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Ny ekkokardiografisk metode 

for å beregne hjertets arbeid
1326

Norske forskere har utviklet en ny ultralydbasert metode for å vurdere 

regionalt og globalt arbeid i hjertet.

Å kvantifisere hjertets venstre ventrikkel-
funksjon er en viktig del i vurderingen av 
pasienter med hjertesykdom. De siste årene 
har nye ultralydmetoder blitt introdusert 
for å kvantifisere global og regional ven-
trikkelfunksjon. Ved bruk av flekksporings-
ekkokardiografi (speckle tracking ekkokar-
diografi; STE) følges ekkogene punkter 
(flekker, speckles) i myokard og gir infor-
masjon om regional og global kontraksjon 
som en prosent av hvilelengden.

Problemet med indekser basert på myo-
kardial forkorting at de ikke gjenspeiler 
myokardialt arbeid eller oksygenetter-
spørsel. Dette skyldes at disse målene kun 
sier noe om graden av forkorting, men ikke 
motstanden som myokard må forkorte seg 
mot. Eksperimentelle studier har vist at man 
ved å kombinere informasjon fra venstre 
ventrikkel-trykk og regional deformasjon 
kan konstruere trykkdeformasjonssløyfer 
(loops), og at arealet av disse sløyfene gir 
informasjon som gjenspeiler regionalt 
slagarbeid og oksygenetterspørsel (1). Det 
lar seg ikke gjøre å måle invasive trykk 
i venstre ventrikkel på alle pasienter. Målet 
med denne studien var å introdusere en 
ikke-invasiv metode for å beregne hjertets 
arbeid (2).

– I denne studien kunne vi vise at regio-
nalt arbeid kan beregnes ikke-invasivt ved 
hjelp av ultralydbasert flekksporingsekko-
kardiografi og en estimert venstre ventrik-
keltrykk-kurve, sier førsteforfatter Kristoffer 
Russell. – Disse funnene korrelerte godt til 
beregninger gjort med invasive målinger. Vi 
validerte funnene i en eksperimentell dyre-
modell og i pasienter med invasive venstre 
ventrikkel-trykkmålinger. Videre kunne vi 
vise at den nye ikke-invasive metoden gjen-
speilte regionalt glukoseopptak i hjertet ved 
hjelp av positronemisjonstomografi (PET), 
noe som er med på å styrke vår konklusjon 
om at denne metoden gjenspeiler regionalt 
arbeid, sier han,.

– Å kunne vurdere regionale forskjeller 
er spesielt viktig for pasienter med patolo-
giske forandringer som ikke affiserer hele 
ventrikkelen likt, slik som iskemi og elek-
trisk dyssynkroni som ved venstre gren-
blokk. Denne metoden har derfor et stort 
potensial for bedre kvantifisering av denne 
store pasientgruppen, sier Russell.
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Myokardial strain: Ekkokardiografisk metode 
som deler opp hjertekammeret i 16 segmenter. 
Den gir informasjon om hvordan et hjerteseg-
ment forkortes og forlenges i løpet av hjerte-
syklusen.
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