
Magnetic Resonance Imaging of Myocardial Deformation and Scarring in 

Coronary Artery Disease 

 

Johan Kihlberg1  

 
1CMIV/Universitetssjukhuset i Linköping 

 

 

Med en magnetkameraundersökning (MR) kan storleken av en hjärtinfarkt bestämmas med hög 

noggrannhet och en bedömning av hjärtats väggrörlighet göras, i alla dess plan och oberoende av 

hjärtats storlek. Det finns vissa svårigheter vid MR av hjärtat, dels bestämning av inversionstiden hos 

patienter som undersöks med kontrastmedel och dels bedömning av hjärtrörligheten vilken är kvalitativ 

och subjektiv.  

Syftet med avhandlingen var att kvantifiera bildinsamling och efterbearbetning så att undersökning och 

diagnostik underlättas.  

I det första arbetet modifierades en 3D PSIR sekvens så att efterbearbetningen kunde kvantifiera T1 -

relaxationen i hjärtmuskeln. Först testades sekvensen i fantom med känd T1 relaxation och sedan 

simulerades utfallet av undersökningen vid olika hjärtfrekvenser för att se hjärtfrekvensens påverkan 

på mätningen. Till slut testades sekvensen och syntetiska bilder på 18 patienter med hjärtinfarkt. Det 

visade sig att metoden kunde mäta T1 relaxationen med en hög noggrannhet upp till 800ms. 

Simuleringarna av arytmi visade att metoden var robust och de framtagna syntetiska bilderna visade 

god överenstämmelse jämfört med en standardsekvens. Detta ger möjlighet att på ett kvantitativt sätt 

mäta relaxationen efter kontrastinjektion och därmed både fastställa en korrekt inversionstid för 

infarktvisualisering, men också framställa syntetiska infarktbilder enbart baserat på relaxationsdata.  

Syftet med delarbete två var att med strain detektera hjärtinfarkt och bestämma metodens sensitivitet 

och specificitet. 125 patienter med hög risk för kranskärlssjuka undersöktes med sekvensen DENSE. 

Cirkumferentiell strain kunde detektera en infarktstorlek på >50% av hjärtsegmentets yta med 

sensitivitet 95% och specificitet 80%. Cirkumferentiell strain hade högst sensitivitet och specificitet 

följd av longitudinell och därefter radiell strain.  

I delarbete tre var syftet att jämföra strain från DENSE med två andra metoder, dels med HARP och 

dels cine bilder och metoden feature tracking (FT). 90 patienter med misstänkt kranskärlssjuka 

undersöktes. Det visade sig att strain från DENSE kunde detektera en infarktskada som var större än 

50% med högre sensitivitet och specificitet än de övriga metoderna. Global cirkumferentiell strain från 

DENSE korrelerade bättre med globala mått såsom total infarktvolym, ejektionsfraktion och 

kammarvolymer än vad strain från FT och HARP kunde visa.  

I det fjärde delarbetet undersöktes hjärtats torsion med hjälp av tre olika MR-metoder, DENSE, 
tagging med HARP och cine med FT. 48 patienter inkluderades med stor risk för kranskärlssjukdom 
och jämför-des med globala mått såsom ejektionsfraktion, kammarmassa, slutsystoisk och 
slutdiastolisk volym. Ett starkare samband påvisades mellan DENSE torsion och ejektionsfraktion, 
kammarmassa, slutsystolisk och slutdiastolisk volym än mellan dessa och torsion från HARP 
respektive FT.  
 
Strain och torsion från DENSE kan sannolikt inte ersätta infarktavbildning med kontrastmedel, men 
kan användas för att beskriva hjärtats väggrörlighet kvantitativt och objektivt både vid infarktskada och 
vid andra sjukdomstillstånd där hjärtat drabbas tex högt blodtryck, hjärtsvikt och övervikt.  


