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Kapittel 8

Nye ultralydteknikker
Halfdan Ihlen

Ultralydteknikken innenfor hjertemedisinen (ekkokardiografi) ble tatt i bruk i
Norge på 1970-tallet, og ble, etter som den forbedret seg, en stadig viktigere metode
til påvisning av hjertesykdom. På begynnelsen av 1990-tallet hadde teknikken over-
tatt hjertekateteriseringens rolle som den viktigste undersøkelsesmetoden i hjerte-
medisinen. Unntaket var påvisning av trangheter i hjertets kransarterier. Den første
delen av ekkokardiografiens historie er beskrevet i detalj av Skjærpe og Hatle i forrige
kapittel (K-7).

I de siste 15 årene frem til i dag har ekkokardiografien fortsatt å utvikle seg i
meget høyt tempo, og har spilt rollen som pådriver for all utvikling av ultralyddiag-
nostikk i medisinen. Viktige årsaker til dette har vært utvikling av nye, meget effek-
tive hjertemedikamenter til behandling av hjertesvikt, de nye intervensjonsprinsip-
pene som er rettet mot den tillukkede kransarterien ved akutt hjerteinfarkt, samt for-
bedret kirurgisk behandling av kompliserte hjertefeil. Disse fremskrittene i
behandlingen av hjertesykdommer har krevd stadig bedre metoder til å måle hjerte-
funksjonen. I nært samarbeid med ingeniørmiljøene har man utviklet nye viktige
ultralydteknikker for bedømmelse av hjertets pumpeevne. I dette kapitlet skal vi
beskrive fremveksten av disse nye ultralydteknikkene i hjertemedisinen.

Hjertesvikt er i dag en av de viktigste dødsårsaker i Norge. Ettersom antall eldre
mennesker vil øke betydelig i årene fremover, vil hjertesvikt som medisinsk pro-
blem også vokse ytterligere. Vi vet at tidlig påvisning og behandling av hjertesvikt
har betydning for prognosen. Det er derfor viktig å utvikle diagnostiske metoder
som er mer sensitive enn dem vi har i dag. De siste årenes utvikling av nye ultra-
lydteknikker innenfor hjertemedisinen tyder på at vi nå kan diagnostisere hjerte-
svikt på et tidligere stadium. Ultralydapparater er tilgjengelig ved alle landets
sykehus.
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Peroperativ ekkokardiografi
Etter at hjertekirurgene forstod nytteverdien av ekkokardiografi både til diagnose av
hjertesykdom og til kontroll av operasjonsresultat, innså man at teknikken også
kunne brukes til å kontrollere at det som ble gjort under selve operasjonen, var vel-
lykket. Slik billedfremstilling av hjertet i operasjonsstuen kan utføres med stor nøy-
aktighet fra spiserøret (transøsofagus-ekko) uten å forstyrre kirurgien. Hjertespesia-
listenes tilstedeværelse under operasjonene ble derfor mer og mer vanlig. Thoraxki-
rurgisk avdeling ved Rikshospitalet tok i 1996 den uvanlige avgjørelse å ansette en
hjertespesialist i en ledig overlegestilling i hjertekirurgi for å overvåke operasjonen.
Erfaringen ved avdelingen har vært at dette var en meget riktig avgjørelse, idet ultra-
lydkontrollen er til god hjelp ved problemer under inngrepet og fører ikke rent sjel-
den til at operative korreksjoner må gjøres. Det viktige er at disse justeringene kan
utføres før man avslutter inngrepet, noe som reduserer risikoen ved inngrepet tyde-
lig. Ikke uventet falt dødeligheten ved hjertekirurgi de første årene etter at denne
rutinen ble innført.

Ultralydhodene ble stadig mindre og bedre og kunne brukes til målinger direkte
på hjertet. Dette er særlig nyttig i kartlegging av kompliserte medfødte hjertelidelser
og for å måle om blodstrømmen ved operasjon på trangheter i hjertets kransarterier
er blitt bedre. Vi kan regne med at veiledende bruk av ultralyd i operasjonsfeltet vil
øke i fremtiden. Det utvikles også mikrokrystaller som kan festes til hjertet ved slut-
ten av kirurgien, og som brukes til å overvåke hjertefunksjonen i dagene etter ope-
rasjonen.

Stressekkokardiografi og digital bildeteknikk
Ekkokardiografiske undersøkelser under ulike typer belastninger av hjertet er viktige
blant annet for å påvise hvordan klaffefeil endrer seg ved belastning, men særlig vik-
tig er slike belastningsundersøkelser for å påvise hjertekrampe. Den tradisjonelle
metoden som brukes i denne diagnostikken, er måling av endring i elektrisk aktivitet
i hjertet (EKG) under arbeid. Men man har også utviklet nukleærmedisinske meto-
der og gjennom mange år forsøkt seg med ekkokardiografi for å måle endring i kon-
traksjonsevne i det området av hjertemuskelen som får for lite blod. Da man fikk
todimensjonal billedfremstilling av hjertet, ble muligheten for diagnostikk av hjer-
tekrampe betydelig bedre. Men teknikken ble først for alvor viktig da man på slutten
av 1980-tallet og ut på 1990-tallet tok i bruk digital bildeteknikk. Denne teknolo-
giske nyvinningen har i vesentlig grad bidratt til all nyvinning innenfor ekkokardio-
grafien i de siste årene. Bildene kan lagres med uendret kvalitet på digitale lagrings-
medier i stedet for på video og som papirbilder. Særlig viktig er det at «filmer» av
hjerteslagene raskt kan hentes opp igjen med uendret kvalitet, noe som fører til at
man i dag mye enklere kan demonstrere undersøkelsene for kollegene når behand-
lingsopplegg skal besluttes. Det norske Vingmed-miljøet i Horten har vært en viktig
pådriver i utviklingen av digital ekkokardiografiteknikk (K-29).

Den digitale billedfremstillingen og -lagringen førte til at man kunne hente opp
«filmer» av hjertefunksjonen med uendret kvalitet etter avsluttet belastning, og man
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kunne derved mye bedre vurdere om det hadde
oppstått regional endring i kontraksjonsmøns-
teret i venstre hjertekammers vegg (figur 8.1).

Denne teknikken er blitt en viktig og føl-
som metode for påvisning av hjertekrampe,
særlig i tilfeller der man er i tvil om diagnosen.
Hjertet belastes enten ved fysisk arbeid eller
medikamentelt (dopamin og dipyridamol). Av
disse to teknikkene er den siste mest brukt i
Norge.

Kontrastekkokardiografi
Et av de viktigste målene på hjertets pumpe-
evne er den såkalte ejeksjonsfraksjonen, som
måler hvor stor del av blodet i venstre hjerte-
kammer som pumpes ut ved hvert hjerteslag.
Ekkokardiografi gir en meget verdifull fremstilling av venstre hjertekammer. Men
for å kunne måle ejeksjonsfraksjonen kreves en spesielt god fremstilling av kamme-
ret. Dette er grunnen til at ekkokardiografi svært ofte ikke måler ejeksjonsfraksjonen
presist nok, noe som er et betydelig problem i det daglige arbeidet med hjertepasien-
ter, fordi ejeksjonsfraksjonen er så viktig for oss. Ingeniørene har i lang tid arbeidet
med å forbedre bildene av hjertekammeret slik at denne metoden kan bli bedre. Det
synes nå som at flere produsenter av ultralydapparater har kommet til at det beste vil
være å satse på ultralydkontrast.

Det har i mange år vært kjent at når man setter ulike typer væsker inn i blodbanen,
så oppstår det små luftbobler i blodet. Ekko fra disse mikroboblene kan påvises i
høyre hjertekammer ved ekkokardiografi, men de når ikke frem til venstre hjertekam-
mer fordi de blir fanget opp i lungesirkulasjonen. Først da man utviklet mikrobobler
som kunne passere lungekretsløpet uten å bli ødelagt, kunne disse boblene fremstille
venstre hjertekammer som ekkogivende kontrast. Utviklingen har gått langsomt på
grunn av stabilitetsproblemer med boblene. I dag har vi tredjegenerasjons ekkokon-
trastvæsker som gir god fremstilling av venstre hjertekammer (figur 8.2).

Et arbeid fra NTNU har nylig vist at bruk av slik kontrast øker nøyaktigheten av
ejeksjonsfraksjonsmålinger og bør brukes på alle pasienter der en nøyaktig måling av
venstre hjertekammers funksjon er nødvendig. Ulempen med ultralydkontrast er at
den foreløpig er ganske kostbar.

En annen meget interessant måte å bruke ekkokontrast på er å fremstille blod-
strømmen i hjertemuskelen. Denne ikke-blodige metoden gjør det mulig å påvise
områder med redusert blodstrøm med stor nøyaktighet. Derved kan vi også avklare
hvilken av hjertets kransarterier som er trang. En slik tranghet fører først til redusert
blodstrøm som sekundært gir redusert evne til kontraksjon i hjertemuskelen. Det er
derfor sannsynlig at bruk av ekkokontrast vil kunne bli vår mest følsomme ikke-
invasive metode for påvisning av sykdom i kransarteriene. Man har arbeidet med
denne teknikken i en årrekke; noen rapporterer at den fungerer godt, andre får den

Figur 8.1. Område med 

opphevet sammentrek-

ning (kontraksjon) i 

veggen av venstre 

hjertekammer. Bildet 

viser et område av veg-

gen som under belast-

ning ikke lenger kontra-

herer fordi blodtilførse-

len er blitt utilstrekkelig 

(piler). Den manglende 

kontraksjonen sees på 

et stillestående bilde 

som en utbuling.
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ikke til å fungere fordi man ikke klarer å reprodusere resultatene. Dette har flere årsa-
ker. De høye trykkene i venstre hjertekammer under hjertekontraksjonen bryter ned
mikroboblene, og samme effekt har ultralydbølgene. Disse problemene er blitt redu-
sert, men ikke borte, ved utviklingen av de nye kontrastmidlene. Vi trenger fortsatt
mye forskning før ekkokontrast kan brukes som rutinemetode til påvisning av ko-
ronar hjertesykdom.

 

Tredimensjonal ekkokardiografi

 

Tredimensjonal fremstilling av hjertet har alltid vært en drøm i ultralydmiljøene, og
ingeniørene har arbeidet med denne utfordringen gjennom mange år. Den viktigste
begrensningen har vært at datamaskinene ikke har hatt tilstrekkelig datakraft. Dette
er ikke lenger noe problem. De fleste produsenter av ultralydmaskiner har nå utvik-
let spesielle ultralydhoder som kan utføre de kompliserte prosessene som må til for
å sende inn ultralydstrålene på riktig måte og samtidig måle refleksene fra struktu-
rene i hjertet. Man kan nå også bygge opp tredimensjonale bilder av blodstrøm. De
forskjellige strukturene i hjertet kan fremstilles tredimensjonalt i samtid, det vil si
under selve opptaket. Eller man kan bearbeide signalene i ettertid for å oppnå enda
bedre bilder.

Det er ingen tvil om at det er gjort store fremskritt med denne teknikken, og at
man en gang i fremtiden vil frembringe en teknikk som vil revolusjonere ekkokar-
diografien. Men foreløpig er det betydelige problemer med å få god nok fremstilling
av strukturene i hjertet. Vi må løse problemet med at lunger og ribbein forstyrrer
ultralydsignalene, og datakraften bør ytterligere styrkes. Det tar tid å fremstille den
strukturen vi ønsker å se, og ultralydhodet er meget kostbart. Det blir derfor en av-
veining mellom nytte og ekstra bruk av tid under undersøkelsen. Tredimensjonal

Figur 8.2. Venstre hjer-

tekammer uten og med 

kontrastfremstilling. Vi 

ser til venstre hvor vans-

kelig det er med sikker-

het å vite hvor grensen 

mellom veggen og selve 

hjertekammeret er. 

Til høyre fremkommer 

denne grensen tydelig 

etter at kontrastvæske 

er gitt.
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ekkokardiografi er åpenbart nyttig når vi skal fremskaffe bilder av enkelte klaffefeil
slik at kirurgene får mer hjelp til å planlegge sine inngrep. Videre er teknikken alle-
rede til hjelp ved kartlegging av kompliserte medfødte hjertefeil. Men generelt er de
fleste hjertespesialister ennå avventende i håp om at teknikken blir enklere og mind-
re tidkrevende.

Vevsdopplerteknikker
Som tidligere nevnt kan vi under stressekkokardiografi påvise reduserte kontraksjo-
ner regionalt i venstre hjertekammer ved hjertekrampe. Denne vurderingen er basert
på subjektivt skjønn og krever mye trening. Vi ville derfor gjerne hatt en mer objek-
tiv metode som ikke var så avhengig av legens erfaring. Vi skulle også gjerne hatt en
teknikk som med stor følsomhet kunne påvise redusert funksjon av hjertekammeret
som helhet. Den beste metoden vi har i dag, er bedømmelse av hvor stor del av vens-
tre hjertekammers blodvolum som blir pumpet ut under hvert hjerteslag, ejeksjons-
fraksjonen. Denne metoden brukes mye i store medikamentstudier der målet er å
bedre hjertefunksjonen, noe som kan føre til redusert dødelighet. Ejeksjonsfraksjo-
nen kan måles ved en rekke forskjellige teknikker. De fleste av disse, inklusive ekko-
kardiografi, er lite nøyaktige, idet gjentatte målinger kan gi ganske forskjellige resul-
tater. Som nevnt kan presisjonen sannsynligvis bedres ved bruk av ultralydteknikken
dersom vi anvender kontrast. Vi trenger nye metoder som måler regional og generell
funksjon av hjertemuskelen.

Hastighetsdoppler
En slik metode ble utviklet på slutten av 1980-tallet ved å måle dopplereffekten i det
reflekterte ultralydsignalet fra venstre hjertekammers vegg. Dette ble oppnådd ved å
filtrere bort de svakeste signalene med høye hastigheter. I praksis fjernet man da sig-
naler fra blodstrømmen inne i kammeret, og stod igjen med signaler som skyldtes
bevegelse i veggen, dvs. kontraksjon (sammentrekning) og relaksasjon (avslapning).
Denne teknikken er kalt vevsdoppler, og norske miljøer har i de siste årene spilt en
viktig rolle i utviklingen av den.

Den første teknikken som ble brukt, målte enkeltområder i hjertemuskelen. Det
måtte derfor utføres en rekke opptak for å karakterisere alle deler av veggen. På
midten av 1990-tallet ble det så utviklet en todimensjonal teknikk der man fikk sig-
naler fra alle deler av veggen i det planet man undersøkte. Hastighetene i de forskjel-
lige områdene ble fargekodet, slik at man kunne få et bilde av de ulike hastighetene
samtidig. Denne teknikken kalles todimensjonal fargedoppler. Ved å fokusere et
område kan man så få frem hastighetsmønsteret i kurveform i området. Figur 8.3
viser fargekoding av kontraksjonen og samtidig de dekodede hastighetene under
kontraksjonen på tre nivåer i hjerteskilleveggen.

Vi ser at det skjer en økning av kontraksjonshastigheten fra hjertespissen til klaf-
fen mellom hjertekammer og forkammer. Dette skyldes at i forhold til ultralydhodet
adderes hastighetene jo lenger fra lydhodet man kommer. Venstre hjertekammers
kontraksjon kan fremstilles ved hastighetsvektorer i ulike retninger, og en av disse er
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altså venstre ventrikkels lengderetning. Mye taler for at denne hastighetsvektoren
blir mest redusert ved hjertesykdom.

Denne teknikken er viktig ikke bare fordi man nå kan påvise unormalt lave has-
tigheter i syke områder av hjertemuskelen, men også fordi man med stor tidsopplø-
selighet kan måle det som skjer i de ulike fasene av kontraksjon og relaksasjon i hjer-
temuskelen. Dette er vist på figur 8.4.

I en artikkel fra Rikshospitalet i 2001 er det vist at denne høye tidsoppløselig-
heten kan brukes til å bedre diagnostikken av hjerteinfarkt (1), noe som var en viktig
informasjon.

Flere undersøkelser har vist at regionale kontraksjonsforstyrrelser kan måles med
vevsdopplerteknikk. Videre har man kunnet vise at ved klaffesykdommer som gir for-

tykket vegg av venstre hjerte-
kammer, oppstår unormalt
lave hastigheter i veggen selv
om ejeksjonsfraksjonen er
normal. Dette kan tyde på at
vevsdopplerteknikken er mer
følsom for påvisning av redu-
sert kammerfunksjon enn
ejeksjonsfraksjonsmålet. Men
vi trenger flere undersøkelser
før dette spørsmålet er ende-
lig avklart.

Selv om måling av vevs-
hastigheter med dopplertek-
nikk har gitt ny verdifull
informasjon, har metoden
klare svakheter. For det førs-

Figur 8.3. Todimensjonal 

fargedoppler. Til venstre 

sees et bilde av venstre 

hjertekammer under 

kontraksjonen. Dopp-

lerregistreringer fra veg-

gen er kodet rødt. Til 

høyre fremstilles deko-

dingen av fargene på tre 

nivåer i hjerteskilleveg-

gen. Vi ser at den laveste 

hastigheten under kon-

traksjonen finnes nær-

mest hjertespissen. Has-

tigheten øker fra hjerte-

spissen mot klaffen 

mellom venstre hjerte-

kammer og forkammer 

(mitralklaffen).

Figur 8.4. Hastighetskur-

ve fra hjertemuskelen 

gjennom et hjerteslag. 

IVC = sammentrekning 

(kontraksjon) før klaffen 

ut av hjertet åpner seg, S 

= fasen da blodet pum-

pes ut av hjertet, IVR = 

avslapning (relaksasjon) 

mens alle klaffer er luk-

ket, E = tidlig fase av 

blodstrømmen inn i 

hjertekammeret under 

relaksasjonen, A = sen 

fase av blodstrømmen 

inn i hjertekammeret 

under relaksasjonen.
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te er det en svakhet at hvert segment av hjertekammeret har ulike normale hastig-
heter selv om selve kontraksjonen er lik. Dette skyldes altså at målingene utføres i for-
hold til et stillestående lydhode på brystveggen. Videre er det blitt klart at hastighe-
tene vi måler i et område, ikke er så regionale som vi har trodd. De påvirkes klart av
naboområdene og også av bevegelse av hele hjertet i brysthulen under kontraksjonen.

Strain Doppler
På grunn av begrensningene ved vevsdopplermetoden ble det ved NTNU i 1998
utviklet en ny metode der hastighetene ikke ble utregnet i forhold til en stillestående
probe, men i forhold til et nabopunkt i myokard (2). Denne metode ble kalt «strain
rate imaging», etter «strain»-begrepet fra fysikken, som beskriver deformasjon av et
materiale. «Strain rate imaging» betyr derfor fremstilling av deformasjonshastighet.
Metoden ble så, ved samarbeid mellom NTNU og Rikshospitalet, testet ut i dyre-
forsøk, og den målte funksjonen av hjertemuskelen viste seg å være korrekt. Man
fant at de ulike segmentene av et normalt venstre hjertekammer stort sett viste
samme måleverdi (3). Disse målingene var mye mindre påvirkelige av naboområ-
dene, og man kunne vise at områder med redusert kontraksjon var lettere å påvise
enn ved vevsdoppler. Ulempen ved denne teknikken er at den er meget følsom for
støy. Man har derfor integrert hastighetskurven, og dette gir et uttrykk for regional
forkortning av hjertemuskelen eller «strain». Dette er en metode som er mer anven-
delig i undersøkelser av pasienter fordi den påvirkes mindre av støy. På figur 8.5 vises
en «strain»-måling av en pasient med hjerteinfarkt der vevet strekkes i stedet for å
forkortes, som er det normale under hjertets kontraksjon.

Denne teknikken er altså i vesentlig grad utviklet av norske miljøer (figur 8.6).
Selv om «strain Doppler»-målinger innebærer et betydelig fremskritt i måling av

venstre hjertekammers funksjon, er det fortsatt betydelige problemer. Problemet
med støy er nevnt, og i tillegg har alle dopplermetodene det problemet at de er påvir-
kelige av vinkelfeil. Det vil si at dersom det er en vesentlig vinkel mellom måleret-
ning og kontraksjonsretning, så vil man undervurdere funksjonen i hjertemuskelen
betydelig.

Figur 8.5. Regional kon-

traksjon i et område 

med hjerteinfarkt. Til 

venstre sees normal 

kontraksjon som gir ne-

gative kurve. Til høyre 

sees et område med 

strekning eller utbuling 

av vevet under kontrak-

sjonen. Dette er typisk 

for hjerteinfarkt.
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«Speckle»-vevsanalyser
Gjennom flere år har det vært kjent at de forskjellige delene av hjertemuskelen
reflekterer ultralyden på forskjellig måte fordi strukturen varierer. Derfor oppstår
det også mikrostrukturer i bildet av venstre ventrikkel som alle er forskjellige. Ved
NTNU ble det for flere år siden utviklet et program som hadde som mål å følge
hvordan disse strukturene flyttet seg under hjertets kontraksjon, men billedfremstil-
lingen av hjertet var ikke god nok, og programmet ble lagt til side. Med dagens høy-
oppløselige ultralydbilder kan disse strukturene følges, og det er i flere forsknings-
sentre laget programmer for å måle hvordan hjertet kontraherer og relakserer. Fore-
løpig har denne teknikken fått navnet «speckle tracking»-ekkokardiografi. Den store
fordelen med teknikken er at hjertets bevegelser kan følges i mange retninger uten
at det oppstår vinkelfeil. En annen fordel er at måledata sannsynligvis er mindre for-
styrret av støy. Teknikken er ennå i startfasen, og den endelige nytteverdien er ikke
endelig avklart.

Det er kjent fra magnetundersøkelser at hjertekontraksjonen er mye mer kompli-
sert enn vi tidligere har trodd. Normalt trekker venstre hjertekammer seg sammen
på en måte som kan sammenlignes med å vri opp en vaskeklut. Kontraksjonsmøns-
teret kan derfor deles opp i en rekke retningsvektorer: lengdekontraksjon, som altså
er nøye undersøkt med vevsdopplerteknikken, radiell kontraksjon, sirkelkontrak-
sjon og rotasjon av hjertet. NTNU og Rikshospitalet har også når det gjelder denne
teknikken, samarbeidet nært og har nylig publisert arbeider som viser at lengdekon-
traksjonen og rotasjon av hjertet kan måles (4, 5). Det er mulig at forskjellige syk-
dommer manifesterer seg først i visse kontraksjonsretninger, for eksempel ved at
hjerterotasjonen blir først redusert. «Speckle»-vevsanalyse er en lovende teknikk for
å besvare disse spørsmålene.

Figur 8.6. Stipendiater 

og leger fra forsknings-

gruppen ved Rikshospi-

talet. Fra venstre Stig 

Urheim, Thomas Helle-

Valle, Trond Vartdal, 

Helge Skulstad, Erik 

Lyseggen, Ola Gjesdal. 

Sittende overlege Thor 

Edvardsen.
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Fremtidig utvikling
Utvilsomt vil det i tiden fremover skje en betydelig videreutvikling av tredimensjo-
nal ekkokardiografi. Høyst sannsynlig er det denne teknikken som har potensial til
å revolusjonere ekkokardiografien i fremtiden slik at man i løpet av få minutter kan
kartlegge hjertestrukturene med stor nøyaktighet og også påvise abnorme blod-
strømsmønstre. Dette vil forkorte undersøkelsestiden betydelig og kan derfor løse
problemet med for lav kapasitet på en undersøkelsesteknikk som blir stadig mer
etterspurt.

Sannsynligvis vil direkte måling av funksjonen i veggen av hjertekamrene i frem-
tiden påvise sviktende hjertefunksjon på et tidlig tidspunkt. Dette er særlig viktig
fordi eldre mennesker vil utgjøre en stadig større del av befolkningen, og det er vist
at diagnostikk av sviktende hjertefunksjon i tidlig fase bedrer muligheten for å gi god
behandling. Norske forskningsmiljøer ligger langt fremme i denne forskningen.

Selv om ekkokardiografien i det store og hele har overtatt for hjertekateterisering
i diagnostikken av hjertesykdommer, er det lite som tyder på at teknikken vil kunne
konkurrere med hjertekateterisering, datarøntgen og magnetundersøkelser i påvis-
ning av trangheter i hjertets kransarterier. Dette skyldes ribbeinene og at størstedelen
av hjertet dekkes av lungevev som sprer ultralydstrålen. Derimot er det mulig at bruk
av ultralydteknikk i ledninger innført i blodårer og hjerte vil brukes mer og mer fordi
man får en ekstremt god fremstilling av vegger og andre strukturer. Slik teknikk bru-
kes nå både i praktisk klinikk og i forskning for å bedre kartleggingen av trangheter
i kranspulsårene (intravaskulær ultralyd, IVUS). Ingeniørene sysler med ideen om å
utvikle mikrosensorer som kan innføres i blodkarene, og som under sin passasje med
blodstrømmen kan sende informasjon trådløst til en ytre mottaker. Mye spennende
vil skje i fremtiden. Selv om det er vanskelig å si hvor veien vil gå, er det sikkert at
det vil bli mindre bruk for undersøkelser som krever bruk av ledninger eller rør inn
i kroppen for å diagnostisere hjertesykdom.
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Summary

New methods in echocardiography
From the 1990s till today echocardiography has shown a continuous development.
New methods for better visualization of the left heart chamber function using contrast
agents have evolved. Contrast agents are also used to diagnose ischemic regions of
the heart muscle, and cardiac surgeons use echocardiography in the operating theatre
for monitoring of surgical procedures. Three-dimensional ultrasonic imaging of the
heart will soon come into general use. We can now measure directly with ultrasonic
techniques how the heart muscle contracts. This opens for much more sensitive me-
thods for detecting heart disease in its very early stage.
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