EUROECHO-IMAGING
2016 I LEIPZIG
Årets kongress var lagt til Leipzig som kanskje er mest kjent for sin
betydelige musikalske historie i internasjonal sammenheng. Flere av de
store komponistene hadde sine urfremføringer her på 1800-tallet, blant
annet Wagner. Leipzig er hjembyen til flere store komponister, med Bach
som kanskje den mest kjente. Bybildet bærer preg av sterke musikalske
røtter.
Hovedtemaene på årets kongress var kardial bildedannelse ved
arytmi og aortaklaffesykdom. I tillegg feiret kongressen 20 års jubileum. Norge var godt representert både med deltakere, postere og orale
presentasjoner. Det var på flere måter en spennende kongress sett med
norske øyne. Størst interesse og spenning var nok knyttet til valget av
nytt styre i EACVI. Thor Edvardsen stilte til valg som neste president og
ble valgt med et klart flertall til neste president for perioden 2018-2020
(President Elect). Vi gratulerer Thor så mye med valget og ønsker han
lykke til med tiden som president. Vi ser frem til en spennende og aktiv
periode for EACVI sett med nordiske øyne.
En annen stor norsk begivenhet på åpningsseremonien var
tildelingen av æresmedlemskap i EACVI til professor Otto Smiseth
(Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet) for sin betydelige innsats
innen forskningen. Hans aktivitet innen forskning på venstre ventrikkeldyssynkroni og diastolisk funksjon ble trukket frem, samt hans sentrale
plass i de siste anbefalinger for vurdering av venstre ventrikkels diastoliske funksjon.
Alan Fraser fra Cardiff fikk æren av å holde Edler-forelesningen
på åpningsseremonien, et godt og engasjerende innlegg hvor han la
vekt på vår felles oppgave for å bedre den funksjonelle kardiale bildedannelsen med vekt på bedre diagnostisk treffsikkerhet, reduksjon i
målevariabiliteten, behov for normalverdier og resultat-/evidens-basert
bildediagnostikk.
I denne utgaven av Hjerteforum følger 5 referater fra årets
kongress. God lesning, og vel møtt på neste EuroEcho-Imaging som
arrangeres i Lisboa 6.-9. desember 2017!
Espen Holte
Leder av arbeidsgruppen for ekkokardiografi
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AORTAKLAFFESYKDOM
OG TRANSKATETER
AORTAKLAFFINNLEGGELSE (TAVI)
Espen Holte, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital
ventrikkelfunksjon, med påfølgende bedring
av venstre ventrikkelfunksjon. Delgado fra
Leiden viste en kasuistikk med en 80-åring
innlagt med alvorlig venstre ventrikkelsvikt
på bakgrunn av en kritisk aortastenose.
Det ble gjort TAVI under støtte av ECMO,
med påfølgende tilnærmet normalisering
av venstre ventrikkelfunksjon i løpet av det
første året.
Det er fortsatt store internasjonale
og nasjonale forskjeller i forhold til bruk av
generell eller lokal anestesi, mer avhengig
av nasjonal og lokal praksis enn pasientfaktorer. Trenden er klart at de fleste gjøres i
lokal anestesi. En nylig publisert studie viste
at i dag blir ca. 50 % av TAVI-prosedyrene
gjort i lokalanestesi [3]. I Norge er det
også store nasjonale forskjeller. I USA går
trenden fra generell anestesi til mer bruk
av lokal anestesi med transtorakal ekkokardiografi ved behov. Men som A. Klein fra
Cleveland sa: Det fører jo bare til at vi ikke
ser noe. Det er ingen randomiserte data
i forhold til bruken av generell eller lokal
anestesi. En nylig metaanalyse viste at type
anestesi ikke hadde noe å si for mortaliteten. Lokal anestesi reduserte prosedyretiden
og liggetid signifikant, men var assosiert
med høyre pacemakerfrekvens og økende
grad av paravalvulær lekkasje [4]. Siden de
fleste prosedyrer nå gjøres transfemoralt
uten generell anestesi, utføres stort sett
heller ikke transøsofageal ekkokardiografi
(TEE) under selve ventilimplantasjonen.
Det ble advokert ev Kreidel fra Hamburg at
TEE fortsatt bør være standard ved lavvolumsentre, under opplæring og ved bruk av
nye devicer for å redusere risiko og forsinket
diagnostikk ved prosedyresvikt, komplikasjoner og ventildysfunksjon. TEE-veiledning
reduserer kontrastbruk. Flere sentrale
fagpersoner tok opp utfordringen som
kommer når man går i retning av å utvide
indikasjonen for TAVI til lavere alder og
lavere risiko. En vil da møte strengere krav til
langtidsresultater og komplikasjonsfrekvens

Vurdering av aortastenose var tema på
flere sesjoner. Flere av foredragsholderne,
deriblant Philippe Pibarot fra Québec, dro
frem betydningen av nøyaktige målinger i
vurderingen av aortastenose. Spesielt ved
situasjoner med lav blodstrøm er det viktig
å unngå målefeil. Blant annet er venstre
ventrikkels utløpstraktus (LVOT) mer oval
enn tidligere antatt, og dette er utfordrende
for kontinuitetsligningen. Diameteren man
måler i langaksebildet med ekkokardiografi
en ofte den korteste diameteren. Det fører
til at en underestimerer arealet i LVOT og
således overestimerer alvorlighetsgraden
av stenosen. For mer nøyaktig beregning av
arealet i LVOT kan en bruke CT. Det kalles
hybridteknikk for beregning av arealet ved
hjelp av kontinuitetslikningen. Grenseverdi
for en kritisk stenose blir da imidlertid et
areal på 1,2 cm² og ikke 1,0 cm² som ved
bruk av mål fra ekkokardiografi [1]. Foreløpig er ikke hybridteknikken mye brukt i den
kliniske hverdagen. Pibarot konkluderte med
at det ikke er datagrunnlag for å endre de
tradisjonelle grenseverdiene for en alvorlig
aortastenose (middelgradient ≥ 40 mm Hg,
areal ≤ 1,0 cm²). Ved lav blodstrømsituasjon, hvor 30-50 % ikke har fiksert stenose,
ble verdien av stressekkokardiografi tatt
frem. I tillegg begynner det å komme data
på bruk av kalsiumskår av aortaklaffen
på CT (Agatston-skåre), hvor graden av
forkalkning brukes som en vurdering av
aortastenosen. Foreløpig grenseverdi for
alvorlig aortastenose for menn er > 2000
AU (Agatston Unit) og for kvinner > 1200
AU [2].
Aortastenose behandles med TAVI
i stadig større pasientgrupper. Det var
ingen store nyheter i forhold til indikasjon for TAVI som i hovedsak er basert på
funn ved transtorakal ekkokardiografi og
ESC-retningslinjene fra 2012 eller AHA/
ACC-retningslinjene fra 2014. Flere foredragsholdere viste eksempler på vellykket
TAVI ved initialt betydelig redusert venstre
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asymptomatisk klaffesykdom, med hovedvekt på alvorlig asymptomatisk aortastenose. Han viste til en registerstudie med
1800 pasienter med alvorlig asymptomatisk
aortastenose, hvor de som var i «watchfull
waiting»-gruppen kom dårligere ut i forhold
til død og hjertesvikt, men det gjaldt kun
dem som ikke hadde blitt fulgt opp regelmessig og ikke blitt operert med en gang de
fikk symptomer. Baumgartner poengterte
viktigheten av god oppfølging og pasientinformasjon samt rask kirurgi ved symptomutvikling. Han diskuterte såkalte ugunstige
prediktorer som høy alder, risikofaktorer for
kardiovaskulær sykdom, symptomer under
belastning inklusive blodtrykksfall, høy maksimal hastighet, uttalt forkalkning, redusert
ejeksjonsfraksjon (EF), økt gradient under
belastning og pulmonal hypertensjon, uten
å konkretisere noen grenseverdier. Hans
poeng var at dette ofte var prediktorer for å
utvikle symptomer som førte til kirurgi og at
prediktorer for et dårlig postoperativt resultat som redusert EF, lav blodstrøm-status
og fibrose sjeldent er tilstede hos virkelig
asymptomatiske pasienter. Han er medforfatter av de retningslinjene som kommer i
ny utgave neste år. Uten å si noe konkret om
hva som kommer hentydet han til at de nok
ikke kommer til å bli noen vesentlige endringer i forhold til anbefalingene for kirurgi ved
alvorlig asymptomatisk klaffesykdom.
John B. Chambers fra England hadde
innlegg om pasient-protese-mismatch
(PPM). Det er fortsatt et klinisk problem,
med forekomst av moderat og alvorlig PPM
på henholdsvis 20-70 % og 2-11 %. Definisjonen på alvorlig PPM ved aortaventil er et
åpningsareal på ≤ 0.65 cm2/m2. Risikoen for
symptomgivende PPM stiger ved redusert
venstre ventrikkelfunksjon. Det er derfor
spesielt viktig å være oppmerksom på problemstillingen hos dem med redusert EF før
implantasjon av aortaventil. En bør unngå
moderat PPM ved redusert EF (< 50 %)
og alvorlig PPM ved normal EF. PPM fører
sannsynligvis til høyere stress på klaffen og
kan således føre til tidligere degenerasjon.
Det er vanskelig å predikere sannsynligheten for PPM, fordi under implantasjon
av aortaventil blir den opprinnelige klaffen og så mye forkalkninger som mulig
tatt bort. Ved økt risiko for PPM bør en ta
med det momentet ved valg av type klaff,

og sannsynligvis måtte revurdere behovet
for monitorering. Prosedyre i lokal anestesi
ble ikke ansett som et vektig argument mot
TEE, dersom det var indikasjon. Rebecca
Hahn fra New York avsluttet sitt innlegg
med en sterk anmodning om at alle sentre
som gjør TAVI bør ha en algoritme/strategi
for å plukke ut pasienter med høy risiko for
komplikasjoner, som da vil ha behov for
TEE under inngrepet. Hun trakk spesielt
frem de utfordringer uttalte forkalkninger i
LVOT, klaffen og aortaroten kan skape under
implantasjon, både i forhold til plassering
av klaffen og resultatet etter implantasjon.
Vi vil nok fortsatt se store nasjonale og
internasjonale forskjeller, men flere sentrale
fagpersoner som hadde innlegg tok opp
utfordringen som kommer hvis vi skal utvide
indikasjonen for TAVI til lavere alder/lav
til intermediær risiko. Da må vi tilstrebe et
best mulig resultat, for å sikre gode langtidsresultater. Underforstått at en da vil ha
behov for god avbildning både under og
etter implantasjon for å vurdere resultatet.
Forhåpentligvis vil vi etter hvert få tall på
langtidsresultater etter TAVI ved generell
eller lokal anestesi, henholdsvis klaffeimplantasjon veiledet med transøsofageal eller
transtorakal ekkokardiografi.
Det var flere innlegg som gikk på bildediagnostikk av aortaklaffen før, under og
etter TAVI. Både internasjonalt og i Norge
brukes CT til å vurdere tilgang og anatomi
i mht. klaff og proksimale aorta/koronarkar, mens TEE brukes i mindre grad. CT og
3D-TEE er i praksis likestilte ved preoperativ
fremstilling av aortaklaffen med hver sine
styrker og svakheter. Begge metodene er
gode nok på de mest sentrale preoperative
vurderingene, som annulusdimensjon (areal
og perimeter), lokalisering og utbredelse av
forkalkninger, og vurdering i forhold til om
klaffen er bi- eller trikuspid. Flere av dem
som hadde innlegg stresset viktigheten av
å kartlegge forkalkninger i LVOT, klaffen og
roten som en viktig del av den preoperative
planleggingen. Rebecca Hahn fra New York
viste et eksempel med en uttalt forkalkning
i den sinotubulære overgangen. Ved hjelp av
TEE under prosedyren klarte de å plassere
klaffen rett under forkalkningen, som hun sa
ikke ville gått uten TEE.
Helmut Baumgartner fra Munster
hadde et innlegg om pasienter med alvorlig
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tastenose ble verdien av stressekkokardiografi fremhevet, ettersom dokumentasjon
av kontraktil reserve kan predikere bedre
overlevelse. Hypertrofi av venstre ventrikkel, uhensiktsmessig økt venstre ventrikkelmasse og tegn til myokardfibrose er også
forbundet med forringet prognose. Venstre
ventrikkelhypertrofi har vist en svak korrelasjon med middelgradient, en observasjon
som kan antyde maladaptiv remodellering.
På den måten understrekte han hvordan
aortastenose er en sykdom i klaff og myokard. Ved MR er verdien av late gandolineum
enhancement godt dokumentert, spesielt er
et mønster av flekkete («patchy») fibrose
forbundet med økt mortalitet. T1-mapping
er en lovende MR-teknikk som kan gi
informasjon om utbredelse av diffus fibrose
samt innblikk i den myokardiale tilpasningen
gjennom å beskrive ekstracellulært volum.
Lite ble sagt om øvrige klaffesykdommer, ut over at prognostiske markører ved
mitralinsuffisiens er ganske like som ved
aortastenose. GLS dårligere enn -20 % er
forbundet med tredoblet mortalitetsrisiko
ved mitralinsuffisiens, uten sikker kobling til
malign arytmi.

da de forskjellige klaffene har forskjellig
risiko for PPM. En bør velge en klaff med et
åpningsareal (EOA)> BSA (kroppsoverflate
m2) x 0.85. Mulighet for TAVI ble også tatt
frem hvis en pasient i utgangspunktet er på
grensen til å få TAVI, ved samtidig risiko for
PPM. TAVI-klaffene har ikke suturringen,
men i tillegg blir den native klaffen værende.
Fremtidige studier vil nok gi oss mer data på
dette feltet.
Flere av dem som hadde innlegg om
aortainsuffisiens (AI) trakk frem behovet for
bedret klassifisering ved AI. Det var ellers
lite nytt i graderingen av AI. Stresstest ble
tatt frem for å se etter kontraktil reserve.
Det anbefales en inndeling i type I, II og III,
en inndeling som bygger på den klassiske
Carpentier-klassifikasjon for mitralinsuffisiens. Generelt sett anbefales reparativ
kirurgi ved type I (dilatasjon av aortaroten
med intakte kusper), mens en anbefaler
klaffeproteser ved type II (prolaps) og
III (restriksjon/forkalkning av kuspene,
endokarditt). Det ble heller ikke her noen
diskusjon rundt det vanskelige temaet i
forhold til volum på de forskjellige kirurgiske
sentrene og reparativ kirurgi. Ved kombinert
aortastenose og AI anbefales individuell
vurdering i forhold til kirurgi, men her vil
også symptomer være det viktigste i forhold
til behandling. Belastningstest ble også dratt
frem her for å demaskere symptomer.
Igal Sebag fra Montreal foreleste
om bildediagnostikk i risikostratifisering
ved klaffesykdom. Lite skrives eksplisitt om
arytmirisiko, men ved aortastenose gir EF og
venstre ventrikkels endesystoliske diameter informasjon om prognose. Spesielt er
det vist at global longitudinell strain (GLS)
dårligere enn -15 % gir tilleggsinformasjon
hos pasienter med normal EF. GLS har vist
seg som en sterk og uavhengig markør for
mortalitet hos pasienter med aortastenose.
Ved mistanke om low-flow, low-gradient aor-
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BIKUSPID AORTAKLAFF OG AORTA
Alessia Quattrone
2. BAV skal skilles fra Marfans syndrom

Bikuspid aortaklaff (bicuspid aortic valve,
BAV) er den hyppigste medfødte hjertefeilen og angis å forekomme hos 1-2 % av
befolkningen. Det finnes et kjent forhold
mellom bikuspid aortaklaff og aorta i form
av både koarktasjon (forsnevring) samt tendens til dilatasjon som kan ende i potensielt
livsfarlige komplikasjoner som aortadisseksjon og ruptur. Oversikten over sammenheng mellom BAV og aorta i henhold til de
nyeste studier og retningslinjer ble presentert Hector Michelena fra Rochester i USA.
Forholdet kan oppsummeres i 4 poeng:

Marfans syndrom er arvelig bindevevssykdom relatert i de fleste tilfellene til en mutasjon av fibrillin 1-genet og har en prevalens
på rundt 1/4000 personer. Det involverer
ulike organ: øynene, hjertekarsystemet (aortarotdilatasjon) og muskelskjelettapparatet.
Medikamentell behandling med betablokkere eller ARB kan brukes til å forhindre
aortadilatasjon hos pasienten med Marfans
syndrom, mens kirurgisk behandling anbefales for aortadilatasjon.
Hvis vi ser på langstidsoverlevelsesstudier som har observert befolkning i over
25 år, kan vi se at pasienter med BAV har
en bedre overlevelse enn marfan-pasienter.
Aortaaneurisme vil utvikle seg i 26 % ± 4
% av pasientene i løpet av 25 år, og kun 0,5
% ± 0,4 % av pasientene vil ha en disseksjon. Således er risikoen for aortadisseksjon
0,03 %/pasient/år, noe som er ganske lavt.
IRAD-registeret viste at risikoen for aortadisseksjon i BAV er langt lavere enn hos
marfan-pasienter, men fortsatt større enn i
den generelle befolkningen. En studie publisert i Heart i 2014 viste at 43 % av pasienter
med BAV ikke har utvidet aortarot.

1. Aortastørrelsen er viktigst, men den er
ikke alt
Amerikansk retningslinjer anbefaler operasjon dersom diameter av aortarot overstiger
55 mm, med unntak av marfanpasienter
og BAV-pasienter med risikofaktorer. Han
poengterte viktigheten av å indekserte
målinger, spesielt ved store og små personer. Indikasjon for operasjon foreligger
når dimensjoner overstiger > 2,75 cm/m2.
ESC-retningslinjer anbefaler intervensjon for
aortarot-dimensjoner på 55 mm og 50 mm
for BAV med risikofaktorer. Denne terskelen
kan senkes til 45 mm i tilfelle av en indikasjon for erstatning av aortaklaff. Risiko for
aortarotdilatasjon vedvarer faktisk lenge
etter erstatning av aortaventilen.
Risikofaktorer for aortarotdilatasjon (og følgelig disseksjon) som bør tas
hensyn til er: røyking, ukontrollert hypertensjon, aortakoarktasjon, familiehistorie med
aortadisseksjon samt rask vekst av aorta >
5 mm/år. Hypertensjon hos pasienter med
BAV skal behandles intensivt, og de mest
indisert medikamentene er ACE-hemmere
eller angiotensinreseptorblokkere (ARB).
Pasienter med BAV skal undersøkes med
tanke på koarktasjon i tillegg, enten med
ultralyd eller CT/MR.

3. Avbildingsteknikker er avgjørende
Aortaroten må skilles fra aorta ascendens.
Måling må utføres ordentlig på alle segmenter: sinus valsalva, sinotubulærovergangen
og aorta ascendens. For å følge endringene i
dimensjoner på aortasegmenter over tid er
det viktig å bruke den samme teknikken og
samme måling ved samme aortasegment.
Ekkokardiografimålinger ved hjelp av leading
edge to leading edge-teknikk er sammenlignbare med CT og MR inner wall to inner
wall-måling i endediastole.

4. Screening
Førstegradsslektninger til en pasient med
BAV bør screenes for den.
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BILDEDIAGNOSTIKK VED ARYTMI
Øyvind H. Lie. Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
dere stressekkokardiografi med vurdering
av augmentasjon av høyre ventrikkel. Under
trening øker høyre ventrikkels afterload
dramatisk, og ved maladaptasjon sees ingen
styrket kontraksjon under aktivitet. Ved
lav til normal ejeksjonsfraksjon av venstre
ventrikkel bør også den kontraktile reserve
vurderes under stress. Generelt øker stress
den diagnostiske verdien av bildediagnostikk av atleter, dog utelukker altså høy
arbeidskapasitet aldri sykdom. La Gerche
diskuterte verdien av såkalt dekondisjonering, eller nedtrening, der idrettsutøveren
pålegges treningsfri i minimum 6 uker før
reevaluering. La Gerche uttrykte ingen tillit
til metoden, og antydet at dekondisjonering
i beste fall kamuflerer underliggende patologi. Det ble meldt uenighet fra salen, men
La Gerche fastholdt at en eventuell sykdom
fortsatt vil være underliggende og at det
heller ikke er definert hvilken endring som
skal forventes etter dekondisjonering.
Kristina Haugaa fra Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, foreleste om
vurdering av høyre ventrikkel og arytmirisiko ved ARVC. Hun fremhevet at den
tradisjonelle forkortelsen kan være misvisende og at det er økende konsensus om å
beskrive tilstanden som AC, arrhythmogenic
cardiomyopathy, dette for å imøtekomme
en ikke ubetydelig andel pasienter med
biventrikulær og sågar venstredominant
sykdom. AC er en svært arytmogen og
malign tilstand, der plutselig hjertedød kan
være første symptom hos opptil halvparten av pasienter. Gjeldende diagnostiske
kriterier er fra 2010 og vektlegger både
ekkokardiografi og MR. Ved ekkokardiografi
kreves regional funksjonsforstyrrelse og
dilatasjon av proksimale høyre ventrikkels
utløpstractus (RVOT), mens MR beskriver funksjonsnedsettelse og volum. Sen
kontrastretensjon (LGE) på MR er ikke en
del av diagnosen eller risikostratifisering
ved AC. Når strukturell sykdom påvises, har
imidlertid sykdommen nådd forbi sin skjulte
og elektriske fase der arytmirisikoen er stor.
Bildediagnostikk må derfor også fokusere
på risikostratifisering av pasienter før

Kongressen var tildelt et overordnet arytmitema, og spesielt fikk bildediagnostikk i
risikostratifisering for plutselig hjertedød
en sentral scene. Kardiovaskulær sykdom
forårsaker 17 millioner dødsfall årlig på
verdensbasis, hvorav 4 millioner er plutselig
hjertedød.
Plutselig hjertedød hos idrettsutøvere er sjelden, men dramatisk. Andre La
Gerche fra Melbourne må sies å være en
av verdens fremste autoriteter på idrettshjertets fysiologi og patologi. Sammen
med kollegaer fra Leuven har han de siste
årene presentert bevis for treningsindusert
arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati
(ARVC) (1). Med det bakteppet var han
invitert til å forelese om risikostratifisering
av plutselig hjertedød hos atleter. Han innledet med å understreke at bedre diagnostikk
gir bedre prognose. Hos idrettsutøvere
under 35 år er kardiomyopatier viktigste
årsak for hjertestans. Tidligere i år ble det
publisert i New England journal of Medicine at
ARVC seiler opp som den viktigste årsaken
til plutselig hjertedød hos idrettsutøvere,
og at hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
muligens har vært noe overestimert som
dødsårsak (2). La Gerche understrekte at
det trolig foreligger genetisk og geografisk
variasjon, men neppe i så stor grad som
først antatt. Idrettsutøvere har som regel
supranormal fysisk yteevne, og arytmogene
kardiomyopatier gir gjerne arytmisk manifestasjon før yteevnen påvirkes. Han fremhevet derfor gjentatte ganger at man ikke
skal ekskludere hjertesykdom på bakgrunn
av god arbeidskapasitet. Har idrettsutøvere
med HCM samme ICD-indikasjon som
øvrige pasienter, all den tid både septumtykkelse og atriediameter inngår i risikoscore? Kan en HCM-pasient drive idrett med
sin ICD? Spørsmålene er betimelige, men
forblir ubesvarte. Videre understrekte han at
det ikke foreligger kunnskap om effekten av
trening på HCM-fenotypen hos mennesker,
men at dyrestudier kan antyde at trening er
godt tolerert.
Evalueringen av sann og treningsindusert ARVC hos idrettsutøvere bør inklu-
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markører for økt risiko for alvorlig arytmi.
Diastolisk dysfunksjon, uttrykt ved økt
septal E/e’, indikerer også redusert overlevelse. På hjerte-MR gir tilstedeværelse og
utbredelse av LGE videre informasjon om
prognose. Nukleærmedisinske undersøkelser kan indikere induserbar iskemi, som
også er forbundet med arytmi.
Det finnes lite data på arytmirisiko
og stratifisering etter septumreduserende
terapi, dog foreligger hypoteser om endret
risiko. LVOT-gradienten blir som regel
åpenbart redusert, og studier har vist redusert myokardial kollagenutbredelse etter
septumreduksjon.
Thor Edvardsen fra Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, holdt innlegg
om risikostratifisering av malign arytmi
hos pasienter med iskemisk hjertesykdom.
Koronarsykdom er den viktigste årsaken
for plutselig hjertedød hos mennesker
eldre enn 35 år. EF brukes ofte som eneste
bildediagnostikkparameter for å vurdere prognose og allokere pasienter med
iskemisk hjertesykdom til device-terapi.
Retningslinjene bruker EF under 35 % for
å stille indikasjon for primærprofylaktisk
ICD, og det fremstår da som et paradoks
at mange pasienter som ikke fyller indikasjonen, lider plutselig hjertedød. Samtidig
estimeres det at 14 av 15 pasienter med
primærprofylaktisk ICD aldri mottar terapi.
Edvardsen gjentok budskapet om EF sin
ufullkommenhet både i reproduserbarhet
og risikoprediksjon. Strain-parametre har
dokumentert overlegen verdi i prediksjon
av malign arytmi og plutselig hjertedød hos
disse pasientene. GLS dårligere enn -14 %
er forbundet med økt risiko for ventrikulær
arytmi. Tidlig systolisk strekk, redusert
systolisk strain og postsystolisk strain er
distinkte deformasjonsmønster ved iskemi
som bør være på repertoaret hos undersøkeren. Mekanisk dispersjon har vist seg som
en sterk og uavhengig markør for arytmi.
Mer uttalt dispersjon er forbundet med mer
utbredt fibrose og er en lovende biomarkør
for fremtidens risikostratifisering. Økt utbredelse av myokardialt arr illustrert ved LGE er
forbundet med arytmi, men det er usikkert
når i tidslinjen arromfanget skal estimeres.
Transisjonssonen krymper de første tre
måneder etter infarkt. Videre vet vi at diffus
interstitiell fibrose er vanlig ved iskemisk

strukturell fase, ikke minst hos genpositive
familiemedlemmer. Denne populasjonen
er raskt økende ettersom genetisk kaskadescreening øker i omfang. Strain-deriverte
parametre har vist evne til å gjenkjenne
pasienter med risiko for alvorlig arytmi,
også asymptomatiske genbærere. I venstre
ventrikkel er GLS dårligere hos genbærere,
og mekanisk dispersjon, som uttrykker
spredningen av longitudinelle kontraksjonstider i 16 venstre ventrikkelsegmenter, er
mer uttalt. I høyre ventrikkel foreslås det å
estimere longitudinell strain midlet over tre
segmenter i den frie vegg fra fokusert høyre
ventrikkel firekammerposisjon. Mekanisk
dispersjon i høyre ventrikkel bør regnes over
seks segmenter som inkluderer septum fra
samme posisjon, for å tilse at ikke metoden
med standarddeviasjon blir for matematisk
fragil. Kombinasjon av EKG-parametre med
høyre ventrikkel (RV)-parameterne RVOTdiameter, basal RV-diameter, RV mekanisk
dispersjon, RV longitudinell strain og fraksjonert arealendring (FAC) fra ekkokardiografi øker gjenkjennelsen av pasienter med
tidlig AC og ventrikulær arytmi (3). Haugaa
er førsteforfatter for et konsensusdokument
om bildedannelsesteknikker ved AC som
blir publisert i EACVI i 2017. Der vil det presenteres både optimale bildediagnostikkteknikker og kontrollintervaller. For eksempel
bør asymptomatiske genbærere undersøkes
hvert 1-2 år frem til 40 års alder.
Sharif Nagueh fra Huston ga oversikt
over bildediagnostikk i risikostratifisering
hos pasienter med HCM. Han fremhevet
rollen til multimodal bildediagnostikk i prediksjon av plutselig hjertedød. Utfordringene
knytter seg i stor grad til fenotypisk variasjon, på molekylært, cellulært og funksjonelt
nivå. Ved ekkokardiografi er de viktigste
risikofaktorene gjenspeilet i den anbefalte
HCM-risikokalkulatoren som anbefales for å
beregne 5 års risiko for plutselig hjertedød. I
den inngår maksimal veggtykkelse, venstre
atries diameter fra parasternal langakse og
maksimal venstre ventrikkels utløpstractus (LVOT)-gradient (i hvile eller under
Valsalva-manøver). Valsalva-manøver bør
være rutine ved ekkokardiografi av HCMpasienter ettersom også dynamisk utløpsobstruksjon øker risikoen for alvorlig arytmi.
I tillegg har lav EF med redusert kontraktil
reserve samt dårligere GLS (4) vist seg som
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hjertesykdom og at den ikke uten videre er
påviselig ved MR. T1-mapping kan spille en
fremtidig rolle her. Videre dokumentasjon
på at GLS er mer nøyaktig og sensitiv enn EF
ble presentert som abstrakt. Hyppige ventrikulære ekstrasystoler (VES) kan gi redusert
systolisk funksjon hvis de overstiger et visst
antall. Vi viste nå at GLS var redusert hos
pasienter med over 8000 VES per døgn,
mot 24000 VES som tidligere er vist å være
forbundet med redusert EF (5).
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MEDFØDTE HJERTEFEIL
Erik Nestaas. Center for Cardiological Innovation, Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet, og Pediatriseksjonen, Sykehuset i Vestfold.
opplevet sene komplikasjoner spesielt knyttet til skader av AV-klaffeapparatet.
De neste dagene var tema på
hovedsesjoner blant annet deformasjonsanalyse og stress-diagnostikk i oppfølging
av medfødte hjertefeil og mulitmodal
bildedannelse ved transposisjoner og ved
aorta-koarktasjon.
Et lite innblikk i helt nye teknikker
og inn i nær fremtid var det også. «New
frontiers in congenital heart imaging» viste
3-dimensjonale modeller (3D-print) som
hjelpemiddel ved kartlegging av komplekse
strukturelle feil, nye metoder for fusjon av
bilder fra ulike modaliteter og fremstilling av
hjertet med holografi. Holografiske modeller
av hjertet oppleves svevende fritt i rommet,
for eksempel over pasienten ved operasjon.
De kan snus og vendes på, de kan åpnes og
dimensjoner kan måles. Bilder kan også projiseres på pasienten og «vise» organene på
intakt hud, og kombinasjon av bilder før og
under prosedyrene kan også projiseres på
huden og vise hvor nåler og katetre under
intakt hud befinner seg under prosedyren.
«Big data» og maskinlæring som analysemetode er på vei her som i andre deler av
medisinen.
Ny forskning ble presentert på
modererte poster-presentasjoner, konvensjonelle poster-sesjoner og korte («rapid
fire») presentasjon av abstrakter. Disse
favnet bredt, men med betydelig fokus på
deformasjonsanalyse ved langtidsoppfølging av komplekse feil. Det var ikke bare
fokus på måling av kontraksjon, men også
på mekanisk dispersjon og dyssynkroni.
«Normal» fysiologi etter operasjon for komplekse feil er lite kjent. Hva er for eksempel
forventet deformasjon i et funksjonelt
univentriklulært hjerte som etter siste operasjonstrinn er i en kronisk hypovolemisk
status? Når er lavere deformasjon i dette
hjertet enn i et normalt friskt hjerte uttrykk
for (ekstra) patologi som nødvendiggjør
tiltak? Som ellers i barnekardiologien var
studiene ofte enten små studier med fokus
på metodeutvikling eller større observa-

Siden kongressen i 2010 i Budapest har
medfødt hjertefeil vært et eget «track»
under EuroEcho. Som tidligere år var første
kongressdag (onsdag) i år avsatt til utdanningskurs mens sesjoner av andre typer
fulgte de neste dagene. Gjennom hele
kongressen var det stort sett alltid en sesjon
om medfødt hjertefeil.
For dem som har vært på kongressen
de siste årene var det mange kjente ansikter
både blant ordstyrere og foredragsholdere, i
hovedsak rekruttert fra internasjonalt store
og toneangivende sentra særlig fra Storbritannia og Canada.
Første utdanningskurs onsdag
omhandlet høyre ventrikkel ved medfødte
hjertefeil, de to påfølgende var om misdannelser med diskordante forbindelser
og om atrieseptum. Kursene var bygget
over samme velprøvde lest som tidligere.
De startet med embryo-anatomisk utvikling, der Monique Jongbloed (Löven) med
animasjoner viste normalanatomi, hva som
kan gå galt og konsekvenser av feilutvikling.
Senere var det vekt på ekkokardiografi og
andre bildeundersøkelser. Hovedvekt var
lagt på ekkokardiografi, siden noe av hensikten med kursene var å forberede kandidater
til eksamen i Congenital Heart Disease
Echocardiography.
Mark Friedberg (Toronto) presenterte vurdering av høyre ventrikkelfunksjon
og -størrelse med ekkokardiografi. Høyre
ventrikkels geometriske form kan endres
betydelig ved medfødte feil, og det er stor
individuell variasjon i ventrikkelform ved for
eksempel Fallots anomali. Både dimensjonsmål og funksjonsmål med ekkokardiografi
er derfor beheftet med stor usikkerhet. En
enkelt måling hos en pasient sier lite, men
gjentatte målinger av samme indeks ved
longitudinell oppføling kan være egnet for å
følge utviklingen hos den enkelte pasient.
Sick Kids-miljøet (Toronto) hadde
lagt om sine oppfølgingsrutiner etter devicelukking av atrieseptale defekter og anbefalte
nå langtidsoppfølging av alle, etter å ha
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men de nye sesjonsformene ble i liten grad
brukt om medfødte hjertefeil i år. De kommer forhåpentligvis senere. «Dr. Jekyll and
Mr. Hyde» var en vri på konvensjonell pro et
contra-sesjon, hvor argumentene for og mot
ble presentert i to påfølgende foredrag - av
samme person. Andre gode sesjonsformer
som burde kunne brukes ved medfødte
hjertefeil, er debatt-sesjoner, interaktive
sesjoner og «see this only once». Det var
få sesjoner om funksjonell ekko. Både for
nyfødte og større barn var det mer vekt på
strukturelle feil enn av funksjonelle avvik.

sjonsstudier fra toneangivende sentra. Det
var få prospektive randomiserte studier; de
er det flere av i voksenkardiologi.
Hva savnet jeg? Sesjonene var på
godt og vondt veldig delt, enten store læresesjoner eller presentasjon av forskning.
Det var få abstrakt-presentasjoner. En
alternativ organisering brukt andre steder
er først ha oversiktsforelesning(er) om et
tema og deretter presentasjon av relevante
abstrakter. Det ville løftet forskningsdelen
av kongressen. Arrangørene var innovative
med tanke på bruk av IT og nye sesjoner,

BILDEDIAGNOSTIKK VED PERKUTANE
INTERVENSJONER OG LITT OM
KLAFFEFEIL
Jan Otto Beitnes, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
er behandlet på verdensbasis, og man har
ingen større studier som dokumenterer
effekten. Mitralign er et kateterbasert system for plikering av annulus, men også her
er dokumentasjonen sparsom og volumet er
enda lavere. Både Cardioband og Mitralign
kan også benyttes til behandling av funksjonell trikuspidalinsuffisiens. Førstnevnte
leveres med 4 mm skruer (mot 6 mm til
mitralbehandling) til bruk i trikuspidalostiet.
Sistnevnte skifter navn til Trialign, men er i
prinsippet samme utstyr. Rebecca Hahn fra
Columbia University Medical Center, New
York, la frem data fra SCOUT I-studien, en
feasibility-studie på Trialign som opprinnelig
ble lagt frem på TCT i oktober 2016. 15 (!)
pasienter ble behandlet med systemet som
er en perkutan «Kay-plastikk» hvor man plikerer (sammenfolder), og i praksis bikuspidaliserer, trikuspidalostiet. Det var signifikant reduksjon av trikuspidalinsuffisiensens
åpningsareal fra 0,51 cm² til 0,32 cm², og
annulusareal ble redusert fra 12,3 cm² til
11,3 cm². Gangdistanse ved 6 minutters
gangtest økte fra 237 m til 305 m, og der
var ingen mortalitet eller alvorlige hendelser
under prosedyre eller 30 dagers oppfølgning. Metoden ble markedsført som lovende

Innen mitralintervensjoner var det ingen
store nyheter. Dette skyldes både få studier, at de legges frem på større og/eller
mer intervensjonsorienterte kongresser
enn EuroEcho-Imaging og at de relevante
sesjonene var bekledt av gjengangere. von
Bardeleben fra Köln er en ressurs på feltet,
men programkomiteen burde sluppet til
flere røster fremfor repetisjon. Mitraclip
utføres nå på mange sentre i relativt høye
volumer; på verdensbasis har man passert
43.000 prosedyrer. Ca. 70 % av prosedyrene utføres på pasienter med funksjonell
mitralinsuffisiens (MI), og ca. 70 % av
pasientene har patologi som plasserer dem
utenfor «EVEREST-kriteriene». Fortsatt er
EVEREST den eneste randomiserte studien
(mot kirurgisk behandling) på område, og
man venter i spenning på COAPT-studien
som evaluerer effekten av Mitraclip mot
placebo ved hjertesvikt og funksjonell MI.
Ryktene sier at inklusjonsperioden nå er
utvidet og at resultatene lar vente på seg til
2018. Perkutane metoder for annuloplastikk er «under utvikling» og Cardioband
er en CE-godkjent (inkomplett, fleksibel)
ring som skrus inn i annulus. Dette utføres
fortsatt på få sentre, snaut 200 pasienter
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pasienter. Det var en kavalkade interessante
eksempler fra den store intensivavdelingen
på Royal Brompton. Hovedbudskapet var
at gjennomføring av ultralyd på intensivavdelingen avhenger av problemstillingen,
og at den må utføres av noen som forstår
problemstillingen, behersker metoden og
kan tolke, vurdere (og anvende) funnene. I
«hennes» avdeling har de en egen gruppe
ekkokardiografører for intensiv og intervensjonsekko- «general cardiologists create
too much mess». Deretter skulle Maurice
Enriquez- Sarano fra Mayo først advokere
«watchful waiting» og deretter tidlig kirurgi
ved asymptomatisk, stor, mitralinsuffisiens.
I tillegg til et karismatisk debattinnlegg la
han frem upubliserte data fra en ny, stor
kohortstudie på Mayo-klinikken: 3914 pasienter med degenerativ mitralinsuffisiens ble
stratifisert i henhold til lekkasjegrad beregnet med PISA/EROA under sin «kliniske
ekko» på Mayo (dvs. ikke enkelt-observatør
som i hans originale New England Journal of
Medicine-publikasjon). Oppfølgingstid var
6,7 ± 3,1 år, 1263 pasienter ble operert og
835 døde (hvorav 139 etter kirurgi). Resultatene reproduserte i stor grad funnene
fra hans opprinnelige studie og bekrefter
at PISA-metoden, tross metodologiske
utfordringer, er en god prognostisk indikator
ved organisk mitralinsuffisiens (prolaps).
Etter å ha blitt indoktrinert med argumenter
for tidlig kirurgi ved mitralprolaps finner jeg
allikevel grunn til å poengtere at snittalderen i gruppe med insuffisiens areal (ERO) på
20-40 mm² var hele 67 år og i gruppe ERO
> 40 mm² 63 år. Likeledes kan han siteres
på at pasienter med ikke-holosystolisk
insuffisiens i praksis meget sjelden har stor
mitralinsuffisiens (ERO > 40mm²) siden
lekkasjen varer i en så kort del av hjertesyklus. Siden konsekvensene av mitralventiloperasjon innebærer en årlig ventilrelatert
komplikasjonsrisiko, vil jeg understreke at
funnene i denne studien med eldre pasienter ikke uten videre bør tolkes i retning
av tidlig operasjon av unge pasienter med
kompleks mitralsykdom (ofte Barlow med
bileaflet prolaps) og at man muligvis med
bruk av PISA kan klassifisere pasientene
bedre - særlig mht. prognostisk betydning
av deres mitralinsuffisiens.

og kan bli et kjærkomment tilbud til en
pasientgruppe som i dag, tross mye plager
og dårlig prognose, ofte står uten operativt
behandlingstilbud. Det ble presentert svært
lite om kateterbaserte ventiler til behandling
av atrioventrikulærklaffene, muligvis fordi
de små feasibility-studiene som pågår enten
sliter med negative hendelser/dårlige resultater eller sliter med å inkludere pasienter.
Den eldste perkutane mitralintervensjonen er ballongdilatasjon av mitralstenoser. Selv om vi i Norge har tynt kundegrunnlag og få prosedyrer, var der en egen sesjon
over temaet i Leipzig. Vurdering av egnethet
baseres fortsatt på Wilkins skår eller IungCormier skår. Sade fra Ankara poengterte at
der også er en IIb-indikasjon for ballongdilatasjon på mindre egnede pasienter (Wilkins
score ≥ 8) dersom de grunnet operasjonsrisiko ikke kan tilbys kirurgisk behandling.
De nye perkutane mitralventilene kan også
være egnet, både ved høy Wilkins skår og
ved ledsagende mitralinsuffisiens. Metoder
for kvantitering av mitralstenose ble drøftet
av Aouad fra Rabat. Planimetri med 2D
ekkokardiografi ble advokert som gullstandard for arealberegning. Alle metodene
har en del feilkilder som bør være kjent
for undersøkeren. Stressekkokardiografi
(Belghiti fra Rabat) har først og fremst en
rolle i utredningen der det er diskrepans
mellom symptomer og stenosegrad, dvs.
hos asymptomatiske med ekkokardiografisk
alvorlig stenose (falskt asymptomatiske?)
og hos symptomatiske med moderat mitralstenose (feilmåling eller lav blodstrøm?).
Det er få og små studier. Ergometrisk undersøkelse ble anbefalt fremfor dobutamin.
Bruk at systolisk lungearterietrykk (SPAP)
-verdier i vurderingen under stress er
kontroversielt fordi man finner høye verdier
også hos friske veltrente. Det ble poengtert
at de veltrente utvikler sitt SPAP gradvis, og
de høye verdiene oppstår sent i protokollen
under høy belastning og høy hjertefrekvens.
«Patologisk høy» SPAP kommer tidlig, ved
lave belastninger og har et platåmønster.
Høydepunktet for undertegnede var fredagens «Dr. Jekyll and Mr. Hyde» sesjon. Først
ut var Susanna Price, London, med både pro
og kontra forelesning om hvorvidt en fokusert ultralydundersøkelse er nok på intensiv-
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IMAGING AND ARRHYTHMIAS:
MY EUROECHO CONGRESS 2016
Anna Isotta Castrini, Center for Cardiological innovation, Oslo
ments of increasingly thinner layers and
smaller segments of right and left ventricle, enables to predict early contraction’s
impairment. This has been showed to represent often the first signal of potential future
ventricular arrhythmic events. Not only
the «intensity» of the contraction, but also
the «temporal matching» of the segments’
contraction, has been recently discovered
to suggest earlier risk of electrical disorders.
This concept, known as mechanical dispersion, has been applied in different clinical
contests and represents an incoming reality
in the daily practice. In this prospective the
beloved ejection fraction seems to be outmoded, although it will always give us the
first impression about the heart function.
The lack of instruments to early predict the risk of malignant arrhythmias represents a big challenge in clinical practise.
This is particularly true for genetic diseases
as ARVC, that can begin at very young age
and be early malignant, but also for heart
failure, ischaemic and valvular diseases. In
this context, the new imaging techniques
represent an important method for early
diagnosis and then earlier clinical decisions.
It was very excited to be there and to
be part of this incoming imaging revolution!
Future is now… let’s move on!

This EuroEcho Congress 2016 was a little
bit special for me; my first abstract was
accepted for the poster session and this
represented a first small but big success
for a young researcher as me. The abstract,
entitled «Pregnancy is well tolerated in
women with arrhythmogenic right ventricular arrhythmias» (ARVC), evaluated the
effect of the number of pregnancies on the
cardiac function and dimensions in ARVC
women. Increasing evidence indicates a link
between exercise and decreased cardiac
function in ARVC patients. Adaptation of
the cardiovascular system to pregnancy
includes hemodynamic stress comparable
to prolonged exercise. As ARVC is frequently diagnosed in women of childbearing age,
data regarding the effect of pregnancy on
disease progression is needed to improve
evidence-based patient advice. By echocardiographic measurements, including
speckle-tracking techniques, we showed
that the number of pregnancies did not
affect cardiac dimensions and right or left
ventricle function, and pregnancy seemed
to be well tolerated in ARVC women.
The speckle tracking technical and
its applications have been protagonist
during the EuroEcho congress 2016. The
study of myocardium, through the move-
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