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 Hjertets tømningsfase/kontraksjonsfase

 Oppgave: Besørge adekvat systemisk organperfusjon
(dvs. minuttvolum og blodtrykk)

 Endediastole (start systole): Start QRS/første frame
etter mitralklaffens lukning/største volum

 Endesystole: AVC (aortaklaffens lukning)/  siste frame
før mitralklaffens åpning/ minste volum



Myocardial shortening ↑

Preload ↑ Afterload ↓

Kontraktilitet ↑Hjertefrekvens ↑ Ischemia

Ionisert kalsium

Karmotstand ↓Fylningsvolum 

og - trykk ↑





 Kontraktilitet vs. kontraksjoner 

 Global venstre ventrikkelfunksjon

 Segmental / regional funksjon

 Slagvolum

 Dyssynkroni

 Viabilitet

 Klinikk vs. forskning

 Kvalitet, validitet, reproduserbarhet



Vanlige metoder :

Forkortningsfraksjon (M-mode)

EF Simpson biplan (2D)

Mitral annulus forflytning

Wall Motion Score 

Slagvolum/ VTI

2D strain

Vevsdoppler (hastighet, strain 

m.v.)

3D EF

3D strain

Layered strain



Slagvolum= (LVOTdiameter/2)2 x VTI. Normal 35-50 ml/m2. 



FS (%):  

25-45 % = normalt

≤24 % = nedsatt

≤15 % = alvorlig nedsatt

+: store valideringsstudier

meget god repeterbarhet

-: vinkelavhengig

lineær måling i en 3D 

struktur- forutsetter globale 

sykdomsprosesser 

Videre omregning til EF 

(Cube/Teichholtz) 

anbefales ikke brukt





Papille

muskel

nivå

Aorta

klaff

Olsson, 2006









EF (SV/EDV). Simpson biplan

+ : Riktig volum tross 

asymmetrisk ventrikkel

Få matematiske forutsetninger

Store datasett  på prognostisk 

verdi

Brukt som funksjonsmarkør i 

store terapistudier

-: Forkortning av apeks

2 plan som kan ”overse” 

patologi

Endokardkontur forutsetter 

gode bilder

Reflekterer i mindre grad 

langaksefunksjon.



LEVEREM-studien. Otterstad et al.  Eur Heart J 1997



Shahgaldi et al. 

Cardiovasc Ultrasound 2009



Mitral annulus plane systolic 

excursion (MAPSE)
Matos et al. JASE 2012. 

Kohortestudie. 600 pasienter på ekkolab.

Normal MAPSE: > 13 mm (menn)

> 11 mm (kvinner)

MAPSE < 6 mm tilsvarer EF< 30%

+: raskt og enkelt

gjennomførbart ved vanskelig innsyn

- : begrenset klinisk validering 

varierer med kroppsstørrelse

(reflekterer langaksefunksjon)







Endokardbevegelse:          

Normal Hypokinesi Akinesi Dyskinesi

ende-

diastole

ende-

systole

Endokard:

ED ES

Veggtykkelse:

ED ES ED ES ED ES

Veggfortykning:



 16-segmenters modell

 1=normal, 2=hypokinesi, 3=akinesi, 

4=dyskinesi

 WMSI= sum av score for alle segmenter/antall 

segmenter. Normal = 1,0

 Velegnet for regionale kontraksjons-

forstyrrelser (ischemisk hjertesykdom. 

stressekko)

 Krever erfaring (spesielt stressekko). 
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Wall motion analysis/stress echo/3D:
Yang HS et al. J Am Soc Echocardiogr 2006;19:1136
Eroglu E et al. Eur Heart J 2006;27:1719

E9



2 D vevsDoppler.



 Krever høy framerate og god billedkvalitet

 Kan bare måle parallelt med stråleretningen

 Følsom for vinkelfeil

 Peak s og displacement er en del i bruk som 
mål på systolisk funksjon. (normalt > hhv 6 
cm/s og 10 mm basalt)

 e’ og a’ brukes for å vurdere diastolisk funksjon



 Vanlig vevhastighet. Måler hastighet i vevet 
tilsvarende samplevolumet. Følsomt for 
translasjonsbevegelse. Gradient fra apeks mot 
mot basis.

 Strain. Måler relativ deformasjon mellom to 
punkter (%)

 Displacement. Integralet av vevshastighet.  
Mitralannulus displacement (MAD) ≈ MAPSE



Pulset vevs-Doppler, Displacement



 Krever høy framerate og god billedkvalitet

 Ofte mye støy i Strain rate- registreringer, 
brukes mest av forskere/spesielt interesserte

 Følsom for vinkelfeil

 Kan bare måle parallelt med stråleretningen

 Peak s og displacement er en del i bruk som 
mål på systolisk funksjon. (normalt > hhv 6 
cm/s og 10 mm basalt)

 e’ og a’ brukes i diastologien





 Deformasjonsanalyse basert på tracking av 

speckle-mønster i gråtonebildet

 Mindre vinkelavhengig og mer robust mht 

framerate og billedkvalitet enn TVI. 

 Gir de samme muligheter for å måle strain, 

strain rate, hastighet og displacement.

 Gir mulighet for å dele opp deformasjonen 

langs longitudinelle, radielle og 

circumferensielle vektorer.







Eek et al. Circ Cardiovasc Imaging 2010

2D strain vs MR-kontrast late enhancement etter NSTEMI.





 Hjertets fylningsfase

 Oppgave: Besørge adekvat fylning av venstre 

ventrikkel (EDV) ved normale fylningstrykk.

 «Diastolisk hjertesvikt» = HFpEF = hjertesvikt med 

normal/bevart EF (omtrent 50 % av HF-populasjonen).

 Dvs: EF > 50%, men fylningstrykket er økt og slag-

/minuttvolum kan godt være lavt. 

 Ventrikkelens stivhet, evne  til relaksasjon og «recoil»-

krefter er viktige determinanter. 



Nagueh et al. JASE 2009.

Diastole

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNLLl8aKiMkCFSERcgodGakFUA&url=http%3A%2F%2Fwww.criticalecho.com%2Fcontent%2Ftutorial-6-assessment-lv-diastolic-function-and-filling-pressures&psig=AFQjCNEcC3HPyZmGd8xKbhdT_jepb7Azvg&ust=1447321280033879
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNLLl8aKiMkCFSERcgodGakFUA&url=http%3A%2F%2Fwww.criticalecho.com%2Fcontent%2Ftutorial-6-assessment-lv-diastolic-function-and-filling-pressures&psig=AFQjCNEcC3HPyZmGd8xKbhdT_jepb7Azvg&ust=1447321280033879


• EF ≥ 50 %

•SVi 28 ml/m2

• CI< 2L/min/m2

• sAP-trykk 60 mmHg

•Residiverende pleuravæske

•Amyloidose



TYPISKE TILSTANDER MED «HFPEF»:

- Hypertensiv hjertesykdom 

- Ischemisk hjertesykdom

- Hypertrofisk cardiomyopati

- Amyloidose

- Restriktiv cardiomyopati



 Størrelsen på venstre atrium (obs AF, atlet, anemi osv)

 Transmitralflow

 E/e’ (Mitralflow + Vevs-Doppler i mitralring) 

 Lungeveneflow

 (Hypertrof/ fortykket/ stiv venstre ventrikkel ?)



Transmitralflow



Transmitralflow
• Normal (E/A 1-2, decelerasjonstid (DT) 150-240 ms)

• Forsinket relaksasjon (E/A< 0.7, DT > 240 ms). Diastolisk df. grad I.

• Pseudonormal (E/A 1-2, DT 150-240 ms). Diastolisk df. grad II.

• Restriktiv (E/A > 2, DT <150 ms). Diastolisk df. grad III.





< 8 = normal, >15 = økt fylningstrykk, 8-15= gråsone



 Velg metode ut fra klinisk problemstilling, 
erfaring/kompetanse og billedkvalitet.

 Husk å alltid inkludere preload, afterload, 
hjertefrekvens og evt. farmaka i din vurdering.

 Øvelse gjør mester:

 Valider dine funn opp mot en gullstandard 
eller erfaren kollega.

 Test din reproduserbarhet.


