
❙ ❙ Inge Edler var född 1911 och läste ef-
ter studentexamen vid Högre Allmänna
Läroverket i Malmö 1930 medicin vid
Lunds Universitet, ett lärosäte som han
sedan förblev trogen under resten av sitt
liv. Från 1944 anställdes han vid medi-
cinkliniken vid Malmö Allmänna Sjuk-
hus och fick 1948 ansvaret för hjärtkate-
teriseringslaboratoriet på samma sjuk-
hus men flyttade 1950 till nuvarande
Universitetssjukhuset i Lund där han
fram till 1960 var ansvarig för det kar-
diovaskulära laboratoriet. Efter en kort
sejour i Ängelholm utnämndes han 1963
till chef för kardiologiska kliniken vid
Universitetssjukhuset i Lund, där han
stannade till pensioneringen 1977.

Under Malmötiden arbetade Edler
med professor Helge Wulff, som var en
av pionjärerna inom hjärtkirurgin.
Framför allt hade man börjat kunna ope-
rera reumatiska mitralklaffstenoser ge-

nom sluten kommissurotomi. Det var
naturligtvis mycket viktigt att patienten
hade erhållit en korrekt diagnos före
operation. Edler upptäckte snart behovet
av en förbättrad hjärtdiagnostik, och in-
spirerad av radarteknikens snabba ut-
veckling under andra världskriget börja-
de han fundera kring möjligheten att ut-
nyttja något slags ekoteknik för detta än-
damål. 

För att närmare diskutera möjlighe-
terna att använda radar- eller ultraljuds-
teknik för hjärtdiagnostik kontaktades
fysikern Jan Cederlund i Lund, vilken
när det gällde ultraljudsteknik hänvisade
till sin kollega Hellmuth Hertz. Denne
var väl förtrogen med det så kallade ult-
raljudsreflektoskopet som hade utveck-
lats för icke-förstörande materialprov-
ning av Firestone i USA. Hertz hade
även kännedom om att det fanns ett ult-
raljudsreflektoskop på Kockums skepps-
varv i Malmö, och man lyckades låna
detta över ett veckoslut i maj 1953. Det
visade sig att man kunde uppfatta rörliga
ekon från hjärtstrukturer, speciellt på pa-
tienter med mitralklaffsjukdom. Detta
resultat sporrade till fortsatt forsknings-
arbete.

Första ultraljudskardiogrammet
Hertz lyckades utverka ett långtidslån av
ett ultraljudsreflektoskop från Siemens,
Figur 1. Därefter följde ett intensivt ar-
bete att utvärdera den nya metoden in
vitro och in vivo. Bland annat konstrue-
rades en utrustning för utskrift av rörel-
serna hos olika ekoproducerande struk-
turer i hjärtat (tekniken benämns idag
M-mode). Därefter kunde Edler och
Hertz den 29:e oktober 1953 registrera
det första ultraljudskardiogrammet, Fi-
gur 2 (metoden benämns idag ekokardi-
ografi). Metoden publicerades nästföl-
jande år [1].

Den kliniska utvärderingen av meto-
den utfördes därefter av Edler och med-

arbetare. Detta var ett mycket mödosamt
arbete som omfattade anatomiska studi-
er, fysiologiska studier och, naturligtvis,
ett oändligt antal noggranna, tidsödande
patientundersökningar. Den som någon
gång själv provat på att utföra ekokardi-
ografiska undersökningar vet att det kan
vara tålamodsprövande, även med da-
gens moderna utrustningar. Edler visste
inte exakt vad han skulle leta efter, hade
ingen tvådimensionell realtidsbild och
fick dessutom utnyttja ultraljudsgivare
av kvarts, vilka har kanske 100 gånger
lägre känslighet än dagens keramiska gi-
vare. 1961 kunde han sammanfatta sina
fynd i en akademisk avhandling, även
den en klassisk publikation [2].

Under tiden funderade Hertz och 
medarbetare på möjligheten att skapa
två-dimensionella tvärsnittsbilder av
hjärtat med ultraljudsteknik i »realtid«.
Med hjälp av nykonstruerade mekaniska
spegelsystem kunde världens första två-
dimensionella hjärtbilder i realtid pre-
senteras på tekniska högskolan i Lund
1967, Figur 3 [3]. Utveckling och utvär-
dering av detta nya instrument skedde i
intimt samarbete med Edler och medar-
betare på kardiologiska kliniken i Lund.
Detta arbete var ett viktigt steg i utveck-
lingen mot kliniskt användbara ekokar-
diografisystem.

Dopplersignaler inifrån hjärtat
Samtidigt arbetade Inge Edler och Kjell
Lindström med att försöka utnyttja den
så kallade dopplereffekten för att kunna
mäta intrakardiellt blodflöde. Ultra-
ljudsdopplertekniken hade utvecklats
redan 1956 av japanen Satomura för att
studera hjärtats rörelser. Han kunde de-
tektera två signaler från hjärtat – en låg-
frekvent och en högfrekvent (signalerna
tolkades som rörelser från hjärtmuskel
respektive hjärtklaffar). Däremot kunde
ingen signal uppfattas från blodflöde,
och därmed föll metoden snabbt i glöms-
ka inom kardiologiområdet. 

I början på 1960-talet framkom de
första kliniska utrustningarna för mät-
ning av blodflöde i ytliga kärl. Med hjälp
av en förbättrad sådan dopplerutrustning
gjordes i Lund några preliminära försök
att mäta intrakardiellt blodflöde. Här
kom Edlers kliniska erfarenhet av att
lyssna på hjärtljud till nytta – när ingen
annan kunde höra någonting var Edler
övertygad om att han hörde flödesljud.
Efter en hel del utvecklingsarbete 
(simultan-M-modeekoregistrering och
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Ekokardiografins tidiga historia
– en pionjärinsats av Inge Edler

Professor Inge Edler har avlidit i en ålder av 89 år. Lunds Universitet
har därmed förlorat en av sina största söner, som redan under sin
livstid blev internationellt känd som ekokardiografins fader. Denna
undersökningsmetod, som idag tillåter sofistikerad strukturell och
funktionell värdering av hjärtfunktionen, tillkom på ett sätt och under
förhållanden som dagens kardiologer mestadels inte känner till. Vi
som på olika sätt ansvarar för ultraljudsforskning inom Lunds Univer-
sitet vill därför ge en beskrivning av metodens tillkomst och inte
minst peka ut den pionjärinsats som Inge Edler genomförde.
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CW[continuous wave]-dopplermätning)
kunde utrustningen testas på isolerade
hjärtpreparat. Resultaten var övertygan-
de – man kunde registrera tydliga dopp-
lersignaler inifrån hjärtat, det vill säga
signaler genererade av intrakardiellt
blodflöde. Vid första världskonferensen
i ultraljudsdiagnostik i Wien 1969 kun-
de de förutom experimenten på hjärtpre-
parat även presentera de första 40 klinis-
ka intrakardiella dopplermätningarna
med värdering av läckage i aorta- och
mitralisklaffar, Figur 4 [4]. Därigenom
introducerade Edler även ultraljuds-
dopplertekniken för mätning av blodflö-
de i hjärta. Denna metod har senare
bland annat utvecklats till dagens avan-
cerade färgdopplerteknik, som på många
sätt har revolutionerat modern hjärtdia-
gnostik.

Felaktig prioritering
Det har nu gått nästan 50 år sedan Edler
och Hertz introducerade ekokardiogra-
fin, den första kliniska användningen av
medicinsk ultraljudsdiagnostik. Ultra-
ljud är idag den snabbast växande medi-
cinska avbildande diagnostikmetoden,
den används inom en mångfald medi-
cinska specialiteter och beräknas av
många experter snart passera röntgen-
tekniken i betydelse. 

Trots allt saknas fortfarande väsentli-
ga elektroniska komponenter, tillräck-
ligt snabba datorer samt avancerade ult-
raljudsgivare för att man ännu helt ska
kunna utnyttja metodens inneboende
möjligheter – tecknet på en uppfinning
med hög uppfinningshöjd. Vi kommer
under de närmast kommande åren att se
en strid ström av ultraljudsapparater

med ännu bättre upplösning och kanske
tredimensionella realtidsbilder.

Fram till omkring 1970 hade således
verksamheten i Lund en globalt ledande
ställning i utvecklingen av denna bety-
delsefulla diagnostiska metod. De störs-
ta kostnaderna i denna forskning låg på
den tekniska sidan. När dåvarande Sty-
relsen för teknisk utveckling omkring
1970 meddelade att de ej prioriterade
några fortsatta medel till denna forsk-
ning ledde detta till att platsen som le-
dande i denna utveckling gick Sverige
och Lund ur händerna. I efterhand torde
det vara uppenbart för alla att STU här
gjorde en av sina mest felaktiga priori-
teringar.

Stor uppskattning
Forskningsinsatserna uppskattades dock
i större utsträckning på annat håll! Ed-
lers banbrytande arbeten inom kardiolo-
gisk ultraljudsdiagnostik har således in-
ternationellt gett honom hedersbenäm-
ningen »Ekokardiografins fader«.  Som
exempel på nationell och internationell
uppskattning kan nämnas hedersleda-
motskap i de amerikanska (1971), tyska
(1974), svenska (1978) och jugoslavis-
ka (1979) ultraljudsföreningarna samt
Svenska kardiologföreningen (1987)
och The American College of Cardiol-
ogy (1991). 

Han erhöll tillsammans med Hell-
muth Hertz The 1977 Albert Lasker Cli-
nical Medical Research Award, »den
amerikanska motsvarigheten till Nobel-
priset i medicin«, Rotterdam Echocardi-
ography Award »for his most outstan-
ding and pioneering work applying ult-
rasound as a diagnostic tool in cardiol-

ogy« (1983) och Kungliga fysiografiska
sällskapet i Lunds Award for scientific
work of extraordinary significance
(1984). 1987 hedrades Inge Edler av den
svenska regeringen med professors
namn.

Året efter tilldelades Edler History of
Medical Ultrasound Pioneer Award från
the American Institute of Ultrasound in
Medicine, the World Federation of Ult-
rasound in Medicine and Biology och
the Medical Sciences Division of the
National Museum of American History,
Smithsonian Institution (Washington).
Vidare Münchener und Aachener Preis
für Technik und Angewandte Naturwis-
senschaft. I Sverige tilldelades han Eric
K. Fernströms stora nordiska pris (1991)
samt utsågs, efter en omröstning bland
Svenska kardiologföreningens medlem-
mar, till nittonhundratalets svenske kar-
diolog (2000).

Till Peking vid 80 års ålder
För att kunna skapa och utvärdera en helt
ny och revolutionerande diagnostisk
metod krävs en person med extraordinä-
ra egenskaper: ett brinnande intresse för
patienten, tvärvetenskapligt kreativt tän-
kande, extrem noggrannhet samt ett när-
mast oändligt tålamod. Dessa egenska-
per gjorde att samarbetet alltid flöt
mycket lätt – de uppgifter och data man
fick från Inge Edler var alltid exakta och
riktiga. Men denna koncentration på ar-
betet gjorde också att Edler ibland kun-
de uppfattas som en ganska korrekt om
än mycket vänlig person. 

Under den officiella ytan fanns emel-
lertid alltid medmänsklighet, värme och
humor samt en naturlig nyfikenhet inom
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Figur 1. Inge Edler (till höger) och Hellmuth Hertz samt den utrustning som användes
för registrering av de första ultraljudskardiogrammen.

Figur 2. Det första ultraljuds-
kardiogrammet, registrerat 29 oktober
1953.



vitt skilda områden. Som till exempel
när Edler mottog Fernströms stora nor-
diska pris 1991 och journalisterna fråga-
de vad han skulle göra med prispengar-
na. Den då 80-årige Edler svarade att
han skulle resa Sidenvägen från Islama-
bad till Peking (inkluderande Khunje-
rab-passet på 5 000 meters höjd över ha-
vet), vilket han senare naturligtvis gjor-
de! 

Han hade sedan ungdomen även ett
stort intresse för olika former av teknik.
Kanske var det detta intresse som gjorde
att Edler började utveckla nya tekniska
metoder för hjärtdiagnostik. Detta in-
tresse bidrog säkert också till att han ef-
ter sin pensionering trivdes alldeles ut-
märkt med att hjälpa medicintekniskt in-
tresserade unga teknologer på Lunds
tekniska högskola med medicinsk kom-
petens samt dessutom initierat diskutera
allt från modelltåg till videoteknik. Och
de människor som lärde känna Inge Ed-
ler lite närmare kunde upptäcka att han
även var en närmast professionell troll-
konstnär.

Inge Edler utförde en pionjärinsats

inom medicinsk diagnostik som är svår
att överträffa. I motiveringen till The
1977 Albert Lasker Clinical Medical
Research Award heter det: »For pio-
neering the clinical application of ultra-
sound in the medical diagnosis of abnor-
malities of the heart – probably the most
important non-invasive tool for cardiac
diagnosis since the electrocardiograph
machine«.
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Figur 4. En av de första
dopplerundersökning-
arna, utförd på en patient
med mitralklaffsjukdom.
Notera hur
dopplersignalen
illustrerar diastoliskt
flöde över det förträngda
mitralostiet.

Figur 3. Den första
avbildningen av
hjärtstrukturers rörelser
med användning av
ekokardiografisk teknik.
Notera hur
ekostrukturerna varierar i
de konsekutiva bilderna.


