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Målsättningen med en hjärtunder-
sökning är att få fram information om
hjärtmuskelegenskaper, hjärtmuskel-
genomblödning samt tryck- och flödes-
förhållanden inom hjärtat. Ekokardio-
grafi, dvs ultraljudsundersökning av
hjärtat, ger idag goda förutsättningar
för att oblodigt bedöma trycknivåer och
att mäta större blodflöden. Fortfarande
är   bedömningen av regional hjärtmus-
kelfunktion subjektiv, och det saknas
ekokardiografisk teknik för bedömning
av hjärtmuskelgenomblödning. Här be-
skrivs några nya tekniker som sannolikt
kommer att förbättra också den delen av
diagnostiken under de närmaste åren.

»NATIVE SECOND 
HARMONIC IMAGING» 
Den ekokardiografiska bedömning-

en av vänsterkammarens funktion inne-
fattar bedömning av väggrörligheten
och uppskattning av hur mycket av i
kammaren befintligt blod som pumpas
ut i varje slag, dvs ejektionsfraktionen.
Såväl väggrörlighetsbedömningen som
ejektionsfraktionsberäkningen kan
vara behäftad med låg reproducerbar-
het och stora fel [1]. Med ökad bildkva-
litet ökar dock säkerheten i bedömning-
en [2]. Caidahl och medarbetare [3]
kunde nyligen visa att den nya ultra-
ljudsmodaliteten »second harmonic
imaging» (SHI) avgränsar hjärtväggen
bättre än traditionell »fundamental»
(FI) bildåtergivning (Figur 1). SHI för-
bättrade såväl antalet bedömbara

väggsegment som reproducerbarheten i
ejektionsfraktionsmätningarna. För-
klaringar till metodens överlägsenhet
framför allt en bit ner i vävnaden finner
vi redan i ultraljudsfysiken: Då de akus-
tiska egenskaperna icke linjärt varierar
i och mellan vävnader uppkommer här
över- och undertoner vid passage av
ljud. Då de sedermera reflekterade to-
nerna fångas upp av ultraljudsmottaga-
ren är andra harmonin (första överto-
nen) efter grundfrekvensen den starkas-
te (Figur 2). Faktorer som färre störan-
de sidolober och att andra harmonin
ökar med ökat djup motverkar den bild-
kvalitetsförsämring på grund av ytliga
störande ekon och attenuering som vi är
vana att se i grundfrekvensen. SHI-tek-
niken har utan tvivel kommit för att
stanna (se även avsnittet om kontrast-
ekokardiografi nedan).

VÄVNADSDOPPLER 
Redan när ultraljudsundersökning av

hjärtat introducerades kunde det avbilda
hjärtats funktion på ett bättre sätt än andra
bildgivande tekniker. Inge Edlers första
arbeten på 1950-talet hade som en viktig
komponent att med hjälp av M-mode av-
bilda rörelser. Det första som beskrevs
var den inskränkta rörelsen som fanns i
en stenoserad mitralklaff jämfört med de
snabba rörelsekomponenter som fanns i
en normal mitralklaff [4]. Nästa stora bi-
drag till funktionell avbildning blev då
man började införa frekvensskiftet i en

dopplersignal som mått på blodets has-
tighet. Även inom detta fält var Inge Ed-
ler en av pionjärerna [5]. Det senaste bi-
draget i en mer objektiv mätvärdesbase-
rad bedömning av hjärtfunktionen är in-
förandet av vävnadsdoppler som ger oss
möjlighet att få objektiva värden på väg-
gens rörelseriktning och hastighet.

Vävnadsdopplerns 
tekniska principer
Den första applikationen på hjärtat

av dopplerprincipen var mätning av
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Sammanfattat

• En fullständig hjärtundersök-
ning innehåller information om
hjärtmuskelegenskaper, hjärt-
muskelgenomblödning samt
tryck- och flödesförhållanden
inom hjärtat. 

• Med ekokardiografi, dvs ultra-
ljudsundersökning av hjärtat,
kan man idag oblodigt bedö-
ma trycknivåer och mäta stör-
re blodflöden i hjärtat, men
fortfarande är bedömningen
av regional hjärtmuskelfunk-
tion subjektiv, och det saknas
ekokardiografisk teknik för be-
dömning av hjärtmuskelge-
nomblödning. 

• »Native second harmonic
imaging» förbättrar den visu-
ella kammarfunktionsbedöm-
ningen.

• Vävnadsdoppler och funktio-
nell bildåtergivning ger förut-
sättning för att objektivt bedö-
ma regional rörlighet.

• Kontrastekokardiografi ger in-
formation om hjärtmuskelge-
nomblödning.

• Tredimensionell ekokardio-
grafi ökar vår förståelse för
kopplingen mellan anatomi
och funktion.

• Nya oblodiga ultraljudsbase-
rade tekniker ger nyttig och
unik information redan idag,
och de har kommit för att stan-
na och vidareutvecklas.

SERIE . Ultraljud
Tidigare artiklar i serien publicerades i
41/99, 45/99, 41/00, 42/00, 43/00 och
44/00.
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blodflödeshastighet där den höga dopp-
leramplituden med lågt frekvensskifte
från väggarna undertrycktes med hjälp
av filter. Utvecklingen av mätning av
väggrörelsehastigheter kom därefter att
vila i nästan 20 år innan den återupp-
togs. Med hjälp av ändrade filterinställ-
ningar kunde nu pulsad doppler använ-
das för att bestämma vänsterkammar-
väggens rörelsehastighet i ett kliniskt
sammanhang [6]. För blod hade färg-
dopplermetodik utvecklats av den ja-
panske hjärtkirurgen Omoto 1984 [7].
Metoden applicerades på vävnad 1992
[8], där vägghastigheter i färg överlag-
rades den tvådimensionella bilden. Med
matematisk bearbetning av vävnads-
dopplerkurvor kan funktionella ultra-
ljudsbilder nu framställas [9].

Till skillnad från det ibland turbulen-

ta blodflödet arbetar hjärtmuskeln van-
ligen som ett kontinuum, och de i mus-
keln ingående komponenterna arbetar
med samma hastighet. Liten skillnad
ses då mellan maximala hastigheter och
de medelhastigheter som återges i färg-
dopplern, som alltså lämpar sig speci-
ellt bra för att visa hjärtmuskelrörlighet.
För att dopplerinformation skall kunna
genereras från färgdopplerbilden bör
den vara lagrad i rådataformat.

Funktionella bilder 
avbildar ett f örlopp? 
Funktionella eller parametriska bil-

der kan definieras som bilder vilka av-
bildar ett förlopp och/eller en funktion.
Den dominerande avbildningstekniken
inom medicinen har länge varit den rent
anatomiskt beskrivande röntgenologis-

ka bilden. De kardiologiska nuklearme-
dicinska bilderna var före ultraljudet
den enda teknik som arbetade med kon-
ceptet funktionella bilder bland annat
för att beskriva genomblödningen i
myokardiet. Andra exempel på para-
metriska bilder av hjärtat är bilder som
beskriver väggarnas rörelse, dess samti-
dighet i rörelsen (fasbilder) eller dess
acceleration respektive retardation. In-
förandet av ultraljudsapparatur med
hög tidsupplösning och ökad digitali-
seringsgrad har nu skapat grunden för
funktionella ekokardiografiska bilder.

Idag tillgängliga funktionella
ekokardiografiska bilder
Frusna färgbildsekvenser (sk cine-

loopar) med tvådimensionell gråskale-
information och färgkodad rörelseinfor-
mation omfattande ett eller flera
hjärtslag kan idag överföras från ultra-
ljudsapparat till PC för efterbearbet-
ning. Insamlas data med hög tidsupplös-
ning kan valfri M-modebild genereras
och vävnadsrörelseinformationen ana-
lyseras längs valfri kurvolinjär funktion.
Den funktionella bilden i sin enklaste
form är när man färgkodar integralen av
hastighetskurvan i varje punkt, vilket
ger en bild som beskriver amplituden,
dvs distansen som varje del av myokar-
diet har rört sig. Hjärtrörelsen kan då
kvantitativt beskrivas i en enda bild.
Med färgkodning kan också tex accele-
rations- och retardationsförlopp respek-
tive samtidighet i rörelse visas.

Det finns nu också system att avbil-
da intern rörelse, dvs grad av expansion
och kompression av hjärtmuskeln. Den-
na bild framställs som skillnaden i has-
tighet mellan två punkter dividerad med
avståndet och visualiserar en hastig-
hetsgradient, »strain rate». Man betrak-
tar den linjära kompressionen eller
sammandragningen i en riktning. Färg-
kodad kallas denna bild SRI (strain rate
imaging) [10]. SRI kan också användas
för att titta på hårdhet av vävnad, exem-
pelvis tumörvävnad, där man genom att
anbringa tryck mot huden över en tumör
kan se om den är kompressibel. Detta
innebär att den med fingrarna uppfatta-
de konsistensen nu kan objektiviseras
på en färgbild (Figur 3).

Framtida klinisk betydelse 
av konceptet funktionella bilder
Den subjektiva evalueringen av

väggrörelserna vid tex stressekokardio-
grafi kan alltså ersättas av objektiva
mätvärden på vägghastigheter (Figur 4)
[11]. En sameuropeisk multicenterstu-
die pågår för närvarande för att jämföra
traditionellt stresseko med hastighetsa-
nalys – den sk MYDISE-studien (Car-
diff, Liège, Paris, Wien, Berlin, Hud-
dinge och Linköping). 

Särskilt hjärtats diastoliska rörelser
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Figur 1. Apikal fyrkammarvy baserad på fundamental (FI) respektive »second
harmonic»(SHI)-frekvens. Notera hur endo- och myokardiet framträder i SHI.

Figur 2. Illustration av hur ultraljudsbilder i grundfrekvensen (fundamental imaging) och
dess dubbla frekvens (second harmonic imaging) genereras.
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är snabba och kan inte adekvat bedömas
visuellt på grund av ögats begränsade
tidsupplösning men klaras av vävnads-
dopplern som också har färre bildarte-
fakter än gråskaleinformationen. Pre-
senteras en hjärtrörelse som en kurva
eller färgkodad bild av väggrörel-
seamplituden (Figur 5) alternativt strain
rate kan ett stresseko på sikt kondense-
ras ned till enstaka bilder med god

kvantitativ information. SRI möjliggör
lokalisation av infarcerat myokard vid
t ex vänstersidigt skänkelblock (Figur
6) och erbjuder möjlighet att objektivi-
sera snabba, kortvariga förlopp som
inte kan uppfattas med ögat, tex en
ischemiskt utlöst förlängning av isovo-

lumetriska relaxationstiden. Inom
elektrofysiologin är det möjligt att med
metoden non-invasivt lokalisera acces-
soriska retledningsbanor, arrytmifokus
och överledningsrubbningar i hjärtat. 

EKOKARDIOGRAFI 
MED K ONTRAST
Redan från ekokardiografins barn-

dom har intravenösa kontrastmedel an-
vänts för att förstärka blodsignalen,
initialt för förstärkning av doppler-
och tvådimensionell signal på hjärtats
högersida. Med kontrast underlättas
shuntdiagnostik (tex förmaksseptum-
defekt eller öppetstående foramen
ovale) och bestämning av systoliskt
tryck i lilla kretsloppet via förstärkt tri-
kuspidalisinsufficienssignal. På 1970-
talet inleddes den era med utveckling
av mikrosfärer som passerar lungcir-
kulationen och som idag ger potential
till studier av vänster hjärthalva, kam-
marens utlinjering, kranskärlens flö-
den och hjärtmuskelns genomblöd-
ning. 

Ultraljudets interaktion 
med kontrastbubblor
Ultraljudskontrast består vanligen

av gasbubblor av en storlek mindre än
en röd blodkropp. Först introducerades
fria gasbubblor i koksalt eller plasma-
ersättning. Biverkningar (framför allt
neurologiska) och instabilitet/dålig re-
producerbarhet gjorde dem svåra att an-
vända och kvantifiera. Genom modifi-
ering av bubblornas skal och gasinne-
håll kunde såväl stabiliteten (lungpas-
sagen), kontrasteffekten som reprodu-
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Figur 3. »Strain
rate»-avbildning på
en brösttumör när
denna samman-
pressas med
ultraljudsgivaren.
Grönt representerar
okomprimerbar
(hård) vävnad, gult
till rött olika grader
av kompression,
vilket här inträffar i
vävnaden runt
tumören.

Figur 4. Normal vävnads-
dopplerregistrering från
septum i fyrkammar-
projektion (till vänster).
Nederst till höger EKG.
Ovanför detta visas
hastighetskurvan i septala
punkten. Hastigheten är i
systole riktad mot
transducern (uppåt) och i
diastole från transducern
(nedåt). Gröna kurvan
högst upp till höger
visualiserar integralen eller
amplituden av rörelsen i
samma punkt, vilket
motsvarar hur långt
hjärtmuskelpunkten rör sig.

Figur 5. Färgkodning av
integralinformationen, där blått
representerar omkring 10 mm rörelse,
grönt 5–6 mm rörelse och gult endast
2–3 mm rörelse. Registreringen är från
en patient med anteroseptal infarkt, här
illustrerad av begränsad rörelse i övre
delen av septum i denna apikala
fyrkammarbild.

Figur 6. » Strain rate»-registrering i färg (till vänster) och C-mode (till höger, kurverad M-
mode) från apikal fyrkammarbild på patient med vänstersidigt skänkelblock. Icke-
kontraherande myokard avbildas grönt och kontraherande myokard avbildas gult. I
systole (se EKG längst ned) har denna patient kontraherande myokard såväl i septum
(punkt 1–4) som i lateralvägg (punkt 5–8). Om patienten skulle ha haft en septal infarkt
som orsak till skänkelblocket skulle septum ha visualiserats grönt under systole.



ANNONS



ANNONS



cerbarheten öka och bieffekterna mins-
ka. Nu registrerade kontrastmedel är
patientsäkra i angiven dos. 

Kontrasteffekten är inte bara bero-
ende av kontrastmedlet utan också av
ultraljudsapparatens karakteristika,
sändaren samt vävnadens absorption
av ljud (attenuering). Ultraljudet på-
verkar kontrastbubblan på olika sätt
vid olika ultraljudstryck (effekt, po-
wer), och nivån varierar mellan olika
kontrastmedel. Detta ställer stora krav
på leverantörerna av ultraljudsappara-
ter att utveckla optimala system med
kontrastspecifika inställningar. Störst
reflektivitet får bubblan i samband
med att den destrueras, »stimulated
transient emission». Om ny kontrast
får flöda till området innan man ånyo
registrerar,  »intermittent imaging»,
[12] kan metoden användas för be-
stämning av blodinflöde i tex myokar-
diet. Vid lägre akustiskt tryck oscille-
rar kontrastbubblan (resonans) och ger
vid utvidgningen ifrån sig en höginten-
siv signal, framför allt inom den dubb-
la utsända ultraljudsfrekvensen, och
detta kan utnyttjas vid sk second har-
monic imaging [12].

»Second harmonics» bildas också
som vi tidigare diskuterat vid passagen
genom vävnad (Figur 2), men kontras-
ten oscillerar och är en bättre reflektor

än vävnaden, varför den framträder
även inom tex hjärtmuskelväggen.
Kombinationen av intermittent och se-
cond harmonic imaging har visat sig av-
sevärt förbättra möjligheterna att detek-
tera kontrast i hjärtmuskeln [13] (Figur
7). Utnyttjas dopplereffekten »harmo-
nic power doppler» blir spatiala upplös-
ningen något sämre, men signal-till-
brusförhållandet förbättras, och det
finns nya lovande modaliteter baserade
på inverterade vågor, »pulse inversion»,
[14] som undertrycker vävnadssignalen
ytterligare (se Faktaruta) och möjliggör
kontrastvisualisering utan destruktion
och därmed kontinuerlig bildåtergiv-
ning. 

Ultraljudsk ontrast och dagens
tillämpning på området
Fram till för något år sedan fanns i

Europa ett IV-kontrastmedel för ultra-
ljudsdiagnostik inom systemcirkulatio-
nen registrerat – Levovist (Schering).
Nyligen registrerades Optison
(Mallinckrodt), och flera andra står i kö.
Kliniskt används kontrast idag inom
systemcirkulationen för förstärkning av
dopplersignaler för adekvat hastighets-
bedömning av flöden över klaffar samt-
för tvådimensionell utlinjering av
vänsterkammaren för ejektionsfrak-
tions- och väggrörlighetsbedömning

[15]. Den senare applikationen domine-
rar och används när det är svårt att visu-
alisera endokardiet. 

Kontrast har också visat sig öka möj-
ligheten att oblodigt bestämma och föl-
ja kranskärlens flödesreserv framför
allt inom området för vänster främre ne-
dåtstigande kranskärl [16] (Figur 8).
Tekniken används ännu sparsamt kli-
niskt, liksom dess invasiva motsvarig-
het, men utgör potentiellt ett användbart
instrument inom såväl  forskning som
klinik.

Stor forskningsaktivitet inom
kontrastekokardiografin
Inom området hjärtmuskelgenom-

blödning pågår stor forskningsaktivitet.
Det vi vet om värdet av ultraljudskon-
traststudier av vänsterkammarens
myocardium baseras framför allt på stu-
dier gjorda efter injektioner av kontrast
direkt i kranskärlet. Här, liksom från
nuklearmedicinskt håll, finns bla avse-
värd prognostisk information att hämta.
Man kan tex visa att såväl avsaknad av
kollateralflöde som sk no-reflow phe-
nomenon efter reperfusion är prognos-
tiskt negativa faktorer för återkomst av
vänsterkammarfunktion [17]. Kontrast-
metoden möjliggör viabilitetsbedöm-
ning utan provokationstest och ger in-
formation om tex storlek av perfu-
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Figur 7. Kontrasteffekt med olika modaliteter i apikal fyrkammarvy hos patient med
normala kranskärl (se Faktaruta för förkortningar). Den sista bilden visar också hur man
med bildbehandling och färgsättning kan underlätta bildförståelsen för
kontrastuppladdning och därmed genomblödning i myokardiet.

Figur 8. Oblodig bestämning av
kranskärlsreserv. Från bröstkorgen
registreras med pulsad doppler från
vänstra främre nedåtstigande
kranskärlet (LAD) variationer av
kranskärlsflödets blodkroppshastighet
(y-axel) med tiden (x-axel, se även EKG
ovanför). Intravenös kontrast kan
underlätta registreringen. Ökningen av
blodflödeshastighet efter kärldilatation
med t ex adenosin ger ett mått på
kärlets reservkapacitet för ökat flöde.



sionsskada vid hjärtinfarkt, sk risk area
[13].

Den oblodiga, kliniskt robusta opti-
mala metoden för kvantitativ bedöm-
ning av hjärtmuskelns genomblödning
saknas ännu. Med hjälp av intravenös
kontrastinjektion eller infusion, ny tek-
nik och bildbehandling kan man under
optimala förhållanden kvalitativt bedö-
ma avsaknad av genomblödning respek-
tive reperfusion av ett område (Figur 9),
och lovande studier pågår för att efter
intravenös kontrast få den information
som kontrastinjektioner direkt i
kranskärlet visats ge. Förbättring och
ökad tillgänglighet av kontrast, teknik
och/eller digital analys fordras dock för
att utvärdering i större serier skall kun-
na ske. Nästa steg – att kvantifiera
kranskärlsflöde och perfusion – har yt-
terligare problem att lösa, och det pågår
ett intensivt utvecklingsarbete bla för
att skilja blodvolym från blodflöde.
Även här finns dock lovande preliminä-
ra resultat [18], och fortsätter utveck-
lingen i dagens takt kan drömmen om att
på sängkanten akut och oblodigt dia-
gnostisera och grovt gradera kranskärls-
sjukdomen inom kort bli verklighet.

Framtiden har också andra spännan-
de kardiologiska applikationer i sitt
sköte. Inom det icke kardiella området
pågår redan studier av läkemedelsdepo-
nering via kontrastbubblor. Med rätt re-
ceptorer införlivas »kontrasten» tex i
en tromb och kan sedan utsättas för de-
struerande ultraljud, varvid innehållet
frigörs och kan verka lokalt från kärllu-
men. Alternativt destrueras kontrasten
vid sin kärlpassage, vilket ger en mer

diffus effekt. Specificitet av kontrast-
bubblor och precision av lokalt applice-
rad ultraljudseffekt ställs då inför nya
mål.

TREDIMENSIONELL
EKOKARDIOGRAFI
Tredimensionella (3-D) ultraljuds-

insamlingar och rekonstruktioner har
under ett antal år prövats vid hjärtun-
dersökningar, trots att hjärtat, genom
sin egen rörelse och genom att det änd-
rar läge i förhållande till ultraljudsgiva-
ren under andningscykeln, torde vara
ett av de svåraste organen att återbilda
tredimensionellt. Orsaken till att meto-
den prövas är att det finns tillstånd där
tredimensionell återgivning har bety-
delse för förståelsen av patofysiologin.
Två sådana tillstånd är remodelleringen
av vänsterkammarstrukturen efter
myokardskada (av vikt för den framtida
prognosen) och strukturen av mitralis-
klaffen vid mitralisinsufficiens (har stor
betydelse för hjärtkirurgens planlägg-
ning av det korrigerande ingreppet). Att
tekniken trots detta inte har fått ett ge-
nomslag i rutinsjukvården beror bla på
att datainsamling och rekonstruktion
hittills varit alltför tidskrävande. Det
saknas också möjligheter att på befint-
liga utrustningar presentera informatio-
nen på ett bra sätt i fyra dimensioner (ti-
den som den fjärde dimensionen krävs
för fysiologisk bedömning). En van
ekokardiograför utvecklar en egen för-
måga att rekonstruera tvådimensionella
bilder i sin egen hjärna – en förmåga
som säkerligen är bristfällig. 

Olika insamlingsmetoder
De första insamlingsförsöken med

tredimensionell ekokardiografi gjordes
med matstrupsgivare, då dessa var lät-
tare att applicera utan att störa hu-
vudaxeln mellan hjärtat och givaren.
Givaren styvades upp till en rak käpp

(hummerstjärtsgivare) och drogs sedan
sakta ut av en stegmotor. Detta gav möj-
lighet till en relativt fullständig rekon-
struktion av hjärtstrukturen i blockform,
men proceduren var omständlig, och
många patienter behövde narkos. Så ut-
vecklades rotationen i en multiplansgi-
vare. Genom att låta skanplanet rotera
från en fast givarposition kan sektorer
med spetsen belägen i givaren rekon-
struktrueras. Denna teknik används idag
vid registrering via matstrupen, och det
snävaste bildfältet får man oftast vid de
stora kärlen. Samma teknik har applice-
rats på yttre bröstkorgsgivare som, mon-
terade i en adapter med stegmotor, rote-
ras i skanplanet. Insamlingstiden blir re-
lativt lång (en till fem minuter), och tek-
niken används vanligen från hjärtspet-
sen. Den förutsätter fix huvudaxel och
att hjärtstrukturen ses från alla roterade
lägen. En senare lokalisationsteknik
bygger på total frihandsteknik, som in-
nebär att ultraljudsgivaren fritt kan ap-
pliceras och att magnetgivare och senso-
rer känner av dess positionering i rum-
met. Samtliga beskrivna tekniker bygger
på att man rekonstruerar ett medelvär-
desbildat slag av information insamlat
under flera hjärtslag och styrs av både
EKG och andningssignaler. Utveckling
av matrisgivare med både sändare och
mottagare pågår [19]. Utrustningen är
idag voluminös och arbetar med parallell
bearbetning av 16 strålar (4096 motta-
gande kanaler). Såväl bildfrekvensen
(20/s) som rumsupplösningen är ännu
begränsad men förbättras snabbt med
den tekniska utvecklingen. Även om un-
derlag finns för fullständig fyrdimensio-
nell rekonstruktion används utrustning-
en idag mest för att presentera multipla
simultana tvådimensionella snitt.

Bildr ekonstruktionen bestäms
av informationens syfte
Även vad gäller rekonstruktion och

presentation drivs flera olika linjer, bl a
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Ultraljudsmodaliteter
• Fundamental imaging(FI): tvådi-
mensionell B-mode vävnadsbild base-
rad på reflektion av utsänd ultra-
ljudsfrekvens.

• Intermittent imaging(II): genere-
ring av bild vid en specifik tidpunkt i
hjärtcykeln.

• Second harmonic imaging (SHI):
tvådimensionell vävnadsbild baserad
på reflekterad ultraljudssignal med
dubbla utsända frekvensen.

• Harmonic power Doppler (HPD):
bild baserad på effekten i reflekterad
dopplersignal med dubbla den utsända
frekvensen.

• Harmonic Doppler myocardial
imaging (HDMI): bild baserad på has-
tighetsinformation i reflekterad väv-
nadsdopplersignal från dubbla utsända
frekvensen.

• Pulse inversion imaging: bild base-
rad på effekten i den reflekterade sig-
nalen från en specifikt modifierad ut-
sänd dopplersignal.

FAKTARUTA

Figur 9. Epikardiell ekokardiografi motsvarande tvärsnittsbild av vänsterkammaren från
bröstkorgen för identifikation av infarktzon och värdering av reperfusion.



beroende på vad informationen skall
användas till, och rekonstruktionerna
kräver geometriska antaganden. En
mitralisklaff återges ofta med sk ytre-
konstruktion, en rekonstruktionsteknik
som också lämpar sig då man vill bedö-
ma formen på exempelvis en vänster-
kammare. Hittills har man arbetat med
gråskaleinformation (vävnad), men tek-
nik för att återge även dopplerinforma-
tion (blodflödeshastighet) är under ut-
vecklande. Det ställer dock ökade krav
på datorkraft. 

Framtida utveckling
Tredimensionell ultraljudsteknik an-

vänds redan idag under pågående hjärn-
kirurgi där instrumentposition, mjukde-
lar respektive kärlflöden kontinuerligt
bedöms. Ultraljudsinformationen kan
överlagras på annan bildgivande teknik
exempelvis MRI. Tekniken är generellt
tillämpbar för all endoskopisk kirurgi,
och totalkostnaden för ett system är
mindre än en tiondel av kostnaden för till
exempel ett intraoperativsystem med öp-
pen MR. Realtidssystem har säkert kom-
mit för att stanna. Bättre presenta-
tionssätt för tredimensionell bild finns
redan idag i de dataspel som är kommer-
siellt tillgängliga. Den riktigt starka driv-
kraften för utveckling av tredimensionell
ekokardiografi kommer dock först då av-
nämarna börjar fråga efter denna typ av
information som redan idag, i ett fåtal
studier, visat sig ge bättre volymsberäk-
ningar och bättre förståelse för kamma-
rens formanalys speciellt i efterförloppet
efter hjärtinfarkt [20].

KONKLUSION
Utvecklingen pekar mot en mycket

intressant och förhoppningsfull framtid
för ekokardiografin inom såväl funk-
tions- som perfusionsområdet. Pro-
spektiva kliniska studier står för dörren.
Kombinationen av diagnostisk metod
som icke-invasivt och med hög upplös-
ning visualiserar såväl funktion som
blodförsörjning och anatomi är attrak-
tiv. Med patientnyttan i fokus behöver
metoderna utvärderas mot andra idag
tillgängliga metoder, innan dess plats i
kliniken etableras. Med utveckling mot
en miniatyrisering av befintliga ultra-
ljudsapparater och med potential att ge
hittills inte tillgänglig information är de
nya ultraljudsteknikerna utmanande
inom såväl teknik, forskning som kli-
nisk vardag.
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Summary
Hopeful future for echocardiography.
Progress being made in the areas of
function as well as perfusion

Birgitta Janerot Sjöberg, Lars-Åke Brodin

Läkartidningen 2000; 97: 5302-9.

Echocardiography is presently a feasible
method for quantitative estimation of intracar-
diac flows, pressure levels and for hemodyna-
mic evaluation of valvular disease. The evalu-
ation of regional myocardial function is still
based on subjective scrutiny, and no routine
method for the estimation of myocardial blood
flow is available. We present an overview of
newly developed techniques that are beginning
to gain purchase in clinical practice. The use of
native second harmonic imaging to improve
image quality and of tissue Doppler to provide
objective measurements of regional myocardi-
al function is discussed. This article describes
the transformation of tissue Doppler informa-
tion into parametric images as in strain rate ima-
ging, and overviews the use of ultrasound con-
trast agents. Used together with new imaging
modalities, myocardial contrast echocardio-
graphy holds promise for future quantification
of myocardial blood volume and flow. Other
emerging echocardiographic technologies di-
scussed are non-invasive measurement of coro-
nary flow reserve and three dimensional cine-
loop visualization, developed to increase our
understanding of cardiovascular physiological
and anatomical coupling.
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