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Sammanfattning 

 

Bedömningen av höger kammares systoliska funktion kan med fördel göras med 

ekokardiografi, bl.a. med tekniker som tvådimensionell ekokardiografi, motion-mode (M-

mode) och Tissue Doppler Imaging (TDI). Mätvärden som kan fås ut av dessa tekniker är 

Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE) och s`. TAPSE beskriver annulus 

tricuspidalis longitudinella rörlighet. s´ beskriver den maximala systoliska hastigheten i 

annulus tricuspidalis. Syftet med examensarbetet var att undersöka sambandet mellan TAPSE 

och s´ vid högerkammarfunktionsbestämning. Studien är en retrospektiv tvärsnittsstudie och 

består av 99 deltagare i åldrarna 18–90 år. Både friska och hjärt-och kärlsjuka deltagare 

inkluderades, men inte patienter med förmaksflimmer eller individer som var yngre än 18 år. 

Deltagarna undersöktes med transthorakal ekokardiografi (TTE) vid Länssjukhuset Ryhov i 

Jönköping, vid undersökningen mättes TAPSE och s´. Det var samma biomedicinska 

analytiker (BMA) som utförde undersökningarna. McNemars test utfördes och ett Kappa-

värde räknades ut. Resultatet visade signifikant skillnad och Kappa-värdet var lågt vilket talar 

för dåligt samband mellan de båda variablerna. Utfallet i studien visar att fler deltagare 

klassas med normal högerkammarfunktion mätt med TAPSE, medan samma individer klassas 

med högerkammardysfunktion mätt med s´. Orsaken till det dåliga sambandet mellan 

parametrarna är okänt och bör studeras vidare i kommande studier.  

 

 

Nyckelord: annulus tricuspidalis rörlighet, motion-mode, tissue doppler imaging, 

högerkammarfunktion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

A comparison of measure techniques for right ventricular function 

assessment in echocardiography – correlation between s´ and TAPSE 
 

Summary 

 

The assessment of right ventricular systolic function is done by echocardiography, with 

techniques as twodimensional echocardiography, motion-mode (M-mode) and Tissue Doppler 

Imaging (TDI). Measurements obtained from these techniques are Tricuspid Annular Plane 

Systolic Excursion (TAPSE) and s`. TAPSE describes the longitudinal movement of annulus 

tricuspidalis. s´ describes annulus tricuspidalis maximal systolic velocity. The purpose of this 

essay was to explore the relationship between TAPSE and s´. The study consists of 99 

participants between the ages of 18 and 90. The population was consisted of individuals with 

or without cardiovascular disease, but not individuals with atrial fibrillation. Participants were 

investigated with transthorakal echocardiography (TTE) at Länssjukhuset Ryhov in 

Jönköping. At the examination both TAPSE and s´ was measured. McNemar's test was 

performed and a Kappa value was calculated. The result showed a significant difference and 

the Kappa value was low which indicates a low relationship between the variables. The 

outcome of the study shows that several participants are classified with normal right 

ventricular function measured with TAPSE, but the same individuals are classified with right 

ventricular dysfunction measured by s'. The reason for the poor relationship between the 

parameters is unknown and should be studied further in future studies. 

 

 
 

Keywords: annulus tricuspidalis movement, motion-mode, tissue doppler imaging, right 

ventricle function 

  



 
 

Förkortningar 

2D Tvådimensionell ekokardiografi 

3D Tredimensionell ekokardiografi  

a´ Annulus Tricuspidalis maximala hastighet under förmakskontraktionen  

ASD Atrial Septal Defect (förmaksseptumdefekt) 

BMA Biomedicinsk analytiker  

BMI Body Mass Index  

e´ Annulus Tricuspidalis maximala hastighet under snabba fyllnadsfasen i diastole  

EKG Elektrokardiografi 

ET Ejektionstiden  

Hz Hertz 

IVRT  Isovolumetriska relaxationstiden 

IVCT Isovolumetriska kontraktionstiden 

M-mode Motion mode 

MR Magnetresonanstomografi 

PA Arteria Pulmonalis  

PAH Pulmonell arteriell hypertension 

PRF Pulsrepetitionsfrekvens 

RIMP  Right Ventricular Index of Myocardial Performance  

RVs´  Annulus tricuspidalis maximala systoliska hastighet  

s´ Annulus Tricuspidalis maximala systoliska hastighet  

TAPSE Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion  

TDI Tissue Doppler Imaging 

TEE Transesofageal ekokardiografi 



 
 

TTE Transthorakal ekokardiografi 
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Inledning 

 

I historien har höger kammare varit den glömda kammaren, fokus har istället legat på vänster 

kammare som den viktigaste byggstenen i människans cirkulation. Svikt i vänster kammare 

kan snabbt leda till döden medan svikt på höger hjärthalva har ett mer utdraget förlopp. Med 

tiden har höger kammare visats vara allt mer betydelsefull, och idag finns större vetskap om 

höger hjärthalvas involvering i cirkulationen samt som möjligheten till bättre diagnostik har 

ökat (1,2). 

 

Bakgrund 

Höger kammare 
 

Höger kammares funktion är att ta emot det venösa blodet och att pumpa blodet till 

lungkretsloppet. Kammaren pumpar med ett lägre tryck än vänster kammare och har därmed 

en tunnare vägg, ungefär en sjättedel så stor i tjocklek (3). Höger kammare är 

halvmåneformad och delas in i två anatomiska segment: inflödestrakten (sinus) och 

utflödestrakten (conus). För att kammaren ska fungera optimalt krävs det samarbete mellan de 

två anatomiska delarna (2,3).  Höger kammare pumpar en något större blodvolym per 

hjärtcykel än vänster kammare, och de båda kamrarna pumpar synkroniserat. Om 

högerkammardysfunktion förekommer, kommer vänster kammare med tiden involveras i 

sjukdomen och påverkas. Därför är adekvat bedömning av högerkammarfunktionen viktig (2). 

Vid hjärtsjukdomar som förmaksseptumdefekt (ASD), pulmonalis- och 

tricuspidalisinsufficiens, pulmonell arteriell hypertension (PAH) och arytmogen 

högerkammar-kardiomyopati är bedömningen av höger kammares funktion betydelsefull. Hur 

väl höger kammare fungerar vid hjärt-lungsjukdom har betydelse för överlevnaden i 

sjukdomen, återigen är bedömningen av högerkammarfunktionen väsentlig (4).  

 

Höger kammare kan vara svår att visualisera vid ekokardiografi då kammaren är placerad 

bakom sternum. I den apikala vyn kan höger kammares fria vägg lätt skuggas av revben eller 

lunga och därmed visualiseras inte den fria väggen. På grund av det blir area- och 

volymsberäkningar svåra att utföra. Dessutom har höger kammare en komplex morfologi med 

exempelvis stora trabekulerade (strängformade) delar som tillsammans med kammarens 

halvmåneform försvårar bedömningen (4).  
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Sjukdomar som påverkar höger kammare 
 

PAH kännetecknas av högt tryck i lungkretsloppet som fortplantas till höger kammare. PAH 

beror på ökad pulmonell vaskulär resistens. Sjukdomen orsakar med tiden 

högerkammarhypertrofi och dilatation till följd av den kroniska tryckbelastningen på höger 

sida. I samband med detta är ofta högerkammarfunktionen sänkt. Vid kraftig PAH kommer 

vänster kammare få ett D-format utseende i parasternal kortaxelvy på grund av det höga 

trycket på höger sida som orsakar en utbuktning av ventrikelseptum, se figur 1 (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebstein´s anomali är en medfödd hjärtsjukdom som innebär att tricuspidalisklaffen är 

förskjuten mer apikalt än mitralisklaffen, gränsen för Ebstein´s anomali går vid förskjutning > 

10 mm. I värsta fall kan tricuspidalisklaffen vara placerad vid apex i höger kammare. ASD, 

pulmonalisinsufficiens och tricuspidalisinsufficiens är andra hjärtsjukdomar som medför ökad 

blodvolym på höger sida. Höger sida kommer få pumpa större mängd blod vilket medför 

dilatation av höger hjärthalva (5). 

 

 

 

 

Figur 1 visar en D-formad samt utbuktande ventrikelseptum i 

parasternal kortaxelvy till följd av pulmonell arteriell 

hypertension (PAH) (5). 

HK=höger kammare, VK=vänster kammare 
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Höger kammare vid ekokardiografi 
 

För att med transthorakal ekokardiografi (TTE) visualisera höger kammare bör vyer som 

standardiserad apikal fyrkammarvy, apikal fyrkammarvy med fokus på höger sida, parasternal 

lång- och kortaxelvy samt subcostal fyrkammarvy åskådliggöras. Eftersom höger kammares 

fria vägg ofta döljs av annan vävnad är ofta en anpassad apikal fyrkammarvy med fokus på 

höger sida bättre än den standardiserade fyrkammarvyn där fokus vanligtvis ligger på vänster 

kammare. Bedömningen av höger kammares systoliska funktion görs bland annat med 

tekniker som tvådimensionell bild (2D), tredimensionell bild (3D), motion-mode (M-mode) 

och Tissue Doppler Imaging (TDI). Mätvärden som kan fås med hjälp av dessa tekniker är 

bl.a. Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE), Right Ventricular Index of 

Myocardial Performance (RIMP) och annulus tricuspidalis maximala systoliska hastighet (s´) 

(5,7). 

I denna studie kommer fokus ligga på TAPSE och s´.  

Högerkammarfunktion mätt med TAPSE  
 

TAPSE är ett mått på höger kammares systoliska funktion. TAPSE kan mätas med M-mode 

registrering i den apikala fyrkammarvyn (5,8,9). TAPSE mäter annulus tricuspidalis 

longitudinella rörlighet riktad mot apex. Vid M-mode omvandlas ljudekon till 

reflektionspunkter på en tidsaxelskala. Då ultraljudsmaskinen vid M-mode sänder ut endast en 

ultraljudsstråle kan pulsrepetitionsfrekvensen (PRF) vara hög, mellan 200–1000 Hertz (Hz) 

beroende på maskin. Detta gör tekniken lämplig för registrering av rörliga strukturer, som 

exempelvis annulus tricuspidalis (5,9). Höger kammare visualiseras i apikal fyrkammarvy 

som är en standardvy vid ekokardiografi, därmed blir mätningen av TAPSE reproducerbar då 

vyn ingår i den standardiserade undersökningen (8,10). TAPSE mäts från slutdiastole till 

slutsystole, se figur 2 och 3. Om TAPSE < 1,6 cm talar det för dysfunktion, TAPSE > 2,0 cm 

talar för normal funktion (5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustrering av hur Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion mäts i M-mode kurvan. 

Pilarna markerar slutdiastole och slutsystole (5). 
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Fördelar med TAPSE är att det är en enkel mätning som går snabbt att utföra, den är mindre 

beroende av att bildkvalitén är optimal och därmed krävs inte den mest avancerade 

ultraljudsmaskinen, samt att tolkningen av mätningen är enkel. Flera studier har visat att 

TAPSE korrelerar väl med uppmätt ejektionsfraktion ur höger kammare vid radionuklid-

undersökningar (10,12,13).  

 

Nackdelar med undersökningsmetoden är att mätningen är vinkelberoende där cursorn bör 

ligga i en bra vinkel mot annulus tricuspidalis. Mätvärden mellan 1,6–2,0 cm är ett 

gränsområde gällande normal högerkammarfunktion eller högerkammardysfunktion, där 

värden mellan 1,6–2,0 cm är svåra att bedöma. Vid exempelvis kronisk tromboembolisk 

pulmonell hypertension och Ebstein´s anomali har studier visat att det inte finns någon 

korrelation mellan TAPSE och höger kammares ejektionsfraktion mätt vid 

magnetresonanstomografi (MR) som är golden standard för ejektionsberäkning (14,15).  

 

 

 

 

Figur 3 visar M-mode registrering över annulus tricuspidalis, Tricuspid Annular Plane 

Systolic Excursion (TAPSE). Mätningen sker från slutdiastole till slutsystole. TAPSE är 

i det här fallet 2,5 cm (5). 
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Högerkammarfunktion mätt med s´ 
 

s´ mäts med TDI som är en form av pulsad doppler som registrerar myokardiets hastighet, se 

figur 4. s´ infaller vid QRS-komplexet i elektrokardiografi (EKG). s´ ger ett mått på annulus 

tricuspidalis maximala systoliska hastighet, s´ benämns även som right ventricular s´ (RVs´). 

TDI ger även måtten e´ som beskriver annulus tricuspidalis maximala hastighet under snabba 

fyllnadsfasen i diastole och a´ som beskriver annulus tricuspidalis maximala hastighet under 

förmakskontraktionen, se figur 5. e´ och a´ är på så vis mått som beskriver den diastoliska 

funktionen i höger kammare. e´ ses efter T-vågen och a´ ses vid P-vågen i EKG (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniken kan även användas vid beräkning av RIMP, se figur 5. RIMP anges även som Tei 

index. RIMP ger ett värde på den globala systoliska och diastoliska funktionen i höger 

kammare. RIMP mäts i apikal fyrkammarvy med TDI, men kan även mätas med 

dopplerregistrering över höger kammares utflödestrakt och över tricuspidalis. RIMP mäts 

enklare med TDI då mätningen görs i samma hjärtcykel, vilket innebär att hjärtrytms-

relaterade felkällor kan undvikas. RIMP är kvoten mellan den isovolumetriska 

relaxationstiden (IVRT), den isovolumetriska kontraktionstiden (IVCT) och ejektionstiden 

(ET), 𝑅𝐼𝑀𝑃 =
𝐼𝑉𝑅𝑇+𝐼𝑉𝐶𝑇

𝐸𝑇
. RIMP < 0,55 är normalt. IVRT är även intressant då trycket i arteria 

pulmonalis (PA) ska studeras för diagnostik av pulmonell hypertension. Förlängd IVRT utan 

tricuspidalisinsufficiens inger misstanke om förhöjt PA-tryck och därmed PAH. Dock är 

beräkningen osäker då trycket i höger förmak är förhöjt och då förmaksflimmer förekommer 

(5, 11).  

Figur 4 visar annulus tricuspidalis maximala systoliska hastighet (RVs´) mätt med Tissue Doppler 

Imaging (TDI) (5). 
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Eftersom s´ är en mätning som bygger på dopplerteknik är det viktigt att erhålla en optimal 

bild för att minska risken för underskattning av annulus tricuspidalis hastighet. För att inte 

erhålla falskt höga hastigheter av annulus tricuspidalis bör gain hållas lågt (10). Normala 

värden för s´ är ≈ 15 cm/s (5).  

 

Några fördelar med TDI är att tekniken har god förmåga att registrera korrekta hastigheter och 

därmed visa på sanningsenlig funktion oavsett om funktionen är normal eller om 

högerkammardysfunktion förekommer. Studier har visat på god korrelation mellan 

radionuklid-angiografi och TDI både vid normal högerkammarfunktion och vid 

högerkammardysfunktion (10). Till skillnad från TAPSE mätt med M-mode har en studie 

visat att s´ mätt med TDI i samband med kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension har 

god korrelation med MR gällande höger kammares funktion (14). I höger hjärthalva kan den 

longitudinella rörligheten försämras, exempelvis efter hjärtoperation. Höger kammare kan 

kompensera för detta genom att öka den radiella rörligheten och på så sätt kan funktionen 

upprätthållas. Därför är det viktigt att mäta mer än enbart den longitudinella rörligheten och 

Figur 5 visar illustrering över de parametrar som ingår i beräkning av Right Ventricular Index of 

Myocardial Performance (RIMP). Parametrarna som ingår är den isovolumetriska kontraktionstiden 

(IVCT), den isovolumetriska relaxationstiden (IVRT) och ejektionstiden (ET). A-E-tiden är tiden 

från slutet av annulus tricuspidalis maximala hastighet under förmakskontraktionen (a´) till början 

av annulus tricuspidalis maximala hastighet under snabba fyllnadsfasen i diastole (e´). I kurvan ses 

även s´ som beskriver annulus tricuspidalis maximala hastighet (5). 
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med TDI finns möjlighet till mer information om kammarens funktion, så som s´, e´, a´ och 

RIMP. Ytterligare en fördel med TDI är att dessa parametrar fås genom en och samma 

mätning (5, 10). 

 

En nackdel med s´ är att referensvärden är valda utefter yngre eller medelålders personer, och 

att det därmed saknas referensvärden för den äldre befolkningen. Laszlo et al. (2016) 

undersökte i en studie huruvida s´ referensvärden för medelålders vuxna stämde överens med 

s´- värden hos äldre. Studien visade att referensvärden för s´ stämde överens med 

populationens uppmätta s´, men att vid bedömning av högerkammarfunktion hos äldre bör 

även fler parametrar i undersökningen inkluderas vid bedömning, exempelvis TAPSE (17). 

En annan begränsning med TDI är att enbart de förflyttningar i myokardiet som är parallella 

med ultraljudsstrålen mäts. TDI kan heller inte skilja passiv rörelse från aktiv rörelse, där den 

aktiva rörelsen beror på att fibrerna i hjärtmuskulaturen förkortas eller förlängs (18).  

 

 

I dagsläget utförs både M-mode och TDI vid undersökning av höger kammares funktion, där 

värden som TAPSE och s´ mäts. Som tidigare beskrivit finns både fördelar och nackdelar med 

de båda metoderna, TDI ger dock mer information om högerkammarfunktionen än vad M-

mode gör. Det är tidskrävande att utföra båda mätningarna, därför skulle tid kunna sparas om 

enbart TDI utförs istället för TDI tillsammans med M-mode.  

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka överensstämmelsen mellan TAPSE och s´ vid 

bestämning av systolisk högerkammarfunktion vid ekokardiografi på friska och hjärt- och 

kärlsjuka individer.   

 

Material och metod 

Design 
 

Studien är kvantitativ och av icke experimentell design, det vill säga en retrospektiv 

tvärsnittsstudie. Populationen har valts ut från bildlagringsystemet Syngo Dynamics version 

10.0.1, (Siemens Healthcare, Malvern Pennsylvania USA), vid avdelningen för Klinisk 

Fysiologi, Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings Län. Populationen bestod av 99 

deltagare i åldrarna 18-90 år som har utfört ekokardiografiundersökning mellan november 
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2016 och februari 2017. Inklusionskriterier till studien var att deltagarna ska ha utfört en 

ekokardiografisk undersökning med mätningarna TAPSE och s´ samt att deltagaren var äldre 

än 18 år. Både friska och hjärt- och kärlsjuka deltagare inkluderades. Exklusionskriterier var 

deltagare yngre än 18 år, deltagare som hade förmaksflimmer och deltagare som hade värden 

mellan 1,6–2,0 cm mätt med TAPSE. 7 deltagare exkluderades utifrån dessa kriterier. Urvalet 

är designat på detta vis på grund av att korrelationen mellan mätmetoderna, opåverkat av ålder 

eller sjukdom, ska undersökas. Då studien har en retrospektiv design kan bortfall uteslutas.  

Mätmetodik 
 

Ekokardiografiundersökningarna har utförts på Siemens Acuson SC2000, (Siemens Medical 

Solution USA Incorporation, Buffalo Grove Illinois USA). Vid TTE placerades deltagaren 

liggandes på vänster sida, elektrokardiografi (EKG) samlades in under undersökningen med 

tre elektroder placerade på bröstkorgen. TAPSE och s´ mäts utifrån ett standardiserat 

protokoll i apikal fyrkammarvy, cursorn läggs över höger kammares fria vägg från apex mot 

annulus tricuspidalis, se placering av cursor och sample volume i figur 6 och 7. Cursor 

placeras så parallellt med annulus tricuspidalis som möjligt för att erhålla optimal avbildning. 

För exakt bestämning av mätvärden mäts specifika punkter på erhållna kurvor, se figur 3 för 

TAPSE-mätning och figur 4 för s´-mätning. Mätningen utförs med guidning av EKG. 

Mätvärden sparas i Syngo Dynamics version 10.0.1 efter utförd undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 6 visar placering av cursor vid Triscupid 

annular plane systolic excursion (TAPSE) 

mätning (5).  

Figur 7 visar s´- mätning. Sample volume är 

placerat vid höger kammares fria vägg (5). 
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Datainsamling och litteraturgenomgång 
 

Deltagarna undersöktes av en erfaren BMA som arbetat mer än 10 år inom verksamheten med 

särskild inriktning inom ekokardiografi. Data till studien valdes ut enligt sökkriterier som 

TAPSE- och s´-mätning vid ekokardiografi, undersökare, ålder (äldre än 18 år), längd, vikt 

och undersökningar utförda under 2016–2017. Vetenskapliga artiklar har hämtats från 

databasen PubMed, National Center for Biotechnology Information, Bethesda Maryland USA 

med ett åldersspann från 2003–2017. Artiklarna har blivit kritiskt granskade av författarna till 

denna studie gällande referenshantering och eventuella intressekonflikter. Författarna har 

även studerat tidskrifternas impact factor.  

Statistiska analyser 
 

Deskriptiv analys utfördes för att erhålla statistisk kring variablerna ålder, längd, vikt, Body 

Mass Index (BMI), TAPSE och s´. Statistiska tabeller och korstabeller skapades i Word 2016 

version 16.0.4498.1000, (Microsoft Corporation, Santa Rosa, Kalifornien, USA). Beroende på 

värdena på variablerna delades individernas siffror in i grupper, se tabell 1 och 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Statistiska analyser genomfördes i IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

Statistics version 21.0.0.1, (IBM Corporations, Armonk New York USA). Då syftet med 

studien var att undersöka sambandet mellan TAPSE och s´ utfördes McNemars test för 

undersökning av sambandet mellan dessa två kvantitativa variabler. Även ett kappavärde (K-

värde) räknades ut. Vid ett perfekt samband är K-värdet = 1,00 och vid inget samband är K-

värdet = 0, se tabell 3 (19). Signifikansnivån sattes till 5 % (P = 0,05).  

TAPSE  

Normalfunktion > 2,0 cm 

Dysfunktion <1,6 cm 

s´  

Normalfunktion > 15 cm/s 

Dysfunktion <15 cm/s 

Tabell 1. Illustrerar funktionsindelning med 

TAPSE 
Tabell 2. Illustrerar 

funktionsindelning med s´.  

TAPSE = Tricuspid Annular Plane Systolic 

Excursion. 
s´= annulus tricuspidalis maximala 

systoliska hastighet. 
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Etiska överväganden 
 

Studien bidrar till bättre diagnostik för framtida patienter och på så vis är den etiska principen 

gällande att göra gott inom sjukvården starkt talande för studien. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen ska vård i Sverige bedrivas på ett rättvist sätt, vilket innebär att alla ska ha 

samma chans att få rätt diagnos oavsett var i landet personen bor (20). Enligt författarnas 

erfarenhet utförs olika mätningar av högerkammarfunktionen beroende på vilket sjukhus 

undersökningen utförs på. Om samma mätningar utförs på alla sjukhus blir diagnostiken 

säkrare för alla patienter, på så vis kan högre patientsäkerhet och bättre kvalitét på 

undersökningsresultatet erhållas. BMA ansvarar för att undersökningen är av säker karaktär så 

att rätt diagnos kan ställas och genom utveckling av metoden ekokardiografi kan detta 

uppfyllas (21).  

 

Då studien hade retrospektiv design och data var avidentifierad behövdes inget godkännande 

av deltagarna. Avidentifieringen utfördes av utomstående person och kan därmed garanteras. 

Eftersom studien hade retrospektiv design utfördes den ekokardiografiska undersökningen 

med diagnostiskt syfte, och inte till syfte för denna studie. På så vis bidrog studien inte till 

någon ytterligare ekokardiografisk undersökning för deltagarna. Studien har inte påverkat 

deltagarna vad gäller ekokardiografins resultat. Etisk egengranskning enligt Jönköping 

University har utförts, se bilaga 1. Godkännande för studien har erhållits av verksamhetschef 

Patrik Skogward. 

K-värdet Grad av samband 

<0,20 Dålig 

0,21 - 0,40 Måttlig dålig 

0,41 – 0,60  Måttlig bra 

0,61 – 0,80 Bra  

0,81 – 1,00 Mycket bra 

Tabell 3. Presentation av K-värdets betydelse för grad av samband. 
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Resultat 

Populationen bestod av 92 deltagare som hade utfört ekokardiografi. Populationen bestod av 

övervägande del äldre på grund av att dessa åldersgrupper är den vanligaste patientgruppen vid 

ekokardiografi. 37 individer var män (40 %) och 55 individer var kvinnor (60 %). Tabell 4 

redovisar variablerna ålder, längd, vikt, BMI, TAPSE och s´.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler 

n = 92 

Spridning Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder (år) 18 - 90 65,1 ± 16,1 

Längd (cm) 146 - 189 169,1 ± 8,9 

Vikt (kg) 43 – 115 74,5 ± 14,2 

BMI (kg/m2) 16,7 – 40,2 26,1 ± 4,8 

TAPSE (cm) 1,5 – 3,8 2,6 ± 0,4 

s´ (cm/s) 8,0 – 25,2 13,3 ± 2,7 

Tabell 4. Demografisk data över deltagarna 

BMI = Body Mass Index, TAPSE = Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion, s´= annulus 

tricuspidalis maximala hastighet i systole 
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I tabell 5 visas fördelningen av BMI i populationen. I tabellen ses att 1,1 % var underviktiga, 

44,6 % var normalviktiga, 38,0 % var överviktiga och 16,3 % hamnade under kategorin 

fetma.  

 

 

 

 

 

Inför analysen av insamlade datavärden utfördes granskning av värden i Q-Q plot, vilket 

visade att värdena för TAPSE och s´ var normalfördelade, se figur 8 och 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionen delades in utifrån referensvärden (5). TAPSE > 2,0 cm delades in i gruppen 

normalfunktion och < 1,6 cm delades in i gruppen dysfunktion. 7 deltagare med värden 

mellan 1,6 – 2,0 cm exkluderades. s´ > 15 cm/s delades in i gruppen normalfunktion, s´ < 15 

BMI – klass (kg/m2) Antal Procent (%) 

Undervikt <18,5 1 1,1 

Normalvikt 18,5 – 24,9 41 44,6 

Övervikt 25 – 29,9 35 38,0 

Fetma >30,0 15 16,3 

Total 92 100,0 

Figur 8 illustrerar TDI-

värden i en Q-Q Plot där 

resultatet visar att värden är 

normalfördelade. 

Figur 9 illustrerar TAPSE-

värden i en Q-Q Plot där 

resultatet visar att värden är 

normalfördelade. 

Tabell 5. Demografisk tabell över populationens BMI 

BMI = Body Mass Index. 
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cm/s delades in i gruppen dysfunktion. Fördelningen av funktionen mätt med de båda värdena 

presenterades i en korstabell, se tabell 6.  

 

I tabell 6 ses en funktionsfördelning där 19 individer (20,7 %) hade normal 

högerkammarfunktion och 71 individer (77,2 %) hade nedsatt högerkammarfunktion mätt 

med s´. 90 individer (97,8 %) hade normal högerkammarfunktion och 2 individer (2,2 %) 

hade nedsatt högerkammarfunktion mätt med TAPSE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

McNemars test visade för jämförelse mellan TAPSE:s och s´:s funktionsfördelning att p-värdet 

<0,001 vilket är mindre än den uppsatta signifikansnivån på 5 %. P-värde mindre än 5 % talar 

för att signifikant skillnad finns. Kappavärdet blev -0,016 vilket indikerar dåligt samband 

mellan TAPSE och s´.  

 

 

 

 

 

  

Normalfunktion, 

TAPSE 

 

Dysfunktion, 

TAPSE 

 

Total 

 

Normalfunktion, s´ 

 

19 

 

1 

 

20 

 

Dysfunktion, s´ 

 

 

71 

 

1 

 

72 

 

Total 

 

 

90 

 

2 

 

92 

Tabell 6. Korstabell över fördelningen av högerkammarfunktion mätt med 

TAPSE och s´.  

TAPSE = Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion, s´= annulus tricuspidalis maximala 

hastighet i systole 

 



14 
 

 

 

 

Diskussion 

Värden från ekokardiografiska undersökningar har analyserats statistiskt på så vis att 

slutsatser har kunnat dras och därmed lett fram till denna studies resultat.  

71 av de 90 deltagare som med TAPSE klassades som normal högerkammarfunktion 

klassades med s´ som högerkammardysfunktion, detta visar på stor skillnad i klassificering 

mellan TAPSE och s´. Det är även intressant att enbart 1 deltagare av de 92 deltagarna 

klassades som dysfunktion mätt både med TAPSE och s´ och att enbart 19 deltagare klassades 

som normalfunktion mätt med TAPSE och s´. Om s´ eller TAPSE är det värde som ligger 

närmast den sanna kammarfunktionen går inte att avgöra i denna studie. Detta leder till två 

stora frågor, är det referensvärdena för s´ som är för högt satta, eller beror det på att TAPSE 

har låga referensvärden? Eller beror skillnaden på att TDI mäter s´ felaktigt, eller mäter M-

mode TAPSE felaktigt? Utifrån författarnas egen kunskap anser författarna att 

referensvärdena kan vara för höga för s´, alternativt för låga för TAPSE. Författarna tycker att 

värdena borde ligga närmre varandra och att funktionsbedömningen mellan de båda 

teknikerna borde stämma bättre överens. När det föreligger skillnad i 

högerkammarbedömning då båda mätvärden mäts blir det svårigheter för bedömande läkare 

att avgöra huruvida högerkammardysfunktion förekommer eller inte. Om skillnaden beror på 

att teknikerna mäter högerkammarfunktionen felaktigt kan skillnaden i funktionsbedömning 

orsakas av brister i apparatur. Svaren på dessa frågor ligger i framtida studier. 

 

Enligt fakta som har presenterats tidigare i denna rapport har metoden TDI flera fördelar, 

exempelvis som e´ och a´ samt att s´ går att mäta även vid hjärt- och kärlsjukdomar. Dessa 

fördelar kan väga tyngre än informationen som M-mode ger (5,10,14). En studie har visat att 

den systoliska högerkammarfunktionen inte påverkas av åldern utan att det är den diastoliska 

funktionen som försämras med stigande ålder. Vid bedömning av äldre patienter är det av 

största vikt att ha kunskap om kammarens systoliska och diastoliska funktionsförändring i 

samband med åldrade. TAPSE och s´ mäter främst den systoliska högerkammarfunktionen, 

och speglar därmed inte kammarens totala funktion (5,22). Enbart TAPSE och s´ blir då 

irrelevanta mått för att göra en fullständig funktionsbedömning. Däremot kan e´- och a´-

kurvan som erhålls vid TDI ge den diastoliska information som är väsentlig för bedömningen.  
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Damy et al. (2009) har gjort en likvärdig studie som jämfört M-mode och TDI vid hjärtsvikt, 

studien kom fram till att TDI kan avgöra dysfunktion bättre än vad M-mode gör, och att 

särskilt s´ är en viktig faktor. Detta beror på att TDI inte har samma begränsningar som M-

mode då TAPSE blir svårare att mäta (23). Meluzin et al (2005) beskriver i sin studie vikten 

av att väva in flera parametrar som fås av metoden TDI för att säkerställa en bättre diagnos av 

en möjlig dysfunktion. Parametrar som e´ och a´ beskrivs vara viktiga i den sammantagna 

bedömningen av högerkammarfunktionen då parametrarna beskriver den diastoliska 

funktionen som är viktig att bedöma (24).  

 

Är det svårt att visualisera högerkammarens fria vägg blir det svårt att mäta både TAPSE och 

s´. Jorstig et al. (4) har utvecklat en ny modell för utvärdering av högerkammarens funktion. 

Modellen bygger på en ellipsoid där mätningen inte är beroende av optimal bildkvalité. Tre 

avstånd mäts i systole och diastole; diametern på höger kammares sinus, högerkammares 

längdaxel och vänsterkammares maximala basala diameter. Detta sätts sedan in i en formel 

och på så vis räknas höger kammares ejektionsfraktion ut. Funktionsbedömning på detta vis 

stämmer bättre överens med MR än vad TAPSE gör, metoden visade sig även fungera väl vid 

sämre bildkvalité. Det är dock okänt för författarna om ellipsoiden används i klinisk 

verksamhet för bedömning av högerkammarfunktion. En annan åtgärd vid svårvisualiserad 

höger kammare är att utföra transesophageal ekokardiografi (TEE) (5). En studie visar att 

TAPSE-mätningar vid TEE har en bättre noggrannhet än TAPSE vid TTE (25).  

 

Denna studie är av retrospektiv design för att redan insamlade data har använts i studien. 

Fördelar med retrospektiv studie är att studien blir billigare, snabbare och enklare att utföra 

(26). Resultatet går med stor sannolikhet att generalisera då urvalet består av en grupp med 

brett åldersspann, där både män och kvinnor, friska och hjärt- och kärlsjuka individer ingår. I 

denna studie valdes individer med förmaksflimmer att exkluderas. Detta på grund av att 

hjärtat vid förmaksflimmer kontraherar osynkroniserat vilket innebär att mätningar som 

TAPSE och s´ inte blir tillförlitliga (27). Deltagare yngre än 18 år valdes att exkluderas på 

grund av att studien valdes att riktas in på vuxna deltagare. De 7 deltagare med gränsvärden 

mätt med TAPSE valde författarna att exkludera då funktionen inte går att klassificeras med 

TAPSE.  
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Något som kan bidra till sämre trovärdighet kan vara den mänskliga faktorn, där mätningarna 

grundas i en subjektiv bedömning där undersökaren placerar ut mätpunkterna i kurvorna. 

Proceduren måste utföras lika vid varje mätning för att resultaten ska bli trovärdiga. Om 

patienten är överviktig eller svårundersökt kan TAPSE och s´ bli svåra att mäta. I de fall då 

kurvorna inte är tydliga kan det hända att måtten mäts något felaktigt och på så vis kan 

resultatet bli missvisande vilket bidrar till sämre trovärdighet. Om samma undersökare med 

god erfarenhet utför mätningarna hos alla individer, och om undersökaren mäter likadant varje 

gång ökar trovärdigheten. Vid datainsamlingen i denna studie utförde en BMA med god 

erfarenhet undersökningarna.  

 

Kappavärdet visar på dålig överensstämmelse mellan TAPSE och s´. P-värdet från McNemars 

test var lägre än 0,05 vilket innebär att det finns signifikant skillnad mellan TAPSE och s´ vid 

bedömning av högerkammarfunktion. Vid indelning av individerna i funktionsgrupperna 

åskådliggör resultatet att fler deltagare har högerkammardysfunktion mätt med s´ men att 

samma individer med TAPSE klassas som att ha en normal funktion. Hade individerna enbart 

gjort en TAPSE-mätning hade 97,8 % av populationen klassificerats med normal 

högerkammarfunktion. Om samma individer istället enbart hade utfört s´ hade 77,2 % 

diagnostiserats med högerkammardysfunktion. En nackdel med TAPSE är att det finns en 

gråzon där värden inte går att bedöma, i denna studie ingår 7 deltagare i denna grupp som 

sedan exkluderades. Att TAPSE har tveksamma värden leder till ofullständiga undersökningar 

där det inte går att dra några slutsatser kring patientens högerkammarfunktion om s´-mätning 

utesluts ur undersökningen. Diagnostisering av högerkammarfunktion har stor prognostisk 

betydelse (2,4), en falsk negativ diagnos kan då innebära ett längre sjukdomsförlopp, felaktig 

behandling plus annan ”onödig” utredning.  

 

I tabell 4 visas medelvärdet för deltagarnas BMI som var 26,1 kg/m2, högsta BMI var 40,2 

kg/m2. Gränsen för övervikt går vid 25 kg/m2. Se populationens BMI – fördelning i tabell 5. 

Övervikt är en faktor som kan försvåra den ekokardiografiska undersökningen då frekvensen 

på ultraljudsstålen bör sänkas för att en djupare penetration ska erhållas. En lägre frekvens 

innebär att upplösningen blir sämre, och därmed påverkas bildkvalitén negativt och TAPSE 

och s´ blir svårare att mäta (5). Enligt fakta är M-mode mindre beroende av optimal 

bildkvalité medan TDI är känsligare. Om övervikt har bidragit till sämre bildkvalité i vissa 

fall i denna studie kan det vara en förklaring till att s´ har mätts felaktigt. 
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Överrepresentationen av deltagare med dysfunktion mätt med s´ kan därmed kanske bero på 

att bildkvalitén var sämre med tanke på att 54,3 % av deltagarna var överviktiga.  

 

Denna studie visar inte på något samband mellan de båda mätvärdena och 

högerkammarfunktion men författarna till studien anser att metoden TDI med sina många 

parametrar, däribland e´, a´ och RIMP, ger mer information om höger hjärthalvas funktion än 

M-mode. Även om enbart s´ har mätts vid undersökningen sparas TDI kurvan i 

bildlagringssystemet och på så vis går de andra parametrarna att mäta i efterhand. Däremot 

ger TAPSE ett enklare och snabbare mått för BMA eller läkare att bedöma. Beroende på 

frågeställning kan ett val göras gällande om M-mode med TAPSE eller TDI med dess flera 

mått (s´, e´, a´ och RIMP) ska utföras. Vid enklare frågeställning där högerkammarfunktionen 

inte är det väsentliga i undersökningen kanske det räcker att mäta TAPSE, medan i de fall där 

högerkammarfunktionen är viktig att bedöma kan TDI utföras.  Å andra sidan kanske en 

diastolisk dysfunktion missas om enbart TAPSE är det mått som mäts.  I nuläget när metoden 

ekokardiografi är välutvecklad är det möjligt att diagnostisera även små betydelselösa 

hjärtåkommor som kanske inte har någon klinisk betydelse för patienten. I samhället idag 

finns risker för överdiagnostik av patienter med tanke på de screeningprogram som finns för 

exempelvis bröstcancer och bukaortascreening. Att ha med båda teknikerna TDI och M-mode 

kan i vissa fall leda till överdiagnostik av patienter som kanske diagnostiseras som sjuka även 

om patienten är symtomfri och har tillräcklig hjärtfunktion. Finns det någon mening med att 

diagnostisera dessa patienter även om sjukdomen inte påverkar patienten? En fördel med att 

utvecklingen går framåt och att apparaturen blir bättre är att dessa kliniskt betydelselösa 

åkommor går att följa och att eventuell behandling kan ges tidigare när patienten börjar 

påverkas av åkomman. Ett etiskt dilemma är att patienten kan påverkas negativt av vetskapen 

att även en liten åkomma kan förekomma. Denna vetskap kan begränsa patienten enormt och 

orsaka ångest och stress.  För patienten skulle felet kunna upplevas livshotande eller 

livsbegränsande medan det i själva verket kanske inte har någon större betydelse.  

 

Studiens begränsningar 
 

Vid statistisk analys fås inte någon orsak till resultatet, i denna studie fås enbart information 

kring variablernas samband. I det här fallet innebär detta att författarna inte kan uttala sig om 

orsaken till varför det inte finns något samband mellan TAPSE och s´. I förlängningen innebär 

detta att författarna utifrån studien inte kan avgöra om TAPSE är bättre än s´ eller s´ är bättre 
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än TAPSE. Då något samband inte ses mellan variablerna kan någon slutsats inte dras kring 

TAPSE:s eller s´:s relevans vid den ekokardiografiska undersökningen.  

Denna studie blir ett första steg i processen för att undersöka om TAPSE kan uteslutas ur 

undersökningen och fler studier inom ämnet är nödvändiga. Förslagsvis kan framtida studier 

undersöka vilket mått av TAPSE och s´ som är det mått som bäst beskriver höger kammares 

sanna funktion. Ytterligare studier kan undersöka orsaken till varför det skiljer sig mellan 

TAPSE och s´, exempelvis kan referensvärdena för TAPSE och s´ prövas med syfte att 

undersöka om normalvärden är för högt eller för lågt fastställda.  

Slutsats 

Studien visar dåligt samband mellan TAPSE och s´ vid mätning av högerkammarfunktion. 

Mätt med TAPSE klassas fler deltagare i studien med normalfunktion och färre klassas med 

dysfunktion. Mätt med s´ klassas fler deltagare med dysfunktion än med normalfunktion. 

Orsaken till det dåliga sambandet mellan parametrarna är okänt. Metoden TDI ger fler 

användbara mått att bedöma, både gällande den systoliska högerkammarfunktionen och den 

diastoliska högerkammarfunktionen. Detta talar för att TDI kan vara den bättre metoden.  

Ett tack till 

Ett stort tack till Louise Rundqvist för dina ovärderliga kommentarer, idéer och inspiration till 

att göra ett bra arbete! Vi vill även tacka Johan Wedenfelt för visat intresse och hjälp med 

datainsamling!  
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