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Bakgrunn

hjerteinfarkt og hjertesvikt. Ved myokardial
strain kan både regional og global hjertemuskelfunksjon undersøkes (21-23). Strain
kan måles ved hjelp av både dopplerteknikk
(20) og speckle tracking (mønstergjenkjenning) (24,25). Global strain som mål for
venstre ventrikkelfunksjon, vurdert ved
måling av infarktstørrelse med MR som
referansemetode, er bedre enn VVEF og
er forbundet med langt mindre variabilitet
(23,26-28). Metoden korrelerer godt med
infarktstørrelse og gir bedre prognostisk
vurdering enn VVEF (22,23.) Global strain
predikerer kliniske hendelser minst like
godt som VVEF og med mindre variabilitet
i målingene (29). Global strain har også vist
å forutsi ventrikulære arytmier og plutselig
død bedre enn VVEF (33).
Mekanisk dispersjon, basert på
variasjon i maksimal negativ strain, ser ut til
å predikere arytmi uavhengig av VVEF (3033). Mekanisk dispersjon defineres som
standarddeviasjon av tid til maksimal negativ strain i en 16-segmentsmodell av venstre
ventrikkel som reflekterer kontraksjonens
inhomogenitet. Enkelte studier indikerer at
metoden kan brukes til bedre å identifisere
pasienter med behov for ICD (30). Tidligere
studier har vært små slik at resultatene først
og fremst har vært hypoteseskapende.

Hjerte- og karsykdommer er globalt en av
de dominerende årsaker til sykelighet og
for tidlig død. Sentralt i valg av behandling er god diagnostikk med vurdering av
prognose. Vurdering av venstre ventrikkels
funksjon gjøres ved å måle venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (VVEF). Måling av
VVEF styrer ofte valg av behandling og gir
viktig prognostisk informasjon (1,2). Definisjon av systolisk hjertesvikt med eller uten
hjerteinfarkt er VVEF < 40 %. VVEF < 40 %
øker risikoen for død og alvorlig arytmi. Valg
av sekundærprofylaktisk medikamentell
behandling har vist bedre overlevelse med
angiotensin konvertase-hemmer, aldosteron
reseptor-antagonist og betablokker gitt til
pasienter med VVEF < 40 % (3-12). Implantasjon av hjertestarter (ICD) etter hjerteinfarkt bedrer også overlevelsen hos pasienter
med hjertesvikt og VVEF < 35 % (13-17).
De siste 15 år har et nytt ultralydparameter, strain, vist å kunne beskrive venstre
ventrikkel funksjon bedre enn VVEF. Strain
er et mål for deformasjon av hjertemuskelen
gjennom hjertesyklus (20) (strain=tøyning,
kontraksjon gir negativ strain). Myokardial
strain er godt egnet til å undersøke redusert hjertemuskelfunksjon som følge av

Figur 1. Figuren viser ekkokardiografisk bilde av hjertet (venstre) og måleområdet i venstre
ventrikkel er merket rødt av programvaren som måler strain ( høyre) (Haugaa et al, JACC
Cardiovasc Imaging. 2010;3:247-56).
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langt mindre variabilitet i målinger mellom
ulike operatører.
Vi mener derfor at det er god grunn
til å undersøke om global strain kan bedre
prognostisk presisjon for pasienter med
hjerteinfarkt og hjertesvikt. Videre mener vi
at det er grunn til å undersøke om mekanisk
dispersjon er en bedre metode for vurdering av arytmirisiko etter hjerteinfarkt og
hjertesvikt.

Resultatene fra tidligere studier
samlet sett taler sterkt for at global strain
er et bedre parameter for venstre ventrikkelfunksjon enn VVEF. Ettersom VVEF
måler volumendringer i venstre ventrikkel
er den et indirekte mål for hjertemuskelfunksjon, og målingen er subjektiv med
tydelig variabilitet. Global strain derimot er
et direkte mål av hjertemuskelfunksjonen i
hele venstre ventrikkel og fremstår mindre
avhengig av subjektive mål. Metoden har

Hypoteser
1. Global strain er bedre enn EF som prognostisk parameter hos pasienter med gjennomgått
hjerteinfarkt.
1800 pasienter inkluderes hvorav 600 med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) og 1200 med
ikke ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI). Pasientene behandles etter gjeldende retningslinjer,
og studien påvirker ikke valg av behandling. Det gjøres ekkokardiografisk undersøkelse i
stabil fase før utskrivelse med måling av global strain og ejeksjonsfraksjon. Pasienten følges
i 3 år med følgende kliniske endepunkter: død og ventrikulær arytmi.
Akutt
hjerteinfarkt

Innleggelse i
sykehus

Behandling
•Troponon T ved
innkomst og
maksverdi

•600 STEMI og 1200
NSTEMI

Utskrivelse

Oppfølgning

•Ekkokardiografisk
•Registrering av
undersøkelse i stabil kliniske hendelser
fase
•3 års oppfølgning

2. Global strain er bedre enn EF som prognostisk parameter hos pasienter med hjertesvikt.
Alle pasienter med nydiagnostisert hjertesvikt definert ved symptomer på hjertesvikt og
med minst ett av følgende: redusert venstre ventrikkelfunksjon og stuvning på røntgen
thorax. 700 pasienter inkluderes. Pasientene behandles etter gjeldende retningslinjer,
og studien påvirker ikke valg av behandling. Det gjøres ekkokardiografisk undersøkelse
av venstre ventrikkel med beregning av VVEF og global strain i stabil fase før utskrivelse.
Pasientene følges i 3 år. Endepunkter er død, reinnleggelse med hjertesvikt, arytmi, behov
for hjertetransplantasjon eller left ventricle assist device (LVAD).
Nyoppdaget
hjertesvikt
• 700 pasienter
inkluderes

Innleggelse i
sykehus

Behandling

Utskrivelse

• Ekkokardiografisk
undersøkelse i
stabil fase

Oppfølgning

• Registrering av
kliniske hendelser
•3 års oppfølgning

3. Global strain og mekanisk dispersjon er bedre enn EF til å forutsi alvorlig ventrikulær
arytmi hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt.
800 pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt inkluderes. Pasientene følges i 3 år med
følgende kliniske endepunkter: plutselig død, hjertestans med vellykket gjenoppliving med
ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi og ventrikkeltakykardi uten hjertestans.
Hjerteinfarkt
• 800 pasienter
inkluderes

Innleggelse i
sykehus

Behandling

Utskrivelse

Oppfølgning

• Ekkokardiografisk • Registrering av
kliniske hendelser
undersøkelse i
•3 års oppfølgning
stabil fase før
utskrivelse
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4. Global strain og dispersjon er bedre enn EF til å forutsi alvorlig ventrikulær arytmi hos
pasienter med hjertesvikt.
600 pasienter med gjennomgått hjertesvikt inkluderes. Det gjøres ekkokardiografisk
undersøkelse i stabil fase før utskrivelse. Pasientene følges i 3 år med følgende kliniske
endepunkter: plutselig død, hjertestans med vellykket gjenoppliving med ventrikkelflimmer
eller ventrikkeltakykardi og ventrikkel takykardi uten hjertestans.
Nydiagnostisert
hjertesvikt
• 600 pasienter
inkluderes

Innleggelse i sykehus

Utskrivelse

• Ekkokardiografisk
undersøkelse i stabil
fase

Oppfølgning

• Registrering av kliniske
hendelser
•3 års oppfølgning

5. Global strain og dispersjon er bedre enn EF til å forutsi alvorlig arytmi hos pasienter som
har fått ICD
600 pasienter planlagt for primærprofylaktisk ICD inkluderes. Det gjøres ekkokardiografisk
undersøkelse før implantert ICD. Pasientene følges i 3 år med følgende kliniske endepunkter: død og vedvarende ventrikulær arytmi avlest på ICD ved vanlige kontroller.
Indikasjon primær
profyaktisk ICD
• 600 pasienter inkluderes

Studiedesign

Innleggelse i sykehus

• Ekkokardiografisk
undersøkelse før
implantasjon av ICD
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Oppfølgning

• Registrering av død og
• Avlesning av ICD og
avlest ventrikuær arytmi
registrering av
vedvarende ventrikkulær •3 års oppfølgning
arytmi

inkluderes. Pasientens demografiske data,
kardiovaskulær sykehistorie og risikofaktorer registreres. Ekkokardiografisk undersøkelse gjøres standardisert og først når
pasienten er stabilisert og ferdig behandlet
for sin akutte hendelse. Pasienter som skal
ha ICD, blir undersøkt med ekkokardiografi
før implantasjon. Opptakene sendes til Sørlandet sykehus Arendal for analyse. Død og
ventrikulær arytmi registreres som kliniske
endepunkter i alle studier etter 30 dager,
6 måneder, 12 måneder og deretter årlig i
totalt 3 år. Stipendiatene samler inn kliniske
endepunkter og følger pasientene gjennom
planlagte kontroller.
Hensikten med The Improve Study er
å studere om global strain er bedre enn LVEF
som prognostisk parameter hos et stort
antall pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt og med hjertesvikt. Vårt mål er å vise
om metoden kan implementeres i daglig
klinisk praksis i stedet for dagens bruk av
LVEF med tanke på mer optimal seleksjon
av riktig behandling til riktig pasient. Videre
vil vi undersøke om måling av mekanisk dispersjon gir bedre vurdering av hvem som er
utsatt for arytmihendelser og derved bedre
grunnlaget for valg av ICD.
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Alle pasienter innlagt med hjerteinfarkt og nyoppstått hjertesvikt samt pasienter planlagt for primærprofylaktisk ICD
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