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Abstrakt  

Mitralisinsufficiens (MI) är en av de vanligaste klaffsjukdomarna i västvärlden med en prevalens på 2-

3 %. MI kan ha stor hemodynamisk påverkan och det är viktigt att operera innan hjärtat skadas. 

Tvådimensionell transesofageal ekokardiografi (2DTEE) är standardmetod för undersökning av 

mitralisklaffen vid MI. Metoden har dock vissa begränsningar och idag har tredimensionell (3D) TEE 

börjat användas allt mer. 3DTEE ger detaljerade bilder av klaffen som kan hjälpa kirurgen i sin pre-

operativa bedömning. 3D-bilder förefaller lättare att tolka för en oerfaren observatör och syftet med 

studien var att undersöka om det fanns skillnader i reproducerbarhet mellan erfaren och oerfaren 

ekokardiograför vid bedömning av orsaken till klaffläckage med 3DTEE jämfört med 2DTEE. Studien 

omfattade 25 patienter i ålder 67 ± 15 år som genomgått 2D- och 3DTEE med frågeställningen primär 

MI. En oerfaren- och en erfaren observatör bedömde förekomsten av patologiska segment i klaffen, 

samt mätte mitralisannulus-diametern i två olika vyer.  Konklusionen var att det trots en liten 

population föreföll finnas en tendens för bättre reproducerbarhet med 3DTEE jämfört med 2DTEE 

gällande bedömning av patologiska klaffsegment mellan en oerfaren och en erfaren ekokardiograför. 

Gällande mätning av mitralisannulus sågs inget entydigt resultat i vilken metod som hade högst 

reproducerbarhet för en oerfaren ekokardiograför. 
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Introduktion 

Vid en ekokardiografisk undersökning används ultraljud för att visualisera hjärtat in vivo (1). Vanligen 

används tvådimensionell (2D) teknik men på senare tid har även tredimensionell (3D) ekokardiografi 

börjat användas. Vid undersökningen erhålls en morfologisk bild av hjärtat där även flöden i hjärtat 

kan mätas och eventuell insufficiens kan detekteras. Ekokardiografi möjliggör också för förståelsen av 

mekanismen bakom en insufficiens och kvantifiering av dess grad (2). En ekokardiografisk 

undersökning kan utföras transthorakalt (TTE) eller transesofagealt (TEE). Då esofagus löper 

posteriort om hjärtat kommer proben vid en TEE-undersökning att hamna mycket nära hjärtat. 

Bilderna får därmed bättre upplösning och är inte lika begränsade av kringliggande strukturer som vid 

en TTE-undersökning. Proben som förs ner i esofagus kan roteras 180° och böjas i olika riktningar, 

vilket gör att bilder på hjärtat kan erhållas ur olika vinklar (2, 3). 

Mitralisklaffen utgörs av två klaffsegel (det anteriora och det posteriora seglet), annulus (klaffringen) 

samt den subvalvulära apparaten bestående av chordae tendineae och papillarmusklerna (2, 4-7). Då 

annulus är ovalt och sadelformat är diametern från kommissur till kommissur större än den septala-

laterala diametern (7). De båda klaffseglen är indelade i tre segment vardera som namnges enligt 

Carpentiers nomenklatur; det anteriora i A1, A2, A3 (laterala, mittersta och mediala segmentet) och 

det posteriora i P1, P2, P3 (2, 4, 5). A1 och P1 är lokaliserade intill det vänstra förmaksörat vid klaffens 

anterolaterala kommissur, A2 och P2 utgör klaffens centrala del och A3 och P3 är lokaliserade närmast 

septum vid den posteromediala kommissuren (2, 7).  Mitralisklaffen visualiseras bäst transesofagealt. 

Med hjälp av 2DTEE kan klaffens olika segment visualiseras i olika snitt och bedömas; vid 0° erhålls 

en fyrarumsvy där samtliga segment i mitralisklaffen kan visualiseras, vid ca 40-60° erhålls en inter-

comissural vy där P3, A2 och P1 ses och vid ca 120° erhålls en långaxelvy där A2 och P2 visualiseras. 

Då proben vinklas mot aortan ses A1 och P1 och när den vinklas mot tricuspidalis visualiseras A3 och 

P3 (2, 3).  Med 3DTEE erhålls mycket realistiska bilder av mitralisklaffen, som liknar den vy av klaffen 

kirurgen ser vid en operation då klaffen nås från vänster förmak. Dessa bilder ger god grund för 

bedömning inför eventuell kirurgisk intervention (1, 8).    

För att mitralisklaffen ska fungera optimalt krävs god koaptation och korrekt apposition mellan de 

båda klaffseglen, dvs. att klaffseglens kanter möts och överlappas korrekt under systole. Om detta 

påverkas kan det orsaka insufficiens. Eftersom klaffens funktion kan påverkas på många olika sätt är 

det därför mycket viktigt att avgöra etiologin till insufficiensen för att kunna förstå bakomliggande 

mekanism. Det finns två olika typer av MI: primär (= organisk, degenerativ, klaffsjukdom) och 

sekundär (= funktionell påverkan på klaffen). Den vanligaste orsaken till MI är degenerativ sjukdom i 

klaffen (~ 60 %) (7) och det är också den vanligaste orsaken till operation av MI (2). Den vanligaste 

mekanismen bakom primär MI är elongering eller ruptur av klaffens chordae, vilket resulterar i att en 

del av klaffen trycks in mot vänster förmak (VF) under systole. Omfattningen av denna typ av 

insufficiens kan vara olika och involvera endast ett segment eller stora delar av klaffen. Då klaffseglets 

fria kant fortfarande är riktad mot vänster kammare (VK) och chordae ännu är intakt kallas det för 

”prolaps”. Om chordae har rupturerat kommer klaffens fria kant helt och hållet att riktas in i VF, vilket 
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benämns ”flail”. Flail är förknippat med stor insufficiens och drabbar i 70 % av fallen det posteriora 

seglet. Insufficiens kan ibland orsakas av morfologiska förändringar i VK, vilket orsakar restriktivitet i 

klaffens rörelse under systole. Denna form av insufficiens är sekundär till denna förändring och kallas 

för sekundär- eller funktionell MI. Det är mycket viktigt att kunna identifiera vilken eller vilka segment 

som har drabbats av prolaps eller flail för att bestämma vilken typ av kirurgisk behandling som krävs. 

Att lokalisera vilket/vilka segment som är involverade kan ibland vara mycket svårbedömt med 

2DTTE och 2DTEE. Båda metoderna är beroende av att flera begränsade vyer kan integreras och på så 

vis ge en mental rekonstruktion av klaffen (4, 7-10).   

MI är en av de vanligaste klaffsjukdomarna i västvärlden med en prevalens på 2-3% (11, 12).  

Prevalensen ökar med stigande ålder och ca 10 % av befolkningen över 75 år har någon form av 

mitralisklaffsjukdom (13). I Europa är MI den näst vanligaste klaffsjukdomen hos vuxna och 

prevalensen av sjukdomen ökar (7). Kirurgisk reparation av klaffen är att föredra framför ett klaffbyte 

och idag är sannolikheten för en lyckad operation hög (7, 10). Förekomsten av stor MI har signifikanta 

hemodynamiska effekter, framförallt på VF och VK (2). I rådande Europeiska guidelines 

rekommenderas operation för patienter (även asymtomatiska) med uttalad primär MI när VK:s 

ejektionsfraktion är ≤ 60 % eller om VK:s slutsystoliska diameter överstiger 45 mm (10).  Det är därför 

viktigt med korrekt bedömning av orsaken till insufficiens då man idag är angelägen om att operera 

denna typ av klaffel innan påverkan på hjärtat blir allt för stor.  Vanligen mäts mitralisannulus vid en 

ekokardiografisk undersökning med MI som indikation, eftersom ringens storlek och grad av kalk är 

viktiga parametrar som predikterar lyckad reparation av klaffen (10). 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i reproducerbarhet mellan en erfaren och 

en oerfaren ekokardiograför vid bedömning av orsaken till klaffläckage med 3DTEE jämfört med 

2DTEE. 
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Material och metoder 

Patienter 

I denna retrospektiva studie inkluderades undersökningar från patienter som genomgått 2D- och 

3DTEE på Sunderby sjukhus med frågeställning MI. Undersökningarna var genomförda av erfarna 

ekokardiograförer och bilderna från undersökningarna fanns lagrade i sjukhusets datorsystem.  

Bilderna var insamlade med Vivid E9 (GE Medical Systems, Horten, Norway) och en 3DTEE-probe 

(modell 6VT). Inklusionskriterierna för studien var att patienterna skulle ha primär MI (för att kunna 

bedöma patologi hos de olika segmenten) och att det skulle finnas 3D-bilder sparade på mitralis-

klaffen. Ingen hänsyn till grad av MI, ålder eller kön togs hos de inkluderade patienterna.  

En patient exkluderades ur studien pga. icke adekvata 3D-bilder och ytterligare sju patienter kom att 

exkluderas då dessa visade sig ha sekundär MI. Det slutgiltiga materialet bestod av 25 patient-

undersökningar, fem kvinnor och 20 män i åldern 30 - 87 år (67 ± 15 år). 

All tolkning av ultraljudsbilder gjordes med EchoPAC (General Electrics) version 113.1, (Waukesha, 

WI). Patologiska klaffsegment noterades och annulusdiametern mättes från ringfäste till ringfäste i 

slutsystole. 

Analys av ekokardiografiska bilder 

Innan analys av bilderna påbörjades erhöll den oerfarne ekokardiografören (A) en kort genomgång av 

den erfarne ekokardiografören (B) gällande hur tolkningen av patologiska segment skulle genomföras, 

samt hur mätningen av mitralisannulus skulle utföras. Endast ett exempel visades för analys av 

patologiska segment respektive mätning av mitralisannulus i 2D respektive 3D.  Mätningen av 

mitralisannulus utfördes i slutsystole. Samtliga undersökningar analyserades först i 2D och sedan 

utfördes samma analyser separat i 3D för att få ”blinded measurements”. 

2DTEE 

Tvådimensionella bilder analyserades först och tolkades separat av A respektive B. Mitralisannulus 

mättes i slutsystole från ringfäste till ringfäste vid två separata tillfällen av A som sedan jämfördes med 

B’s mätning för att mäta intra- och interobservatörsvariabilitet. Diametern från den anteriora till den 

posteriora delen av klaffen mättes vid 45-60°. Diametern från den septala till den laterala delen mättes 

vid 120-135° med hjälp av caliper (Fig. 1). 

2D-bilderna fanns sparade i olika vinklar för att återge olika delar av mitralisklaffen. Förekomst av 

patologi i de olika klaffsegmenten noterades samt om dessa var prolaberande, flail eller om det 

förekom någon annan orsak till MI (Fig. 2).  

3DTEE 

3D-bilderna bearbetades och analyserades av A och B separat. Med hjälp av ”crop tool” (verktyg för att 

beskära 3D-volymen) erhölls lämplig bildvolym med fokus på mitralisklaffen. Bildvolymen 

analyserades först ur ”kirurgens vy” (klaff sedd rakt uppifrån med aortan rakt upp i bild) (Fig. 2). I 
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denna vy sågs prolapsen som en ljus utbuktning in mot VF. Därefter vändes bildvolymen så att den 

kunde skäras (snittas) från mitralisklaffens posteromediala kommissur, mot dess anterolaterala 

kommissur. På detta sätt visualiserades klaffen i genomskärning från de posteromediala segmenten 

(A3 och P3) mot de anterolaterala segmenten (A1 och P1) och förekomst av patologi hos de olika 

segmenten kunde bedömas och antecknas. Bildloopen kunde pausas eller spelas upp i en långsammare 

hastighet för att observatören skulle kunna hinna med att se prolapsen/flail under systole. 

 

Mitralisannulus mättes i slutsystole från ringfäste till ringfäste vid två separata tillfällen av A som 

sedan jämfördes B’s mätning. Detta för att kunna mäta intra- och interobservatörsvariabilitet. För 

utförandet av denna mätning användes ”flexi slices” (verktyg för att visualisera klaffen ur olika plan) 

och annulusdiametern mättes sedan med hjälp av caliper (Fig. 1). 

Statistik 

IBM SPSS Statistics 22,0 (Armonk, New York) användes för alla statistiska beräkningar.  Kolmogorov-

Smirnov användes för att undersöka om de uppmätta variablerna var normalfördelade. Icke-

parametriska tester användes i studien och signifikansnivån sattes till p<0,05. 

För att mäta överensstämmelsen mellan A och B gällande bedömningen av patologiska segment för 2D 

respektive 3D användes Kappa-analys samt korstabeller (p-värden erhölls med Fisher’s exakta test).  

För att studera spridning i 95 % -igt konfidensintervall för annulusmätningar gjorda av A samt mellan 

A och B, i 2D respektive 3D användes Bland-Altman diagram (Fig. 3 och 4), där medeldifferensen och 

standardavvikelsen (SD) mellan A och B’s mätningar, samt för mätningar gjorda av A användes som 

referenslinjer. För att studera sambandet för annulusmätningarna i 2D och 3D mellan A och B 

användes linjära regressionsdiagram samt Spearman’s korrelationsanalys (Fig. 5).  

För att beräkna vilken metod som skattade annulusdiametern som störst respektive minst togs mät-

intervall, medelvärden och SD för respektive mätning av A och B fram (Tab. 1). För att undersöka 

eventuell signifikant skillnad mellan mätningarna av diametern med de båda metoderna för A 

respektive B, samt mellan mätningarna av A och B användes Wilcoxon’s teckenrangtest. 

Etiska överväganden 

För denna retrospektiva studie på redan insamlat material behövdes inget etiskt övervägande. Inga 

nya undersökningar som påverkade patienten fysiskt eller psykiskt utfördes, inga känsliga person-

uppgifter behandlades och patienterna utsattes inte för några risker.  
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Resultat 

Bedömning av patologi i klaffsegmenten 

Kappa-analys för 2DTEE visade ĸ= 0,37 (p<0,0001) och ĸ= 0,49 (p<0,00001) för 3DTEE.  

Bedömningen av patologiska klaffsegment med 2DTEE överensstämde mellan 14 av 25 patient-

undersökningar (56 %, p<0,05). För 3DTEE överensstämde bedömningen för 16 av 25 patienter  

(64 %, p<0,05).  

Mätning av mitralisannulus 

Bland-Altman plots illustrerade intra- och interobservatörsspridningen för mätningarna av 

mitralisannulus (Fig. 3 och 4).  Störst spridning erhölls med 3DTEE när diametern av mitralisannulus 

mättes septalt-lateralt. 

Sambandet mellan observatörs A och B:s mätningar erhölls med linjär regressionsanalys (Fig. 5). Alla 

fyra korrelationsanalyser visade signifikanta samband p<0,05. Den tvådimensionella mätningen av 

annulus anteriort-posteriort (Fig. 5 A) hade lägst korrelation (r= 0,70) jämfört med övriga mätningar. 

Bäst korrelation (r=0,79) erhölls med tredimensionell mätning av mitralisannulus anteriort-posteriort 

(Fig. 5 C). 

Vid bedömning av vilken metod som erhöll störst respektive minst värde vid mätning av annulus-

diameter för A respektive B, erhölls större diameter för observatör A jämfört med B när mätningarna 

gjordes i 2D samt för den tredimensionella mätningen av annulus anteriort-posteriort (Tab. 1). Mellan 

mätningar i 2- och 3D för A förekom en signifikant skillnad för båda mätningarna av annulus-

diametern (p<0,05), vilket inte sågs för observatör B sågs (p>0,05). Mellan A och B sågs en signifikant 

skillnad mellan samtliga mätningar av mitralannulus, både i 2D och i 3D (p<0,05). 
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Diskussion 

I denna studie sågs bättre reproducerbarhet för bedömning av patologiska klaffsegment med 3DTEE 

jämfört med 2DTEE när bilderna tolkades av en oerfaren (A) och en erfaren (B) ekokardiograför. Vid 

mätning av annulusdiametern av de båda observatörerna förekom bäst överensstämmelse för den 

anteriora-posteriora mätningen i 3D (r=0,79, p<0,05). Spridningen var störst i 3D för mätningar 

utförda av A. Mellan A och B förekom minst spridning i 3D när mätningen gjordes anteriort-

posteriort, samtidigt som störst spridning förekom i 3D när klaffens diameter mättes septalt-lateralt. 

Studien visar att verkar finnas en tendens att underskatta annulusdiametern vid mätning i 3D jämfört 

med 2D för en oerfaren observatör. 

Denna studie visade att Kappa-värdet för bedömningen av patologiska klaffsegment mellan A och B 

var högre för 3DTEE (ĸ= 0,49) jämfört med 2DTEE (ĸ= 0,37). Båda metoderna visade signifikans, 

men erhållna p-värden för 3DTEE var betydligt lägre än för 2DTEE, vilket kan styrka att 3DTEE i 

detta fall föreföll vara en bättre metod för bedömning av patologiska klaffsegment för en oerfaren 

observatör. De Kappa-värden som erhölls kunde kategoriseras enligt följande: för 2DTEE fanns 

”måttligt dålig” överensstämmelse mellan A och B och för 3DTEE fanns ”måttligt bra” överens-

stämmelse för A och B (14). En intressant observation av Kappa-värdet är att det visar på en tendens 

till bättre överensstämmelse för bedömning av 3D-bilder jämfört med 2D-bilder trots litet material.   

Bedömningen av patologiska klaffsegment med 2DTEE överensstämde mellan 14 av 25 patient-

undersökningar (56 %) och för 3DTEE överensstämde bedömningen något mer; för 16 av 25 patienter 

(64 %) mellan A och B. Överenstämmelserna mellan metoderna var signifikant, men skilde sig knappt 

märkbart från varandra (2DTEE p=4,662*10-4 respektive 3DTEE p=4,080*10-4). Dessa fynd är i linje 

med tidigare studier; där 3DTEE har visat sig vara den mest noggranna metoden för exakt 

identifiering av lesioner i de olika segmenten i klaffen (4, 5) och metoden har visats kunna bestämma 

exakt lokalisation och omfattning av segment som prolaberar med en noggrannhet på 97 %, vilket är 

något högre än för 3DTTE som har en noggrannhet på 95 % (4). I en studie där man jämförde 

resultaten från 2DTEE och 3DTEE med de operativa fynden hos de undersökta patienterna fann man 

att resultaten överensstämde väl (94 %, ĸ=0,845) mellan experter inom området och icke-experter vid 

tolkning av 3D-bilder. Där var också studiens slutsats att 3D-ekokaridografi möjliggjorde för en 

noggrann bedömning av mitralisklaffen samt att den kan komplettera 2D-undersökningar hos 

patienter med komplex klaffanatomi. De fann att 3D-bilderna lätt kunde tolkas av yrkesverksamma 

utan stor erfarenhet inom området och de som saknade erfarenhet inom tolkning upplevde dessa 3D-

bilder som lätta att tolka (15). Det hade varit intressant att i denna studie jämföra resultatet med de 

operativa fynden hos patienterna för att kunna se hur korrekt de båda observatörerna bedömde 

förekomsten av patologi i de olika segmenten. I denna studie verkar A ha haft en tendens att 

överskatta förekomsten av prolaps jämfört med B. Exempelvis bedömdes ofta prolaps även hos ett 

intilliggande segment när det i själva verkat bara förekom prolaps hos P2 eller A2. För bedömning av 

patologi hos de olika segmenten förekom bäst samstämmighet mellan A och B för prolaps/flail hos 

segmentet P2. Patologi hos detta segment var även vanligast förekommande i denna studie. Generellt 
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så är patologi i det posteriora seglet vanligare och förekommer hos närmare 70 % av patienterna med 

primär MI (8). 

Även om denna studie visade på en något bättre reproducerbarhet med 3DTEE vid bedömning av 

patologiska klaffsegment jämfört med 2DTEE för en oerfaren ekokardiograför så kräver metoden stor 

erfarenhet för kliniskt bruk. En helt oerfaren ekokardiograför bör varken använda 2DTEE eller 3DTEE 

vid analys av patologiska klaffsegment i mitralisklaffen då detta kräver erfarenhet och förståelse för 

mekanismen bakom insufficiensen för korrekt bedömning. Det krävs en betydligt längre 

inlärningsperiod för en oerfaren ekokardiograför än i denna studie, där endast en patient användes för 

genomgång av bedömning och mätning. 

Vid mätning av intra- och interobservatörsspridning för annulusmätningar med 2- och 3D förefaller 

det vara mindre spridning mellan mätningar utförda av A i 2D jämfört med i 3D. Mellan mätningar av 

A och B verkar spridningen vara lägst för 3D anteriort-posteriort samtidigt som den är högst för 

mätning i 3D septalt-lateralt. Även här kan man se att A verkar ha överskattat diametern i 2D samt för 

mätningen anteriort-posteriort i 3D jämfört med B då medelvärdet blir större än noll. För mätningen 

septalt-lateralt i 3D verkar A ha underskattat diametern jämfört med B då medelvärdet hamnar under 

noll. Samma tendens för 2D verkar förekomma hos A’s egna mätningar, men här är medelvärdet 

anteriort-posteriort i 3D dock något lägre än noll. För mätningarna utförda av A var konfidens-

intervallet mindre i 2D jämfört med 3D. Vid jämförelse mellan A och B hade mätningen av diametern i 

3D septalt-lateralt betydligt större konfidensintervall jämfört med övriga mätningar. I studien verkar 

det finnas en tendens att underskatta annulusdiametern när denna mättes med 3D jämfört med 2D för 

en oerfaren observatör. Detta skulle kunna bero på att den laterala och den temporala upplösningen är 

lägre med 3D jämfört med 2D (4, 6). Detta kan göra att det blir svårt att se exakt var ringen fäster och 

den oerfarna observatören kan bedöma fel. Denna studie erhåller ett motsägande resultat för annulus-

mätning i 3D, då den anteriora-posteriora mätningen jämfört med de andra mätningarna har minst 

medeldifferens och minst SD mellan A och B’s mätningar, samtidigt som mätningen från annulus’ 

septala till lateral del i 3D har högst SD och relativt hög medeldifferens jämfört med de andra 

mätningarna. Här behövs ytterligare studier på större material för att kunna avgöra om det verkligen 

föreligger någon skillnad mellan 2D och 3D avseende annulusmätning för en oerfaren observatör. 

Linjär regressionsanalys visade på signifikanta samband i samtliga fall, vilket innebar att samtliga r-

värden kunde styrkas. Lägst korrelation hade mätningen anteriort-posteriort i 2D (r= 0,70) och bäst 

korrelation erhölls med motsvarande mätning i 3D (r=0,79). Gällande mätningen av diametern 

septalt-lateralt hade den tvådimensionella metoden något högre korrelation (r=0,74) jämfört med den 

tredimensionella metoden (r=0,73). 

Ett något motsägande resultat gällande vilken metod för annulusmätning som var bäst för en oerfaren 

ekokardiograför erhölls i denna studie då den tredimensionella mätningen av diametern anteriort-

posteriort verkade ha minst spridning mellan observatörerna jämfört med övriga mätningar, samtidigt 

som den tredimensionella mätningen av diametern septalt-lateralt hade störst spridning jämfört med 

övriga mätningar.  Mellan de båda observatörernas mätningar av mitralisannulus (A jämfört med B) 
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förekom en signifikant skillnad med både 2DTEE och 3DTEE. Vid jämförelse av A’s mätningar 

förekom en signifikant skillnad mellan 2DTEE och 3DTEE för samtliga mätningar. Mellan B’s 

mätningar med 2DTEE och 3DTEE förekom ingen signifikant skillnad. I studien verkade det finnas en 

tendens att underskatta annulusdiametern när denna mättes med 3D jämfört med 2D för en oerfaren 

observatör. 

Studiens konklusion var att det trots en liten population föreföll finnas en tendens för bättre 

reproducerbarhet med 3DTEE jämfört med 2DTEE gällande bedömning av patologiska klaffsegment 

mellan en oerfaren och en erfaren ekokardiograför. Gällande mätning av mitralisannulus sågs inget 

entydigt resultat i vilken metod som hade högst reproducerbarhet för en oerfaren ekokardiograför.  
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Tabell 1. Mätning av mitralisklaffens annulusdiameter med 2D transesofagealt ekokardiografi (TEE) 

och 3DTEE för oerfaren observatör A respektive erfaren observatör B. Intervallet för mätningen 

(min-max värde) samt medelvärde ± SD anges i mm (n=25). 

  2D    3D  

 Ant-Post Sep-Lat  Ant-Post Sep-Lat 

 Min-max Medel±SD Min-max Medel±SD  Min-max Medel±SD Min-max Medel±SD 

      
A 32 - 58 45 ± 5a 28 -52 38 ± 5a  32 – 60 44 ± 6a 26 - 48 42 ± 5a 

B 31 - 56 43 ± 5 27 - 48 37 ± 5  31 - 56 33 ± 6 27 - 48 36 ± 5 

      
a p<0,05 Wilcoxon’s teckenrangtest (vid jämförelse av 2D med 3D) 
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Figur 1. Mätning av mitralisannulus i 2D- respektive 3D. A-B) illustrerar tvådimensionell mätning av 

annulus (blå pil) som görs i två separata bilder från olika vinkla;r A) anteriort-posteriort och B) 

septalt-lateralt. C-F) illustrerar hur annulus mäts med 3D-teknik (gul pil); C) tredimendionell bild av 

mitralisannulus, D) mätning av annulusdiameter anteriort-posteriort, E) mätning av annulusdiameter 

septalt-lateralt och F) tvådimensionell bild av mitralisannulus erhållen ur den tredimensionella bilden. 
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Figur 2. Prolaps sett med A) 3D transesofagealt ekokardiografi (TEE) jämfört med B-C) 2DTEE.  I 2D 

(B, C) ser det ut som att endast P2 har prolaps med flail (vit pil) men 3D-bilden (A) visar att prolapsen 

även förekommer hos P3 med kommisuralt engagemang (röd markering).  
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Figur 3. Bland-Altman plots som illustrerar intraobservatörsspridning (95 % -igt konfidensintervall) 

för mätning av annulusdiametern på mitralisklaffen n=25. A) mätning av anteriort-posteriort (45-60°) 

på 2D-bilder. B) mätning septalt-lateralt (120-135°) på 2D-bilder. C) mätning anteriort-posteriort på 

3D-bilder. D) mätning septalt-lateralt på 3D-bilder. 
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Figur 4. Bland-Altman plots som illustrerar interobservatörsspridningen (95 % -igt konfidensintervall) 

för mätning av annulusdiametern på mitralisklaffen n=25. A) mätning anteriort-posteriort (45-60°) 

med 2D transesofagealt ekokardiografi (TEE). B) mätning septalt-lateralt (120-135°) med 2DTEE. C) 

mätning anteriort-posteriort med 3DTEE. D) mätning septalt-lateralt med 3DTEE. 
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Figur 5. Linjär regressionsanalys (Spearman) mellan A och B’s mätningar i 2D respektive 3D av 

mitralisannulus diametern (n=25). En jämförelse av medelvärdet av A’s mätningar på y-axeln och B’s 

mätning x-axeln för; A) mätning anteriort-posteriort (45-60°) med 2D transesofagealt ekokardiografi 

(TEE). B) mätning septalt-lateralt (120-135°) med 2DTEE. C) mätning anteriort-posteriort med 

3DTEE. D) mätning septalt-lateralt med 3DTEE. 
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