Høyre ventrikkel &
Lungearterietrykk

Vi har bare ett kretsløp og høyre
hjertehalvdel har en sentral rolle i det!

Høyre
hjertehalvdel

Venstre
hjertehalvdel

Bjørnar Grenne
9.4.2019

Sentrale forskjeller på høyre fra
venstre ventrikkel
✓

Designet for volum - ikke trykk

✓

Tynn vegg

✓

Interaksjon med venstre ventrikkel pga
felles septum

✓

Påvirkes av tilstander i både
lungekretsløp og systemkretsløp

✓

Vesentlig mindre kunnskap om
remodelering og terapi

RV dysfunksjon er sterk separat
prediktor for sykelighet og død

2-10
x
økt mortalitet

Venstre ventrikkelsvikt
Venstresidige klaffefeil
Tricuspidallekkasje
Pulmonal arteriell hypertensjon
Akutt hjerteinfarkt
Akutt lungeemboli
Kronisk lungesykdom
+++

Høyre ventrikkelsvikt - mekanismer

Apikal 4-kammer

RV inflow

1. Trykk overload
2. Volum overload
3. Myokardsykdommer, iskemi

Parasternal kortakse

RV subkostal 4-kammer

Høyre ventrikkel

1. Dimensjon
2. Veggtykkelse
3. Funksjon

Høyre ventrikkel - dimensjon

RV fokusert apikal 4kammer

Parasternal langakse

Når er høyre ventrikkel dilatert?

Basalt

>41mm

Midtventrikulært

>35mm

RVOT proksimalt

>35mm

Parasternal kortakse

Høyre ventrikkel - veggtykkelse

Når er høyre ventrikkel hypertrof?

Subcostalt/parasternal kortakse:

Subcostalt, 2D

Subcostalt, M-mode

>5mm

Høyre ventrikkel - funksjon
Slagvolum (VTI)

Høyre ventrikkel - funksjon

TAPSE

TAPSE
TVI strain

S´

FAC

Regional strain

Strain rate

Kontrast

S´
CI

WMS
TVI strain rate
2D GLS

Tei index

3D EF

TAPSE (tricuspid annular plane systolic excursion)

TAPSE (tricuspid annular plane systolic excursion)

✓

Måles vha 2D-guidet M-mode

✓

Hastighet måles parallelt med
høyre ventrikkels fri vegg

TAPSE

RV S´ (tricuspid annular plane systolic velocity)

RV S´
✓Måles vha vevs-Doppler
✓Hastighet måles parallelt
med langaksen
✓Høyeste systoliske hastighet
registreres

Når er høyre ventrikkels funksjon
redusert?

TAPSE

<17mm

RV S´

<9,5cm/sek

Systolisk lungearterietrykk

Systolisk lungearterietrykk estimeres v.h.a
modifiserte Bernoullis ligning:

SPAP = 4 x (TR vel)2 + RAP
1.
2.
3.
4.

Gradient over tricuspidalklaﬄekkasje
Vena cava inferior
Høyre ventrikkel funksjon/dimensjon
Ventrikkelseptum

Tricuspidalklaﬄekkasje

Vena cava inferior

SPAP: Systolic pulmonary artery pressure
TR vel: Tricuspid regurgitation velocity
RAP: Right atrial pressure

Vena cava inferior

Vena cava inferior → trykk i høyre atrium

Estimert RA trykk

IVC diameter

Inspirasjon

Smal (<1,5cm)

Kollaps

Normal (1,5-2,5cm)

>50% reduksjon

5-10 mmHg

Dilatert (>2,5cm)

<50% reduksjon

10-15 mmHg

Dilatert IVC +
dilaterte levervener

Ingen endring

0-5 mmHg

>20 mmHg

Hvordan gradere forhøyet SPAP?

Målinger av høyre hjertehalvdel er svært
loadavhengig

SPAP
Normalt lungearterietrykk

<30mmHg

Mild pulmonal hypertensjon

35-50 mmHg

Preload

Dimensjoner

Afterload

Funksjonsparametre

Kontraktilitet
Moderat pulmonal hypertensjon

50-60 mmHg

Geometri
Alvorlig pulmonal hypertensjon

>60 mmHg

Høyre hjertehalvdel - hva trenger vi?

Høyre ventrikkel
Størrelse
Veggtykkelse
Funksjon

Systolisk lungearterietrykk
Tricuspidalklafflekkasje
Vena cava inferior

(Veggtykkelse)
Tricuspidalklafflekkasje
Vena cava inferior

