Dimensjonsmål er ofte 1-2 mm større på CT
og MR enn ved ekkokardiografi.

Fallots tetrade
Neste post ut var Mark Friedberg, Toronto,
om bildediagnostikk i vurdering av behov
for innsetting av ny pulmonalklaff ved
Fallots tetrade. Han diskuterte bildediagnostikk for vurdering av trykkbelastning
og volumbelastning og hvilken plass nyere
indikatorer for deformasjon og dyssynkroni
kan ha. Bildediagnostikk er viktig i vurderingen. Selv om ekkokardiografi er viktig,
så baserer dagens retningslinjer seg hos
asymptomatiske pasienter på MR, spesielt
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høyre ventrikkels volumbelastning, størrelse
og funksjon. Nye AHA/ACC-retningslinjer
har nå tatt inn svikt i venstre ventrikkels
funksjon som et kriterium, men dette har
ikke nådd ut i praksis – ennå. Mark mente
at måling av hjertefunksjon med strain
(spesielt venstresidig sirkumferensiell strain
og høyresidig longitudinell strain), vurdering
av myokardfibrose og elektromekanisk dyssynkroni bør spille større roller enn i dag.
Siste post for dagen var «Congenital
tips and tricks for non-congenital specialists». Igjen var sesjonen så godt besøkt –
eller rommet så lite –at det ikke var plass til
alle. Arrangørene traff tydeligvis godt med
temaene «How to approach a scrambled
heart – sequential segmental analysis»,
«Haemodynamic assessment of left to
right shunts using imaging», «How should I
describe this VSD?» og «What on earth did
the surgeon do?».

Ekkokardiografi er i økende bruk av nyfødtleger for å vurdere sirkulatoriske forhold ved
intensivbehandling hos ekstremt for tidlig
fødte barn, nyfødte barn med sepsis og ved
intensivbehandling av pulmonal hypertensjon. Ekkokardiografi er nyttig for å evaluere
sirkulatorisk effekt ved åpen duktus, vurdere
sirkulasjonen ved hypoksisk iskemisk
encephalopati og ved diafragmahernie.
Ekkokardiografi kan også vurdere posisjonering av navlevenekateter og vurdere om det
er perikardvæske. Faget har over siste årene
vokst sterkt. Det brukes flere navn på den
samme virksomheten: fECHO (funksjonell
ekkokardiografi), POC-Echo (point of care
echocardiography), TNE (targeted neonatal
echocardiography), CPU (clinician performed ultrasound), POCUS (point of care
ultrasound) og NPE (neonatologist performed echocardiography). Det er utarbeidet
internasjonale retningslinjer som skisserer
grenseoppgangen mellom barnekardiologisk
virksomhet og nyfødtlegens bruk av ekkokardiografi. Det er også utviklet programmer
og retningslinjer for utdannelse av nyfødtleger innenfor bruk av ekkokardiografi.
Nyfødtkardiologi er på den annen
side en viktig integrert del av barnekardiologien. Vesentlige strukturelle avvik kan
innebære en normal intrauterin utvikling,
mens alvorlige sirkulatoriske forhold kan
melde seg i nyfødtperioden. Diagnostikken med ekkokardiografi er ikke alltid like
enkel. Selv med god screening av gravide
med ultralydundersøkelse i svangerskapet
vil 30-40 % av alvorlig hjertefeil ikke være
erkjent ved fødsel. Nøyaktig diagnostikk kan
i de aller fleste tilfelle stilles med ekkokardiografi. Riktig forståelse og håndtering av
det nyfødte barnet med hjertefeil kan være
livsviktig for det enkelte barn.
I en pro et contra-diskusjon forsvarte
Willem P de Boode, Nijmegen, Nederland
bruk for å bedre diagnostikk, følge respons
av behandling og sykdomsutvikling og
bedre innsikten i hemodynamiske prosesser. Han understreket viktigheten av at
første undersøkelse bør være god nok til
å bekrefte eller avkrefte om det er normal
anatomi. Hvis det er mistanke om hjertefeil,
bør barnet undersøkes av barnekardiolog.

Transøsofagusekkokardiografi
(TØE) ved medfødt hjertesykdom
American Society of Echocardiography
(ASE) har kommet med retningslinjer for
TØE ved strukturell hjertefeil. Michael
Puchalski fra Salt Lake City, presenterte
retningslinjene på møtet. De er lett tilgjengelig fra ASEs hjemmeside. Retningslinjene
gir oppdatert informasjon og vil være til stor
hjelp for dem som gjør TØE hos pasienter
med strukturell hjertefeil.
Luc Mertens fra Toronto hadde
ett innlegg om erfaringer med TØE ved
hjerteoperasjoner hos barn. Han refererte et
materiale der de hadde gått igjennom egen
aktivitet i 2 år med intraoperativ TØE ved
SickKids. 114 av 1138 undersøkelser førte til
peroperativ endring av operasjon. Vanligst
var endring ved stenose i utløpet av høyre
ventrikkel (oftest Fallot) (34 stk) og ved
reparativ kirurgi ved atrioventrikulær septumdefekt (30 stk). Men også påvisning av
stenose i koronarkar ved arteriell switch-operasjon, der koronarkarene blir reimplantert,
var relativt hyppig (10 stk). TØE ved barnehjertekirurgi har blitt en standard prosedyre
og er en viktig metode for å kvalitetssikre
operasjon før overflytting fra operasjonsstue
til intensiv.

97

hjerteforum

N° 2/ 2020/ vol 33

Han harselerte over et 2 dagers kurs som
tilbys nyfødtleger for utdannelse i POCS.
Han trakk også frem bruk av ekkokardiografi
for å bestemme væskebehandling som
han var svært skeptisk til. «There is no
consensus of how to assess LV/RV filling
status...».
Ved de fleste større sykehus i Norge
vil de legene som har barnekardiologisk
kompetanse også være tilknyttet nyfødtintensiv og vil naturlig bruke ekkokardiografi
for å vurdere sirkulasjonen hos nyfødte
der det er behov. Problemstillingen er bare
relevant ved de største sykehusene. Som
konklusjon vil jeg mene at hver institusjon
selv må ha en intern dialog og en gjennomtenkt strategi for POCS som tar hensyn til
de eksisterende lokale forhold.

Han understreket også at ekkokardiografi
alltid skal brukes som supplement til alle
andre vanlige kliniske og laboratoriemessige
parametere som man ellers ville følge. Han
presenterte en undersøkelse fra Nederland
der nyfødtlegers bruk av ekkokardiografi
på 154 barn med gestasjonsalder < 29
uker viste 30 % uventede nye funn av
klinisk betydning (flest navlevenekateter
i feil posisjon, men også ukjent hjertefeil
(vanligst ASD og VSD), ukjent pulmonal
hypertensjon, og perikardvæske).
Luc Mertens fra SickKids mente fremveksten var farlig fordi det var mangel på
gode utdannelsesprogram. De som gjorde
ekkokardiografi hadde for liten erfaring med
ekkokardiografi og at man heller bør bruke
den ekspertisen som finnes på sykehuset.

NY TEKNOLOGI:
«VECTOR FLOW IMAGING» (VFI)
Annichen Søyland Daae. Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
«Vector flow imaging» kan visualisere de komplekse blodstrømsmønstrene i
ventriklene, slik at normal og unormal vortexdannelser kan studeres. En vortex er en
sirkulær eller elliptisk roterende masse av
væske som spinner rundt et virtuelt senter.
Rollen til en vortex i normal hjertefunksjon
er å hindre kollisjon av blodstrøm, bevare
et moment og bevegelsesenergi (kinetisk
energi) og dermed unngå overflødig energitap. Det forskes i dag på ulike parametere
knyttet til vortexdannelse i ventriklene,
blant annet størrelse, utbredelse, energitap,
kinetisk energi og vortisitet. Hypotesen er
at unormal vortexdannelse i ventriklene kan
være en indikator på sykdom som viser seg
tidligere enn konvensjonelle ekkokardiologiske funksjonsparametere.
Ved «echographic particle image
velocimetry» (echo-PIV) bruker man mikrobobler til å øke intensiteten til blodsignalet,
for så å måle forflytningen til partiklene for å
beregne hastighetsfeltene.

«Vector flow imaging»/ bildediagnostikk
med blodstrømsvektorer er en samlebetegnelse på metoder som brukes til å fremstille
den komplekse blodstrømmen i hjertet
(eller i blodkar). Mange av metodene har
vært foreslått siden 1980-tallet, men det er
først nå vi ser de første implementasjonene
på kliniske skannere. I år hadde EuroEcho
for første gang en egen sesjon om denne
nye teknologien med tittelen: «The how and
why of intracardiac vector flow imaging».
I sesjonen fikk vi høre fra to
ingeniører og to klinikere som presenterte ulike aspekter og bruksområder ved
metoden. Flere av innleggene gikk gjennom
de ulike metodene som brukes i dag, før de
snakket mer om metoden de hadde brukt
og temaet de var gitt. Under går jeg derfor
først kort gjennom hva som kjennetegner de
ulike metodene, og hva som er implementert klinisk i dag (1, 2). Deretter kommer et
referat fra de ulike innleggene.
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i aksen basis-apex med pacemakeren på,
mens i non-responderne ser man ikke
denne endringen etter implantasjon av
pacemakeren. Slik kan man bruke intraventrikulær blodstrøm til å finne ut hvem
som vil bli bedre med CRT og hvem som vil
fortsette å ha en dårlig hjertefunksjon (3,
4). Han viste også til at en gruppe i Berlin
kunne påvise en forskjell mellom kontrollpersoner og pasienter med hjertesvikt med
bevart ejeksjonsfraksjon (EF) med intraventrikulære trykkgradienter som verken EF
eller global longitudinell strain (GLS) kunne
påvise (5). Denne studien er riktignok gjort
med MR, men viser en potensiell nytte av å
kunne bruke intraventrikulær blodstrøm til å
finne trykkgradienter som igjen kanskje kan
bli et nytt mål på hjertefunksjon.
Det andre foredraget handlet om
intrakardial blodstrøm hos nyfødte med
medfødte hjertefeil. Foredragsholder Solveig
Fadnes er ingeniør fra Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet (NTNU) i
Trondheim og har jobbet tett sammen med
barnekardiolog Siri Ann Nyrnes. Det tekniske ultralydmiljøet tilknyttet Institutt for
sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU
har de siste årene vist bilder av komplekse
blodstrømsmønstre i hjertet (6, 7). Blodstrømsmønstrene er estimert og visualisert
med BST. Den første større studien fra
gruppen inkluderer 47 pediatriske pasienter
og 51 normale kontroller i alderen 0-12 år
(8). Den viser høy klinisk gjennomførbarhet
med robuste hastighetsestimat ned til 8 cm
dybde, og kun én pasient måtte ekskluderes
på grunn av bildekvalitet. Hastighetsfeltene
kan brukes til å beregne nye og potensielt
klinisk nyttige mål, som intraventrikulære
trykkgradienter og energitap på grunn av
væskens viskositet og skjæringskrefter i
hastighetsfeltet. Dette er fokus for videre
forskning.
Det tredje foredraget handlet om
intrakardial blodstøm ved hjertesvikt. Yiu-fai
Cheung er barnekardiolog og professor ved
universitetet i Hongkong. Også han brukte
tid på klassisk kardiovaskulær fysiologi
og intraventrikulær blodstrømsdynamikk
relatert til VFI (9-12) og hvilke av parameterne man forsker på som potensielt kan
brukes i oppfølgingen av hjertesviktpasienter. Han trakk frem energitap, blodstrømsog vortexanalyser samt intraventrikulære

Den største begrensningen til echoPIV er at den er basert på ultralydkontrast.
«Vector flow mapping» (VFM) kalles
også fargedoppler-basert VFI. Metoden er
basert på postprosessering av fargedopplerbilder. Teknologien antar at ut-av-planet-komponenten er liten, noe som gjør
metoden mer usikker. I tillegg måles ikke
den transversale hastigheten, den beregnes.
«Blood speckle tracking» (BST) er
en metode som benytter ultrahøy bildefrekvens for å kunne gjøre «speckle tracking» på blodet uten kontrast. De beregnede
hastighetsfeltene kan brukes til å trekke ut
kvantitativ informasjon om blodets hastighet og retning, som ikke er avhengig av
dopplervinkelen slik som i konvensjonelle
dopplermetoder.
«Transverse oscillasjon» (TO) er en
metode som er mest brukt på vaskulære
applikasjoner, men forskere ved Danmarks
Tekniske Universitet (DTU) har også brukt
denne metoden for pediatri- og aortaavbildning. Den er basert på en bevegelse på tvers
av ultralydstrålen som gir en svingning med
en frekvens som er proporsjonal med den
tverrgående eller transversale hastigheten.
Hitachi har implementert VFM på
sine scannere. GE Vingmed har implementert en versjon av BST som de kaller «blood
speckle imaging» (BSI) til bruk på pediatriske prober og transøsofagusprobene for
å fremstille blodstrømmen visuelt. TO er
implementert på BK Medical sine skannere.
I tillegg har Mindray Medical implementert
vektordoppler (Vector Doppler) på sine
skannere, men dette er kun for vaskulære
applikasjoner og er derfor ikke nevnt noe
mer her.
Det første foredraget i sesjonen
handlet om karakterisering av intrakardial
vortex blodstrøm med kontrast-ekkokardiografi. Metoden som var brukt her var
Echo-PIV. Foredragsholder Gianni Pedrizzetti er ingeniør og professor i væskemekanikk ved universitetet i Trieste i Italia. Han la
vekt på hvordan VFI kan gi oss mer nøyaktig
intrakardial blodstrømsinformasjon, hva
dette kan fortelle oss klinisk og at kardial
dysfunksjon er assosiert med endret vortexdannelse og endrede intraventrikulære
blodstrømsmønstre. Han viste til studier på
superrespondere på CRT hvor man har sett
at hos disse får man en effektiv blodstrøm
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den normale vortexdannelsen i atriet ved
lungeveneinnmunningene og fører til mer
turbulens. Også her begynner man å bruke
VFI til å se hvilke endringer vi induserer når
vi setter inn kunstige klaffer, og ved innsetting av ny mitralklaff ser man stor forskjell i
blodstrømsmønstrene fra en biologisk til en
mekanisk klaff. I tillegg har plasseringen av
klaffen stor betydning (21, 22).
Alt i alt viste sesjonen godt frem
de ulike metodene og potensialet til bruk i
kliniske problemstillinger. VFI er en spennende ny metode, og tiden vil vise hvordan
vi klarer å bruke den i behandlingen av
pasienter.

trykkgradienter som potensielle parametere
man kan bruke hos hjertesviktpasienter.
Det er allerede kartlagt en del rundt de
endrede blodstrømsmønstrene hos pasienter med hjertesvikt av ulike typer (9, 13-15),
men det er fortsatt uklart hva som er den
beste parameteren relatert til blodstrøm og
vortexdannelse og hva som vil kunne gi oss
forskjellen på syke og friske. Det er likevel
en økende interesse for intrakardial blodstrøm ved hjertesvikt. Flere av parameterne
det forskes på i dag, er lovende når det
gjelder risikostratifisering og prognostisering, og metoden kan potensielt bidra til å
kaste lys over den mekanistiske forståelsen
av hjertesvikt. Cheung brukte også en
del tid på et mål som kalles direkte blodstrømskvantifisering («direct flow quantification») hvor man ser på de ulike delene av
blodstrømmen og klassifiserer og måler de
separat. Det deles opp i direkte blodstrøm,
restvolum, forsinket ejeksjon og beholdt
tilsig, og man ser på hvordan disse fire
fordeler seg i prosent av det totale volumet
ved ulike typer av hjertesvikt (16, 17). Det er
vanskelig å se om dette virkelig er noe som
gir oss noe mer enn EF.
Det siste foredraget handlet om
intrakardial blodstrømskartlegging ved
klaffesykdom. Geu. Ru Hong er kardiolog
og professor ved Yonsei universitet i Seoul
i Sør-Korea. Han trakk frem vortexlokalisasjon og -intensitet som parametere
til bruk i vurdering av blodstrømmen ved
klaffesykdommer (18). Klaffesykdommer vil
påvirke vortexdannelsen på hver sin unike
måte relatert til typen klaffesykdom. Det
er generelt gjort lite VFI ved klaffesykdommer. Ved aortainsuffisiens ser man at jeten
forstyrrer den transmitrale vortexdannelsen,
noe som kan øke energitapet. Ved aortastenose med bikuspid klaff ser man at det
oppstår en kompleks vortexdannelse i aorta
ascendens som øker veggstresset i den
proksimale delen. Det er også noen som har
begynt å se på hvordan hemodynamikken
endres etter transkateter aortaventilimplantasjon (TAVI) med VFI, både over og under
klaffen (19, 20). VFI er lovende for å vise
hvilke endringer vi induserer i blodstrømmen når vi gjør endringer i hjertet. Ved
mitralinsuffisiens ser man at det oppstår
en vortex ved atrieseptum i sammenheng
med insuffisiensjeten, noe som forstyrrer
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Takk til Solveig Fadnes for gjennomlesing og
tekniske innspill.
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