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Høyre ventrikkels struktur 
og funksjon
Høyre ventrikkel har lenge blitt oppfattet 
som et passivt reservoar som fører deoksy-
genert blod fra sentrale vener over i lunge-
kretsløpet. Ved vurdering av hjertesvikt har 
fokus vært på venstre ventrikkels funksjon, 
mens høyre ventrikkels betydning for hjer-
tesvikt generelt og høyresidig hjertesvikt har 
fått liten oppmerksomhet. Vi vet nå at høyre 
og venstre ventrikkel gjensidig påvirker 
hverandre (” inter-dependence”) og at en 
god høyre ventrikkel har stor betydning ved 
venstre ventrikkelsvikt. Likeledes vet vi at 
venstre ventrikkel bidrar til kontraktiliteten 
av høyre ventrikkels frie vegg og derved til 
trykkøkningen i høyre ventrikkel i systolen.

Høyre ventrikkel er et tynnvegget, 
trabekulert kammer som ligger som en 
halvmåneformet struktur rundt venstre ven-
trikkel sett i kortaksebilde. Veggen består i 
det vesentlige av 2 longitudinelle muskel-
lag, subendokardielt og subepikardielt, som 
går spiralformet og i motsatt retning fra 
apeks til basis. Det midtre sirkulære laget er 
sparsomt utviklet. Ventrikkelseptum består 
av et syncytium av epikardielle muskelfi-
bre fra både høyre og venstre ventrikkel, 
hvor en gren følger moderatorbåndet og 
festes i høyre ventrikkels fremre vegg (1). 
Høyre ventrikkel kontraherer seg ved en 
peristaltisk bevegelse med longitudinell 
forkortning og ved torsjon/twist av apeks 
mot-urs. Høyre ventrikkels frie vegg beveger 
seg i sin helhet mot ventrikkelseptum, mest 
ved basis og mindre ved apeks, ved at den 
trekkes inn av ventrikkelseptum i systolen. 
Venstre ventrikkels kontraksjon bidrar såle-
des med ca. 30 % av trykkøkningen i høyre 
ventrikkel i systolen. Ved skade av venstre 
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ventrikkel overtar høyre ventrikkel torsjon 
av venstre ventrikkels apeks.

På grunn av høyre ventrikkels 
asymmetriske, ellipsoide form har man 
foreløpig ingen robust metode for måling av 
ventrikkelens globale funksjon, tilsvarende 
venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) 
ved Simpsons metode. Høyre ventrikkels 
funksjon beskrives best ved longitudinell 
kontraktilitet, TAPSE (tricuspid annular plane 
systolic excursion), som angir longitudinell 
forflytning av laterale del av trikuspidal-
annulus. I henhold til retningslinjer fra Ame-
rican Society of Echocardiography og European 
Association of Echocardiography er referanse-
verdien satt til ≥ 1,6 cm ( 2). TAPSE er godt 
korrelert med ventrikkelens systolisk funk-
sjon. Ved skade av høyre ventrikkel reduse-
res longitudinell kontraktilitet, og bevegelse 
av høyre ventrikkels frie vegg overtar. Det 
samme skjer ved hjerteoperasjoner/åpning 
av perikard (3,4).

Høyre ventrikkel påvirker venstre 
ventrikkels funksjon, dels indirekte ved 
fylning av venstre ventrikkel med blod via 
lungekretsløpet, og ved direkte påvirk-
ning av venstre ventrikkel ved volum- eller 
trykkpåvirkning av ventrikkelseptum. Ved 
betydelig redusert venstre ventrikkelfunk-
sjon bidrar høyre ventrikkel til torsjon/twist 
av venstre ventrikkels apeks (5).

Høyre ventrikkels myokard forsynes 
i hovedsak av høyre koronararterie og 1. 
septalgren av LAD (conus). På grunn av lavt 
intraventrikulært trykk og lav veggtensjon 
perfunderes den i både systole og diastole. 
Høyre ventrikkel har således god blodtil-
førsel, som sammenholdt med redusert 
O2-behov og lav O2-ekstraksjon gjør at den 
tåler iskemi mye bedre enn venstre ven-
trikkel. I motsetning til venstre ventrikkel 
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gjenopptar høyre ventrikkel vanligvis sin 
funksjon etter et infarkt (6).

En forutsetning for hemodynamisk 
balanse er at høyre og venstre ventrikkel 
pumper ut samme slagvolum. Høyre ven-
trikkels endediastoliske volum er 20–30 % 
større enn venstre. Høyre ventrikkels EF er 
derfor lavere enn på venstre side, 38-50 %, 
beregnet ved 3D ekkokardiografi (2).

patofysiologi
Patofysiologisk kan høyre ventrikkel-
dysfunksjon klassifiseres ved tilstander 
som gir 1) volumbelastning, 2) trykkbe-
lastning og 3) primær systolisk høyre 
ventrikkeldysfunksjon.

1) Volumbelastning av høyre hjertehalvdel 
forårsakes av tilstander som gir lekkasje 
i pulmonal- og trikuspidalklaff, og ved 
kongenitte vitier med venstre-til-høyre 
shunter, som ASD, og anomalt innmun-
nende lungevener. I tillegg vil tilstander 
med økt afterload/pulmonal hyperten-
sjon gi volumbelastning ved sekundær 
trikuspidalinsuffisiens. På grunn av sin 
tynne og distensible vegg tåler høyre 
ventrikkel og høyre atrium initialt 

volumbelastning godt uten reduksjon 
av funksjon og dilaterer til volumet 
begrenses av perikard. Ved ytterligere 
dilatasjon vil ventrikkelseptum for-
skyves fra høyre til venstre i diastolen 
med avflatning av septum, hvilket vil 
redusere venstre ventrikkels fylning og 
fylningstrykk, med dertil reduksjon av 
slagvolum (7). I systolen beveger sep-
tum seg fra venstre til høyre, paradoks 
septum bevegelighet, og bidrar derved 
til tømning av høyre ventrikkel ved inn-
dragning av ventrikkelens frie vegg.

2) Trykkbelastning av høyre ventrikkel 
er tilstander som gir øket afterload av 
høyre ventrikkel, vanligvis tilstander 
med pulmonal hypertensjon (se tabell 
1). Ved øket afterload vil initialt høyre 
ventrikkels slagvolum reduseres, med 
øket endediastolisk og systolisk volum. 
Ventrikkelen vil dilatere og anta en mer 
sfærisk form. Hvorvidt høyre ventrikkel 
tåler dette uten å gå i svikt avhenger av 
hastigheten i prosessen. En akutt, mas-
siv lungeemboli vil kunne gi akutt, livs-
truende høyre ventrikkelsvikt. Dersom 
prosessen går langsomt, vil høyre ven-
trikkel remodellere og bli hypertrofisk, 

Figur 1. Pasient med volumbelastet høyre ventrikkel og høyre atrium grunnet trikuspidalin-
suffisiens pga. trikuspidalprolaps.

Figur 2. Pasient med trykkbelastning av høyre ventrikkel grunnet kronisk pulmonal 
tromboembolisme.
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hvilket gir øket trabekulering, spesielt i 
moderatorbåndet, og det høye intra-
ventrikulære trykket vil gi avflatning av 
ventrikkelseptum i systolen (8). Ved 
trykkbelastning over tid vil høyre ven-
trikkel kunne generere systemiske trykk, 
med høyre-til-venstre blodstrømsrever-
sering over septumdefekter. Når veggen 
blir tilstrekkelig hypertrofisk, vil koronar 
blodstrøm kun foregå i diastolen.

3) Primær høyre ventrikkeldysfunksjon er 
forårsaket av sykdom i høyre ventrik-
kels vegg, som ved iskemi eller infarkt, 
eller ved kardiomyopati, inkludert 
sjeldne tilstander som arytmogen høyre 
ventrikkelkardiomyopati (ARVC) og 
Uhls syndrom. I tillegg vil myokardit-
ter som omfatter høyre ventrikkel, gi 
ventrikkeldysfunksjon.

årsaker
Årsaker til høyresidig hjertesvikt 
fremgår av tabell 1 (pulmonal 
hypertensjon) og tabell 2 (volum-
belastning av høyre ventrikkel og 
primær høyre ventrikkel dysfunk-
sjon). Her omtales noen av de 
viktigste årsakene.

Pulmonal hypertensjon 
(PHT) defineres som midlere 
lungearterie trykk > 25 mm Hg 
ved høyresidig hjertekateteri-
sering, eller beregnet systolisk 
lungearterietrykk > 35 mm Hg 
ved ekkokardiografi med måling 
av trikuspidalinsuffisiens og kor-
rigert for høyre atrietrykk (figur 
3). Andre ekkoparametre som 
understøtter diagnoser PHT, er 
dilatert vena cava inferior med 
manglende respirasjonsrespons, 
postsystolisk impresjon på høyre 
ventrikkels utløpstraktus’ dopp-
lersignal og forlenget isovolum-
trisk relaksasjonstid (IVRT) av 
laterale trikuspidalfeste, målt ved 
vevsdoppler. 

Venstresidig hjertesvikt (postka-
pillær PHT) er den hyppigste årsaken til 
pulmonal hypertensjon (50 %). Det gjelder 
pasienter med systolisk svikt som følge av 
store infarkter, klaffefeil eller kardiomyopati. 
De utvikler øket fylningstrykk i venstre ven-

trikkel, som forplantes bakover via venstre 
atrium, lungevener og lungearterier med 
utvikling av pulmonal hypertensjon (back-
ward failure). Ekkokardiografisk vil blod-
strøm gjennom mitralklaffen ha et restriktivt 
mønster med E/A >1, (obs. aldersjustering), 
som normaliseres ved Valsalvas manø-

Tabell 2. Årsaker til volumbelastning av høyre ventrikkel
 Årsaker til primær høyre ventrikkeldysfunksjon 
Volumbelastning av høyre ventrikkel
Pulmonal insuffisiens
 Ofte sekvele etter korreksjon for pulmonal stenose
Trikuspidalinsuffisiens
 Prolaps
 Epsteins anomali
 Sekundær til RV/RA dilatasjon v. pulmonal hypertensjon
Kongenitt vitium
 ASD
 Anomalt innmunnende lungevener
 Fallots tetrade med VSD
 VSD
VSD
 Kongenitt
 Traumatisk
 Postinfarkt
Primær høyre ventrikkeldysfunksjon
Høyre ventrikkelinfarkt
Cardiomyopati
 Uhls syndrom
 ARVD
Myokarditt

Tabell 1. Årsaker til pulmonal hypertensjon
1. Postkapillær pulmonal hypertensjon - 50 %
 Venstre ventrikkelsvikt
  Systolisk
  Diastolisk
2. Pulmonale årsaker
 Lungesykdommer
  KOLS
  Lungefibrose
  Kronisk høydeeksponering
  Cor pulmonale
3. Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)
 Primær idiopatisk PAD
 Kollagensykdom- eks. sklerodermi
 Medfødt hjertefeil med ve. til hø. shunt
  Eisenmengers syndrom
4. Pulmonal tromboembolisme
5. Andre:  HIV-infeksjon etc.
  Overvekt- fedme (hypoventilasjon)
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ver, (figur 4), E/E’ > 15 og dilatert venstre 
atrium (venstre atrium er kardiologiens 
HbA1c). Høyresidig hjertesvikt hos en pasi-
ent med alvorlig venstresidig hjertesvikt er 
et dårlig prognostisk tegn. 

En annen gruppe som ofte undervur-
deres mtp. postkapillær pulmonal hyper-
tensjon, er pasienter med god systolisk 
funksjon av venstre ventrikkel, men med 
diastolisk dysfunksjon (HFNEF). Den klas-
siske pasient er en eldre hypertensiv kvinne 
med dyspné ved aktivitet. Disse pasientene 
har ofte normale trykkforhold i hvile, men 
har en stiv, hypertrofisk venstre ventrikkel 
som utvikler høyt fylningstrykk ved aktivitet 
med tilsvarende trykkforplantning bakover 
til lungearteriene (9). Slike pasienter blir 
ofte feilvurdert fordi man ser seg fornøyd 
med bare å analysere venstre ventrikkels 
EF. De henvises ofte feilaktig til lungelegene 
med begrunnelse at når de har god systolisk 

funksjon med normal EF, kan de ikke 
ha hjertesvikt. Det er derfor viktig at 
man gjør en nøyaktig ekkokardiogra-
fisk undersøkelse av pasienten med 
dyspné med vurdering av hjerteklaf-
fer, venstre ventrikkels systoliske og 
diastoliske funksjon inkludert mitral-
flow med Valsalvas manøver, venstre 
atrievolum (indeksert), lungevene-
flow og trikuspidalinsuffisiens.

Lungepasientene utgjør en 
annen betydelig gruppe pasienter 
med pulmonal hypertensjon, som 
etter hvert utvikler høyresidig hjerte-
svikt med cor pulmonale. Det gjelder 
pasienter med parenkymsykdom 
som KOLS og interstitiell lungesyk-
dom, som dels har redusert karvo-
lum grunnet parenkymskade, dels 
pulmonal arteriell vasokonstriksjon 

grunnet hypoksi. Hilde et al. (10) har vist at 
selv pasienter med mild KOLS kan utvikle 
pulmonal hypertensjon. 

I tillegg vil pasienter med hypoven-
tilasjon grunnet fedme, nevromuskulær 
sykdom eller søvnapné kunne utvikle pul-
monal hypertensjon som følge av hypoksi 
og pulmonal vasokonstriksjon (11). Pasienter 
med søvnapné kan få høyre ventrikkeldilata-
sjon og -hypertrofi selv om lungekartrykket 
er normalt. Disse forandringene reverseres 
ved god CPAP-behandling.

I land hvor store deler av befolk-
ningen bor høyt over havet, dvs. > 3000 
m, som i Andesfjellene i Sør-Amerika, er 
pulmonal hypertensjon med cor pulmonale 
som følge av hypoksi et stort helseproblem.

Pulmonal tromboembolisme er en 
ikke uvanlig årsak til pulmonal hyperten-
sjon. Mindre, perifere lungeembolier har 

Figur 4. Pasient med iskemisk hjertesvikt. Mitral-blodstrøm med restriktivt fylningsmønster (ven-
stre panel) og pseudonormalisering ved Valsalvas manøver (høyre panel).

Figur 3. Trikuspidalinsuffisiens (TI). Systolisk 
lungearterietrykk=4×V2 + høyre arterietrykk (beregnet fra 
vena cava inferiorstørrelse og respirasjonsvariasjon). V=maks 
TI-hastighet.
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ofte ingen effekt på lungekartrykket, men 
en akutt stor sentral lungeemboli kan gi 
akutt dilatasjon av høyre ventrikkel med 
høyre ventrikkelsvikt, som er en livstruende 
situasjon. Kronisk pulmonal tromboembo-
lisme er sjelden, men kan over tid gi alvorlig 
og symptomgivende pulmonal hyperten-
sjon (12). Aktuell behandling er pulmonal 
trombendarterektomi , med ofte god klinisk 
effekt.

En tallmessig mindre, men desto mer 
alvorlig gruppe, er pasienter med pulmonal 
arteriell hypertensjon. Disse krever regel-
messig kardiologisk oppfølging, ikke minst 
pasienter med bindevevssykdom, spesielt 
sklerodermi/CREST-syndrom, som screenes 
årlig med ekkokardiografi med tanke på 
utvikling av pulmonal hypertensjon.

Årsak til høyresidig hjertesvikt som 
følge av volumbelastning av høyre ventrikkel 
fremgår av tabell 2. Den vanligste årsaken 
er lekkasje i pulmonal- og trikuspidalklaf-
fen samt kongenitt vitium med venstre-til-
høyre-shunt som ASD og anomalt innmun-
nende lungevener. Pulmonal insuffisiens er 
ofte sekundær til korreksjon av kongenitt 
pulmonalstenose. Trikuspidalinsuffisiens 
skyldes morfologiske forandringer på tri-
kuspidalklaffen, som prolaps eller Epsteins 
anomali. I tillegg vil dilatasjon av høyre ven-
trikkel som følge av pulmonal hypertensjon 
gi sekundær trikuspidallekkasje som bidrar 
til volumbelastninger.

Kongenitte vitier med venstre-til-
høyre-shunt vil initialt gi volumbelastning 
av høyre ventrikkel. Ukorrigert vil det over 
tid kunne utvikle seg alvorlig pulmonal 
hypertensjon med systemiske trykk i lun-
gekretsløpet (Eisenmenger syndrom) med 
trykkbelastning av høyre ventrikkel og etter 
hvert høyre-til-venstre-shunt over defekten. 
De fleste hjertebarn diagnostiseres nå tidlig 
og korrigeres kirurgisk ved store shunter, 
slik at Eisenmenger syndrom er en tilstand i 
tilbakegang.

Som beskrevet tidligere har høyre 
ventrikkel god blodtilførsel, tåler iskemi 
relativt godt og gjenopptar ofte sin funksjon 
etter infarkt. Ved okklusjon av høyre korona-
rarterie foreligger vanligvis høyre ventrik-
kelinfarkt sammen med inferiørt/strikt pos-
teriørt venstre ventrikkelinfarkt. Diagnosen 
stilles ved EKG med avledning V4R og ekko-
kardiografisk. Isolert høyre ventrikkelinfarkt 

er en sjelden og alvorlig tilstand. Vasodila-
terende behandling er kontraindisert. Med 
en dårlig kontraherende høyre ventrikkel vil 
vasodilatasjon ytterligere forverre fylning 
av venstre ventrikkel. Behandlingen består 
i intravenøs væskebehandling for å sikre 
fylning av venstre ventrikkel og i verste fall 
intraaortal ballongpumpe.

behandling
Behandlingen av høyresidig hjertesvikt må 
primært rettes mot utløsende årsak. Sys-
tolisk venstresidig hjertesvikt bør om mulig 
behandles med betablokker, ACE-hemmer 
eller angiotensin II-reseptorantagonist, diu-
retika inkludert aldosteronantagonist samt 
digitalispreparat hvis indisert (13). Ved taky-
kardiindusert kardiomyopati er frekvensre-
duserende behandling og evt. konvertering 
av rytmen viktig. God blodtrykksbehandling 
er sentral ved behandling av diastolisk 
venstresvikt. Tilsvarende vil god lungemedi-
sinsk behandling være primærbehandlingen 
ved prekapillær pulmonal hypertensjon som 
følge av lungeparenkymskade eller KOLS . 
Vektreduksjon er viktig ved Pickwick-syn-
drom som følge av alvorlig overvekt og evt. 
CPAP-behandling ved obstruktiv søvnap-
nésyndrom. Antikoagulasjon er behand-
lingen ved lungeemboli, evt. trombektomi 
ved kronisk pulmonal tromboembolisme. 
I henhold til retningslinjene behandles 
primær pulmonal (arteriell) hypertensjon 
med vasodilaterende behandling bestående 
av prostacyklin, forfodiesterase-5-hemmer 
eller endotelinreseptor-antagonist, evt. i 
kombinasjon (14). Phosfodiesterase-5-hem-
mer har også vist seg å være effektiv ved 
pulmonal hypertensjon hos kronisk høyde-
eksponerte (15). Ved kongenitte vitier som 
ASD og anomalt innmunnende lungevener, 
Epsteins anomali samt Fallot og VSD vil 
primærbehandlingen kunne være kirurgisk, 
såfremt det ikke har utviklet seg Eisenmen-
ger syndrom.

De store hjertesviktstudiene har 
vært utført på venstresidig hjertesvikt, og 
utover behandlingen som skissert ovenfor, 
er spesifikk behandling for høyresidig hjer-
tesvikt dårlig dokumentert. Grunnet hype-
raldosteronisme som følge av leverstuvning, 
har aldosteronhemmer vist seg å ha god 
klinisk effekt, spesielt på ascites og ødemer. 
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Det foregår studier med spesifikk vasodila-
terende behandling med fosfodiesterase-5 
hemmer for pulmonal hypertensjon sekun-
dær til venstresidig hjertesvikt og kronisk 
lungesykdom. Studiene er imidlertid små, og 
resultatene til nå har vært sprikende. Bruk 
av fosfodiesterase-5 hemmer som sildenafil 
ved høyresidig hjertesvikt, er foreløpig ikke 
støttet av robuste data (15, 16).

oppsummering
1. Høyre og venstre hjertehalvdel er 2 

pumper i serie som har gjensidig og 
positiv påvirkning på hverandre (” 
interdependence”).

2. Ved ekkoundersøkelse av en pasient 
med dyspné/hjertesvikt er det viktig å 
undersøke både høyre og venstre hjerte-
halvdel mtp. struktur og hemodynamikk.

3. Høyresidig hjertesvikt utløses av volum-
belastning, trykkbelastning og primær 
høyre ventrikkeldysfunksjon.

4. Både systolisk og diastolisk svikt av 
venstre ventrikkel kan gi backward 
failure med lungestuvning og pulmonal 
hypertensjon

5. Venstresidig hjertesvikt er i 50 % 
av tilfellene årsaken til pulmonal 
hypertensjon.

6. Kardiologer og lungeleger bør samar-
beide ved utredning og behandling av 
pasienter med dyspné.

7. Behandlingen av høyresidig hjertesvikt 
må i hovedsak rettes mot utløsende 
årsak
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