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Echo hawaii 2013
American Society of Echocardiography sitt populære ultralydkurs lever 
i beste velgående. Også i år ble kurset avholdt på Hapuna Beach, Big 
Island, Hawaii, i overgangen januar/februar. Nesten 300 deltakere fra 
knapt 30 forskjellige nasjoner fikk her gode muligheter til å oppdatere 
og oppgradere egen ekkokunnskap over fem dager. Fra Norge deltok i år 
4 leger. Kursleder James Thomas hadde samlet et stort og solid korps 
av foredragsholdere, i følge programmet «the brightest stars in echo 
education». Forelesningene holdt da også svært god standard med et 
kvantitativt og kvalitativt imponerende bildemateriale. Engasjementet 
var stort fra talerstol så vel som fra tilhørerbenkene. På tross av ren eks-
katedral organisering, fikk kurset dermed preg av et arbeidsmøte med 
stor grad av interaktivitet og dertil hørende læringsutbytte. Standard på 
møterom og øvrige hotellfasiliteter, beliggenhet og klima var upåkla-
gelig. I sum tillater referenten seg å konkludere med at Echo Hawaii 
2013 var et særs verdifullt kurs som i fullt monn var verdt egen innsats 
generelt og lang reisevei spesielt. 

Rune Mo, stedlig redaktør
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athlete`s heart or cardiomyopathy. 
what are the key features?
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Atleter har gjerne lett venstre 
ventrikkel-hypertrofi og generelt litt store 
hjertekamre. Dilemmaet klinikeren står 
overfor er om dette er en fysiologisk tilpas-
ning til utøverens økte belastning eller om 
vedkommende har hypertrofisk, dilatert 
eller arytmogen høyre ventrikkel-kardio-
myopati. 100 % sikker blir en aldri, men 
følgende kan hjelpe:

Trener vedkommende > 3 timer/uke 
og hva slags type trening er det ? Golf gir 
ingen belastning, mens triatlon byr på store 
belastninger.

EKG: Er eventuelle forandringer 
normalt for en atlet eller ikke1? 

Venstre ventrikkel-hypertrofi: Her 
må en ta høyde for kjønn og rase2. Hos hvite 

menn/kvinner er normal veggtykkelse av 
venstre ventrikkel sjelden over 12/10 mm. 

Dimensjoner: Endediastolisk diame-
ter av venstre ventrikkel hos menn/kvin-
ner > 60/55 mm bør medføre ytterligere 
undersøkelser 2. Volum av venstre atrium 
over 34 ml/m2 er unormalt, med unntak av 
hos ultra-atleter. En hypertrof liten venstre 
ventrikkel under 45 mm i endediastole taler 
for hypertrofisk kardiomyopati. Nye data 
tyder på at det kun er kraftsportutøvere som 
misbruker anabole steroider som utvikler 
konsentrisk hypertrofi (Luijx. Int J Card, 
epub).

Diastolisk funksjon: En atlet skal ha 
normal diastolisk funksjon. Normalverdier 
for eliteutøvere er publisert3.

Normal respons på belastningstest: 
En atlet kan ha et stort hjerte med lett 
redusert EF i hvile, men normalt minuttvo-
lum. Ved belastning skal venstre ventrikkel 
bli mindre, mens EF øker4. Tilsvarende vil 
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utholdenhetsutøvere som kan ha redusert 
strain og strain rate i høyre ventrikkels basale 
fri vegg i hvile, vise tilsvarende økning av 
global strain rate ved belastning som nor-
male5. Det er imidlertid vanskelig å få gode 
opptak.

Atleter vil få redusert hypertrofi og 
dimensjoner ved en betydelig nedtrapping 
av treningsmengden i 3-6 måneder. 

ASE Echo Hawaii er et ultralydkurs 
,og Prior brukte liten tid på MR, men Maron 
legger vekt på nytten av MR både når det 
gjelder anatomi og late gadolinium enhance-
ment når differensialdiagnosen hos en atlet 
er hypertrofisk kardiomyopati6 .
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Ultralydkontrast vEd 
Ekkokardiografi

Bjørnar Grenne, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Ekkokardiografi med bruk av ultralydkon-
trast var tema for en rekke sesjoner på 
årets Echo Hawaii. Bruk av kontrast som 
supplement til ordinær ekkokardiografisk 
diagnostikk, har økt betydelig de siste årene 
og fått stadig nye indikasjoner. En rekke 
forelesere presenterte etablerte retnings-
linjer, forskning og personlige erfaringer. 
Her presenteres en oppsummering av disse 
foredragene.

fysiske prinsipper
Ultralydkontrastmidlene inneholder 
mikrobobler, som består av høymoleky-
lære gasser dekt med et ”skall”, for å gjøre 
dem stabile. Mikroboblene er mindre enn 
lungekapillærene, og de passerer dermed 
lungesirkulasjonen. Boblene oscillerer 
kraftig under påvirkning av ultralydbølger 
og gir høyekkogent signal. Det reflekterte 
signalet øker ved økt boblestørrelse og ved 
økt ultralydenergi. For høy ultralydenergi 
destruerer imidlertid boblene. Det kan være 

en ulempe ved venstre ventrikkelavbildning, 
men en tilsiktet effekt ved undersøkelse av 
myokardperfusjon. 

indikasjoner
Den desidert vanligste indikasjonen for 
kontrast-ekkokardiografi er å bedre kvan-
tifisering av global og regional venstre 
ventrikkelfunksjon. Det er mulig fordi ultra-
lydkontrast i ventrikkelen gir betydelig bedre 
avgrensning mot endokard. Dette kan være 
spesielt nyttig på intensiv- og respiratorpa-
sienter, der bildekvaliteten erfaringsmessig 
er utfordrende samtidig som funksjonsvur-
deringen er viktig. Nøyaktig kvantifisering av 
venstre ventrikkelfunksjon er også avgjø-
rende ved stress-ekkokardiografi. Retnings-
linjene angir sterk anbefaling om å bruke 
ultralydkontrast dersom ≥ 2 tilgrensende 
segmenter ikke fremstilles adekvat. I tillegg 
kan sikrere vurdering av venstre ventrik-
kelfunksjon og –volum ha prognostisk nytte. 
Bruk av kontrast er den ultralydmetoden 
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som gir minst underestimering av venstre 
ventrikkelvolumer.

Avgrensning av tromber i venstre 
ventrikkel er en annen situasjon der ultra-
lydkontrast kan gi god støtte. Ved konven-
sjonelle gråtonebilder oppstår ofte nærfelt-
artefakter i apeks. Ultralydkontrast vil som 
regel gi tydeligere fremstilling av apeks og 
avklare om det foreligger apikal trombe eller 
ikke. Bedre endokardavgrensning i apeks 
kan også være nyttig ved blant annet apikal 
hypertrof kardiomyopati, non-compaction og 
apikal impingement.

Ultralydkontrast kan benyttes for å 
vurdere myokardperfusjon. Prinsippet her 
er at ultralydmaskinen gir ”bursts” med 
høy ultralydenergi som destruerer boblene. 
Tiden det tar før myokard igjen mettes med 
bobler er assosiert med perfusjonen i det 
aktuelle området. Metoden kan være aktuell 
blant annet som supplement til vurdering av 
veggbevegelse hos pasienter med mistenkt 
koronarsykdom og for å vurdere reperfusjon 
etter trombolysebehandlet STEMI. Myo-
kardperfusjon er enda ikke godkjent indika-
sjon for ultralydkontrast i USA, og de fleste 
foreleserne var enige om at metoden enda 
ikke er klar for vidstrakt klinisk bruk.

I en serie kasiustikk-baserte pre-
sentasjoner fikk vi også høre hvordan 
ultralydkontrast kan være nyttig i vurdering 
av kardiale tumorer. Tumorer er vaskulære 
strukturer og tar dermed opp kontrast, 
i motsetning til f.eks. tromber. Øvrige 
eksempler er ventrikulære aneurismer 
og pseudoaneurismer, ruptur av fri vegg, 

aortadisseksjon (skille ekte fra falsk lumen) 
og trombevurdering i venstre atrium. Ultra-
lydkontrast kan også brukes til å forsterke 
dopplersignaler, f.eks. for å vurdere hastig-
het på små trikuspidalinsuffisienser og for å 
finne lungeveneblodstrøm.

optimalisering av 
kontrastundersøkelsen
Basal forståelse av prinsippene for ultralyd-
kontrast er en fordel for å utnytte meto-
den best mulig. For alle kontrastmidlene 
foreligger en optimal boblekonsentrasjon 
(”system saturation”). For lav boblekonsen-
trasjon gir suboptimal ekkointensitet og kan 
gi falskt inntrykk av kontrastdefekter eller 
blodstrømsartefakter. For høy boblekon-
sentrasjon gir attenuering, som medfører 
mørke og utydelige ekkosignaler i bak-kant 
av kontrasten. Det er et mål at kontrasten 
er homogen i hele området man ønsker 
å vurdere. Det oppnås ved å benytte en 
dose som gir tilstrekkelig boblesignal, men 
uten attenuasjon. Attenuasjon er vesent-
lig lettere å unngå hvis man gir kontrasten 
som infusjon i stedet for bolus. Dersom 
kontrasten gis som bolus er bildekvaliteten 
ofte optimal 10-15 sekunder etter at de 
første boblene ses i venstre ventrikkel. Før 
dette vil boblekonsentrasjonen gjerne være 
for høy. Generelt er produsentenes dosean-
befalinger høyere enn det som gir optimal 
bildeframstilling.

Valg av ultralydenergi (”power”) er 
også svært avgjørende for bildekvaliteten. 
Ved aktivering av kontrastmodalitet på 

ultralydmaskinen optimali-
seres en rekke egenskaper 
for kontrastavbildning, blant 
annet justeres energien ned. 
Manuelle justeringer av ultra-
lydenergi er ofte nødvendig i 
tillegg. Lav energi vil gi dårlig 
signalintensitet. Høyere energi 
gir økt bobledestruksjon. Når 
ultralydkontrast brukes for 
endokardavgrensning, ønsker 
man best mulig kontrast sam-
tidig som bobledestruksjon er 
uhensiktsmessig. Dette oppnås 
ved å velge mekanisk indeks 
(MI) i området 0,15 – 0,4 (min 
personlige erfaring tilsier at 
området 0,15 – 0,25 er ideelt). 
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Det gir kraftig bobleoscillering, god kontrast 
mot vev og relativt lite bobledestruksjon.

Fokus bør justeres avhengig av hen-
sikten med undersøkelsen. Ved vurdering 
av venstre ventrikkelfunksjon settes fokus 
i nivå med mitralklaffplanet for optimal 
bildekvalitet. Justering av gain er også hen-
siktsmessig, og man bør tilstrebe at bildet 
før kontrast er nærmest helt mørkt, for å få 
optimalt skille mellom vev og kavitet etter 
at kontrasten er gitt.

sikkerhet
Kontrast-ekkokardiografi har vært brukt 
i mer enn 20 år. Etter rapporter om flere 
alvorlige kardiopulmonale hendelser som 
ble satt i mulig relasjon til ultralydkontrast, 
ga FDA i USA en ”black box waring” i 2007, 
og bruken gikk kraftig ned. I ettertid er det 
svært usikkert hvorvidt hendelsene fak-
tisk var relatert til ultralydkontrasten. Det 
har kommet en rekke studier som ikke gir 
holdepunkter for alvorlige komplikasjoner 
til ultralydkontrast (Kusnetzky et al. J Am 
Coll Cardiol 2008;51:1704-5, Khawaja et al. 
Am J Cardiol 2010;106:742-7, m.fl). Både 
europeiske og nord-amerikanske legemid-
delmyndigheter har nå godkjent bruk av 
ultralydkontrast ved ekkokardiografi, og det 
er få restriksjoner. Kontraindikasjoner er 
graviditet, kjent intrakardial shunt og tidli-
gere allergisk reaksjon mot ultralydkontrast.

Bruk av ultralydkontrast anses som 
trygt, med svært lav forekomst av både 

alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger. 
Hyppigheten av anafylaksi er oppgitt til 
ca. 1/10.000 undersøkelser. En sjelden, 
men mulig reaksjon på ultralydkontrast er 
CARPA (complement activation related 
pseudo allergi), som kan medføre angioø-
dem, bronkospasme, cyanose, hypotensjon, 
lave ryggsmerter, pruritus og urticaria. 
CARPA er ikke IgE-mediert. Det innebærer 
at tidligere eksponering ikke er nødvendig. 

Det anbefales at allergiberedskap 
er i umiddelbar nærhet når ultralydkon-
trast benyttes, med adrenalin/EpiPen 
og kortikosteroid injeksjonsvæske som 
minimumskrav.

oppsummering
Ultralydkontrast er et viktig supplement 
til ordinær ekkokardiografi i ulike kliniske 
situasjoner. Viktige indikasjonene er: 

1)  vurdering av global og regional venstre 
ventrikkelfunksjon hvis ≥ 2 tilgrensende 
segmenter er utilfredsstillende frem-
stilt, spesielt hos intensivpasienter og 
ved stress-ekkokardiografi

2)  avklaring av intrakardiale strukturer, 
f.eks. tromber

3)  bedre avbildning av apeks. 
Alvorlige bivirkninger av ultralydkontrast 
er svært sjeldne. Beredskap for allergiske 
reaksjoner bør likevel være tilgjengelig. Valg 
av kontrastdose og justering av blant annet 
ultralydeffekt er viktig for å få optimalt 
utbytte av metoden.
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En hel sesjon var viet diastoliske forhold. 
Klein introduserte emnet med et omfat-
tende og detaljert foredrag om diastolisk 
hjertesvikt. Heart failure with preserved 
ejection fraction (HFPEF) er etablert som 
fortrukket begrep. Diastolisk dysfunksjon 
er en vanskelig tilstand å definere. Multi-
ple parametre påvirker diastolisk funksjon 
(f.eks. relaksasjon, restriksjon, atriefunksjon 
og venstre ventrikkels systoliske funksjon), 
kvantitering er vanskelig, ofte er diagnosen 
basert på eksklusjon og terapeutiske tiltak 
er uspesifikke.

I populasjoner med klinisk hjerte-
svikt er systolisk funksjon bevart hos en stor 
andel, kanskje så stor som 30-50 %. HFPEF 
forekommer spesielt ofte hos eldre, kvinner, 
adipøse og ved hypertensjon. Prevalensen 
av HFPEF synes å tilta over tid (Owan et al. 
New Eng J Med 2006; 355: 251-9). I noen 
studier har mortaliteten tilsvart systo-
lisk hjertesvikt, mens en nylig publisert 
metaanalyse viser noe lavere mortalitet ved 
diastolisk enn systolisk hjertesvikt. Behand-
lingen av diastolisk hjertesvikt er i stor grad 
empirisk. Den rettes mot bakenforliggende 
forhold som hypertensjon og koronarsyk-
dom, høy hjertefrekvens og venstre ventrik-
kelhypertrofi. I tillegg anbefales diuretika 
ved tegn til væskeretensjon. Kontroll av 
hypertensjon har en anbefaling på evidens-
nivå A, mens øvrige tiltak har evidensnivå 
C. I en metaanalyse på vel 8000 pasienter i 
I-Preserve, CHARM-Preserved og PEP-CHF gir 
hemmere av renin-angiotensin-aldosteron-
systemet effekt på hospitalisering, men ikke 
på overlevelse.

DeMaria foredro om fysiske og 
fysiologiske forhold ved diastolen. Aktiv 
relaksasjon påvirkes av strukturelle myo-
kardforandringer ved iskemi, fibrose etc. 
Videre påvirkes aktiv relaksasjon av venstre 
ventrikkelhypertrofi, kontraktilitet og ven-
stre ventrikkels systoliske trykk (afterload). 
På samme måte vil strukturelle forandrin-
ger, hypertrofi og kammerstørrelse kunne 
påvirke passive diastoliske egenskaper. 
Parallelt med utviklingen av venstre ventrik-
kelhypertrofi fra asymptomatisk stadium til 

hjertesvikt, sees utviklingen fra normal dias-
tolisk funksjon, via grad 1 til 3 av diastolisk 
dysfunksjon.

Ved ekkokardiografi kan vi vur-
dere diastolisk funksjon ved transmitrale 
fylningshastigheter (E, A), decelerasjons-
tid, isovolumetrisk relaksasjonstid (IVRT), 
lungeveneflow samt vevsdopplermålinger. 
Basert på transmitral blodstrøm og vevs-
doppler graderes diastolisk dysfunksjon 
tradisjonelt fra grad 0 (normal) til grad 
1 (nedsatt relaksasjon), grad 2 (pseudo-
normalisering) og grad 3 (restriksjon). I 
CHARM-studien fant en økende mortalitet 
med økende grad av diastolisk dysfunksjon 
(Persson et al, J Am Coll Cardiol 2007). 

Forstyrret relaksasjon og/eller økt 
myokardstivhet, men også en rekke andre 
forhold har altså betydning for diastoliske 
parametre. For eksempel vil transmitral 
fylning påvirkes av alder, puls, preload, 
målested og eventuelle mitral- og/eller 
aortainsuffisienser. I hht. American Society 
of Echocardiography sine retningslinjer fra 
2009varierer f.eks. normalområdet for 
decelerasjonstid med alder (16-20 år: 104-
180 ms; 21-40 år: 138-194 ms; 41-60 år: 
143-219 ms; > 60 år: 142-258 ms). Vanlige 
brukte parametre har også begrensninger 
som det er viktig å være klar over. Mel-
lom annet vil E/E’-ratio ikke være sikkert 
retningsgivende ved konstriktiv perikarditt, 
mitralpatologi, klaffeproteser, hypertrof 
kardiomyopati og akutt dekompensert 
hjertesvikt.

Venstre atriumstørrelse er en viktig 
markør for kronisk trykk i venstre atrium 
og venstre ventrikkel. Klein omtalte venstre 
atriumstørrelse som ”the body temperature 
or HbA1c of echo”. Venstre atriumstørrelse 
har stor klinisk verdi som prediktor for atrie-
flimmer, hjertesvikt, kardial og ikke-kardial 
død. 

Agler gikk gjennom praktisk under-
søkelse ved (mistanke om) diastolisk 
dysfunksjon med vekt på teknisk viktige for-
hold, så som gainsetting, plassering og stør-
relse av sample volum. Hun anbefalte også 
bruk av Valsalva-manøver for å demaskere 

diastolisk fUnksjon og dysfUnksjon
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hjerteforum   N° 2 / 2013/ vol 2691

pseudonormalisert mitralflow. Betydningen 
av atriestørrelse ble igjen tillagt stor vekt. 
Klein foreslo i enkelthet en praktisk, stegvis 
tilnærming til diastolisk dysfunksjon med 
mistanke om hjertesvikt: Kun pasienter 
med E/E’> 15 (12 hvis laterale målinger er 
inkludert) skal vurderes. Ta så med andre 
parametre inkludert venstre atriums stør-
relse. Sammenfatt alle funn inkludert klinisk 
bilde. 

Fra sesjonen refereres også en 
anbefaling om bruk av natriuretiske peptider 
ved (mistanke om) diastolisk dysfunksjon 
og diastolisk hjertesvikt. Klein omtalte et 
materiale på 294 amerikanske pasienter 
(264 menn og 29 kvinner) i aldersgruppen 
60-70 år. Diastolisk dysfunksjon ble gradert 
til 1 – forstyrret relaksasjon (decelerasjons-
tid > 240 ms; E/A-ratio < 1; IVRT > 90 ms), 
2 - pseudonormalisering (decelerasjonstid > 
240 ms; E/A-ratio > 1) eller 3 – restriktiv fyl-
ning (decelerasjonstid < 160 ms; E/A-ratio > 
1,5; IVRT < 70 ms). I hht. denne definisjonen 
hadde 119 av pasientene diastolisk dysfunk-
sjon, hvorav de fleste hadde hypertensjon, 
koronarsykdom og/eller klinisk hjertesvikt. 
Gjennomsnittsverdier for BNP var 33 + 
3 pg/ml uten diastolisk dysfunksjon og 
287+31 pg/ml med diastolisk dysfunksjon. 
Verdien for BNP økte med økende grad av 
diastolisk dysfunksjon. Av stor klinisk betyd-
ning var en høy negativ prediktiv verdi på 95 

% ved en grenseverdi for BNP på 17,5 pg/ml. 
Ved siden av at høy BNP indikerer diastolisk 
dysfunksjon ved (sub-)normal systolisk 
funksjon, gir lav BNP også lav sannsynlighet 
for diastolisk dysfunksjon.

Referatet fra diastolesesjonen 
rundes av med Goldsteins forelesning om 
venstre atriums størrelse. Venstre atrievo-
lum, gjerne indeksert på kroppsoverflate, 
er en foretrukket parameter for atriestør-
relse. Venstre atriums diameter i M-mode 
(normalt 2,3-3,8 cm) er i begrenset grad 
relatert til volumet (Khankirawatana and 
Porter. Am Heart J 2004;147:369-74). 
Venstre atrievolum, estimert f.eks. ved 
Simpsons metode i biplan, er godt relatert 
til diastolisk funksjon. Med økende grad 
av dysfunksjon øker atrievolumet. Venstre 
atrievolum er videre en viktig prognostisk 
markør for kliniske tilstander som atrieflim-
mer, hjerneslag, venstre ventrikkeldysfunk-
sjon/hjertesvikt, mitralinsuffisiens, hjerte-
infarkt samt hypertrof kardiomyopati. Risiko 
for hendelser øker med økende volum, i en 
studie klassifisert som normal (<28 ml/m2), 
via mildt (28-<34 ml/m2) og moderat (34-< 
40 ml/m2) til betydelig forstørret (≥40 ml/
m2) atrium (Tsang et al. J Am Coll Cardiol 
2006;47:1018-23). I tråd med de øvrige 
bidragene understrekes viktigheten av å 
inkorporere bestemmelse av atriestørrelse i 
standardundersøkelsen.


