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Foramen ovale er en av de tre føtale shun-
tene som sørger for nødvendige blodfor-
delingen i fosterutvikling. Den alminnelige 
forståelsen av foramen ovales funksjon i 
fosterlivet har ofte vært å applisere kunn-
skap om postnatale forhold; at blod flyttes 
mellom atriene drevet av 
trykkforskjeller mellom høyre 
og venstre side. Men det 
føtale foramen ovale har en 
annen fysiologisk historie å 
fortelle. I det følgende fokuse-
rer vi på foramen ovale-funk-
sjonen, den hemodynamiske 
sammenhengen det står i, 
naturlig utvikling i fosterlivet 
og hvordan patologiske end-
ringer av foramen ovale kan 
påvirke hjerte funksjonen.

To sentrale 
sirkulasjonsbaner
Forståelsen av fosterets 
sirkulasjon har en lang historie 
som befester konseptet 
om en via sinistra som fører 
oksygenert blod fra placenta 
til fosterorganer i et prioritert 
mønster, og en via dextra som 
leder lavt oksygenert blod fra 
de sentrale venene gjennom 
hjertet til aorta descendens i 
retning mot placenta (Barclay 
1944; Edelstone 1979) (figur 
1). Dette er mulig på grunn av 
de tre shuntene ductus veno-
sus, foramen ovale og ductus 
arteriosus. Med utviklingen 
av ultralyd-teknikkene kom 
muligheten til å bekrefte at 
prinsippet også gjelder men-
neskets fostersirkulasjon, men 
med viktige modifikasjoner 
(Kiserud 1991, 1992).

Ductus venosus – foramen 
ovale: en funksjonell enhet
Det er vanlig å fremstille ductus venosus 
som en tynn shunt fra intraabdominale 
umbilikalvene til vena cava inferior (IVC) et 

Figur 1: Fostersirkulasjonen preges av to baner, via sinistra (rød) og via 
dextra ( blå). Via sinistra fører oksygenert blod fra navlevenen (UV) og 
løper gjennom ductus venosus (DV), vena cava inferior (IVC), foramen 
ovale (FO), venstre atrium (LA), venstre ventrikkel (LV), aorta (AO) 
ascendens for til slutte seg til via dextra i AO descendens. Via dextra fører 
lavt oksygenert blod fra IVC og vena cava superior (SVC) gjennom høyre 
atrium (RA), høre ventrikkel (RV), pulmonalarterien (PA) og ductus 
arteriosus (DA) til AO descendens. Typisk O2-metningsgrad (%) er angitt 
for noen sentrale kar. Carotis (CCA); foramen ovaleV ( foramen ovale-
klaff ); mediane levervene (MHV); venstre levervene (LHV); portvene (P); 
pulmonalvene (PV); høyre levervene (RHV). Modifisert etter tillatelse 
(Kiserud 2000)
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godt stykke fra hjertet. Dette er imidler-
tid typisk for saue-anatomien hvor IVC 
strekker seg mange cm forbi leverens 
venekonfluens for å nå hjertet. Hos 
mennesket derimot ligger hjertet direkte 
oppå leveren med diafragma imellom. 
Dermed munner ductus venosus inn i 
IVC i det denne når hjertet (figur 1). En 
annen viktig detalj er at ductus veno-
sus munner noe til venstre i IVC som 
utvides betraktelig, hovedsakelig mot 
venstre, i det den passerer leveren og 
mottar alt blodet fra lever og ductus 
venosus (figur 2 og 3). Dermed får det 
oksygenrike blodet (fra navlevenen 
via ductus) en egen passasje i venstre 
halvdel av IVC inn i hjertet. Det at 
ductus venosus stiger steilt inn mot IVC 
(48°) er med på å rette blodstrålen inn 
i IVC-åpningen i hjertet mot foramen 
ovale (Kiserud 1992). 

Men nok en viktig mekanisme 
sørger for at det oksygenrike blodet 
styres gjennom foramen ovale til ven-
stre forkammer: trykket i umbilikalvenen 
er 3 mm Hg høyere enn i IVC (Hellevik 
1998; Kiserud 1994; Schröder 2003) 
og tilstrekkelig til å akselerere blodet til 
60-90cm/s. Denne kinetiske energien 
sammen med retningen og posisjonen til 
ductus venosus gjør at blodet sprøytes opp 
mot foramen ovale-klaffen, blåser denne 
opp som et segl mot venstre og vil dermed 
være det blodet som har størst sannsyn-
lighet for å nå venstre forkammer (figur 3).

Foramen ovale – vena cava 
inferior-relasjonen
Etter å ha passert diafragma munner IVC 
umiddelbart i atriemassivet. Imidlertid 
blander ikke den oppadstigende blodsøylen 
seg med blodet i høyre eller venstre atrium 
på dette nivået, men fortsetter som en søyle 
mellom atriene (Lind J, Wegelius C 1954) 
(figur 4). En viktig grunn er at foramen 
ovale-klaffen og IVC-klaffen (eustach-
ske klaff) begge er festet til atrieseptum 
og danner en fortsettelse av IVC mellom 
atriene. Den eustachske klaffen til høyre er 
høyest fortil, men likevel lavere enn foramen 
ovale-klaffen og slipper derfor enklere inn 
blod til høyre atrium. Foramen ovale-klaffen 
rager over foramen ovale-nivået slik at det 

begrensende arealet for foramen ovale er 
den horisontale flaten mellom atrieseptum 
og foramen ovale-klaffen (figur 2 og 3). 

I fosterlivet er atrieseptum og 
foramen ovale vippet noe inn over IVC 
mot høyre atrium (figur 5, se også fig 2). 
Det fører til at øvre kant av foramen ovale 
(crista dividens) kløver den oppadstigende 
blodstrømmen som en fontene i en venstre 
og høyre arm (figur 4).

Blodstrøm- og 
oksygenfordeling 
Frem til 30. svangerskapsuke fordeles 30 % 
av det kombinert hjerteminutt-volumet til 
placenta, og dette flyter tilbake til fosteret 
gjennom umbilikalvenen (Kiserud T 2006). 
30 % av dette igjen shuntes videre gjennom 
ductus venosus til foramen ovale (Kiserud 
T 2000). Etter 30. uke er det bare ≤ 20 
% av hjerteminuttvolumet som sirkulerer 
placenta, og av dette placentablodet vil kun 
20 % shuntes i ductus venosus for å nå 
foramen ovale direkte. I forhold til fosterets 
vekst i siste trimester stagnerer evnen til å 

Figur 2: Skrått koronarsnitt av fosterhjertet i 2. trimester 
viser høyre (RA) og venstre atrium (LA). (Di) like før innmun-
ningen i hjertet. Foramen ovale-klaffen ( foramen ovaleV) 
rager inn i LA og danner sammen med atrieseptum (AS) en 
kanal. På høyre side finnes den eustachske klaff (E), også kalt 
IVC-klaffen. Den er kortere enn foramen ovaleV, særlig i dor-
sale deler som her. Sp = columna. Reprodusert etter tillatelse 
(Kiserud 1992)
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Figur 3: a) Sagittalt snitt viser bare øvre delen av vena cava inferior (IVC) der den har utvi-
det seg mot venstre og mottar oksygenert blod fra umbilikalvenene (UV) via shunten ductus 
venosus (DV). Legg merke til DVs steile stigning i retning av kanalen formet av foramen 
ovale-klaffen ( foramen ovaleV) og atrieseptum (AS). Et annet særtrekk er at AS projiseres 
mot høyre kant av IVC og den eustachske klaff (E). LA = venstre atrium, RA = høyre atrium.
b) Skjematisk fremstilling av mekanismen for at oksygenert blod fra UV (rødt) fortrinnsvis 
når LA. UV-blodet akselereres i DV og rettes mot foramen ovale slik at den kinetiske ener-
gien trenger foramen ovaleV som et segl inn i LA. Lavt oksygenert blod fra abdominale IVC 
( blått) derimot løper noen mm til høyre og dirigeres 22° forover slik at det kommer over den 
eustachske klaffen og inn i RA. LHV = venstre hepatiske vene, P = portvenen. Reprodusert 
etter tillatelse (Kiserud 1992)

Figur 4: Historisk angiografi av 21-ukers fos-
ter (ifm. sen-abort) viser at kontrasten injisert i 
umbilikalvenen (UV) fyller portvenengrenen, men 
shuntes også gjennom ductus venosus (DV) direkte 
til vena cava inferior (IVC). Her stiger blodsøylen 
vertikalt inn mellom høyre og venstre forkammer til 
den kløves i en venstre og høyre arm av atrieseptum 
(AS), dvs. crista dividens som i fosterlivet er kanten 
av foramen ovale. Årsaken til at blodet ikke straks 
blander seg med atrieblodet, men stiger som en søyle 
mellom atriene, er at foramen ovale-klaffen ( fora-
men ovaleV) og den eustachske klaff (E) danner en 
fortsettelse av IVC. AS, E og foramen ovaleV er ikke 
synlig i radiogrammet, men deres posisjon er mar-
kert som pAS, pE og foramen ovaleV. Sp = columna. 
Gjengitt fra J Lind (Lind 1954).
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fordele oksygenrikt blod til venstre atrium 
gjennom ductus venosus/foramen ovale-
enheten (Rasanen J 1996)(tabell 1). Dette 
avspeiler seg tydelig i en redusert vekst 
av foramen ovale-diameter i forhold til 
IVC-diameteren (Kiserud 2001) (figur 6). 
Effekten av slike tiltagende begrensninger 
er en lavere terskel for hypoksisk stress (for 
eksempel under en uteruskontraksjon) i 
siste delen av svangerskapet, noe som fører 
til økt akuttfaseresponser. Mye tyder på at 

endokrine responser justeres og tilpas-
ses i denne perioden.

Det oksygenrike ductus veno-
sus-blodet som når frem til foramen 
ovale forventes å ha en O2-metning 
på ca. 85 %. I tillegg kommer blod 
som først har vært gjennom venstre 
leverlapp og så blitt sendt inn i IVC. 
Da fosterleveren er rikt forsørget med 
umbilikalveneblod og har en lav grad av 
oksygenekstraksjon (15 %) (Townsend 
1989), blir også blod fra venstre og 
midtre levervene en oksygenkilde og 
er funksjonelt nært knyttet til foramen 
ovale. Høyre hepatiske vene derimot 
har lav metning pga. høy tilblanding av 
portveneblod og drenerer hovedsakelig 
til høyre atrium. 

Det er interessant at O2-metnin-
gen i venstre atrium bare er 10 % høyere 
enn i høyre under normale betingelser 
(figur 1). Det skyldes at venstre forkam-
mer mottar lavt oksygenert blod fra 
lungevenene og resten av kammeret 
fylles med foramen ovale-blod (tabell 1). 
Da tilbudet av oksygenert blod fra duc-

tus venosus og venstre og midtre levervene 
overstiger venstre atriums volum-behov, vil 
noe av dette omdirigeres til høyre side av 
crista dividens og dermed til høyre atrium 
(Rudolph 1985; Rudolph 1971). Resultatet 
er høyresidig blandingblod med rimelig 
O2-metning til pulmonaltruncus, nyttig for 
lungevekst og utvikling av den delen av 
fosterkroppen som er forsørget av aorta 
descendens. 

Under hypoksiske forhold øker dif-
feransen i metning til 12 % mellom venstre 
og høyre atrium som uttrykk for en økt 
overgang av oksygenert blod gjennom fora-
men ovale. Dette er mulig fordi hypoksisk 
vasokonstriksjon reduserer lungeperfus-
jonen og dermed venøs tilbakestrømning fra 
lungene til venstre atrium og skaffer dermed 
mer plass for blod fra foramen ovale (Rizzo 
1996).

Foramen ovales fysiologiske 
restriksjon
Foramen ovales vertikale åpning i 
atrieseptum er vanligvis romslig slik at 
det er først når blodet presser seg opp 
langs foramen ovale-klaffen at det møter 

 % av CCO Svangerskapsalder

20 uker 30 uker 38 uker

Venstre ventrikkel 47 43 40

Høyre ventrikkel 53 57 60

Foramen ovale 34 18 19

Lunger 13 25 21

Ductus arteriosus 40 32 39

Tabell 1: Fordeling av noen sentrale blodstrømmer hos 
foster i 2. halvdel av svangerskapet angitt som prosent 
av det kombinerte hjerteminuttvolum (CCO). Lunge-
perfusjonen øker frem til 30 uker, men når da et platå 
som varer til fødsel. Foramen ovale-blodstrømmen inn i 
venstre atrium reduseres tilsvarende (Räsänen 1996).

Figur 5: Fosterhjerte nær termin sett nedenfra. Gjennom vena 
cava inferior (IVC) sees at atrieseptum med foramen ovale-
kanten crista dividens (C.D.) rager over IVC. Dermed er IVC 
likeverdig dedikert venstre (L.A.) og høyre atrium (R.A.), noe 
som endres etter fødselen med endret blodstrøm og trykkfor-
hold. A.P. = foramen ovale-klaffen, L.V. = venstre ventrikkel, 
R.V. = høyre ventrikkel. Gjengitt fra F Barklay 1944 
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det trangeste partiet som ligger i horison-
talplanet mellom klaffen og atrieseptum 
(Kiserud 2004; Kiserud 2001) (figur 6). Det 
er store individuelle variasjoner i størrelsen 
av dette arealet. Riktig nok øker dette 
arealet med fosteret, men i avtagende takt 
slik at det etter 30. uke når et platå som 
varer frem til fødsel. I forhold til foster-
størrelsen innebærer dette en fysiologisk 
relativ reduksjon i oksygentransporten 
over foramen ovale og øker muligheten for 
hypoksiske perioder, noe som sannsynligvis 
er nødvendig for å stimuler og tilpasse 
endokrine og nevronale responser i den 
siste fasen av den intrauterine utviklingen. 

En ville ventet at foster med kronisk 
hypoksisk belastning på grunn av placenta-
svikt økte dette foramen ovale-arealet for 
å øke blodstrøm til venstre atrium, men 
det ser ikke ut til å være tilfelle. Placenta-
svikt  utløser riktig nok en økt overføring av 
oksygenert blod gjennom foramen ovale, 
men ikke så mye at det gir seg utslag i mål-
bar diameterøkning (Kiserud 2004). Ved 
forverring til ekstrem placentasvikt bryter 
til sist denne kompensasjonsmekanismen 
sammen og foramen ovale-blodstrømmen 
reduseres igjen og er med på å føre fosteret 
mot terminale tilstander. 

Den «fysiologiske» restriksjonen 
i foramen ovale-arealet vil også kunne 
«beskytte» venstre hjertehalvdel mot over-
belastning av økt systemisk venøs tilbak-
estrømning, for eksempel ved arteriovenøse 
malformasjoner (figur 7). Det vil si at 

foramen ovale-diameteren er innen normale 
verdier, men likevel er en begrensende fak-
tor for det økte volumtilbudet. I slike tilfeller 
vil den økede tilbakestrømningen derfor 
hovedsakelig havne i høyre atrium og føre 
til at høyre hjertehalvdel vokser i takt med 
blodtilførselen.

Restriktiv foramen ovale
Restriktiv eller okkludert foramen ovale vil 
ha effekt på hjerteutviklingen alt etter når 
den oppstår, hvor uttalt den er og hvilke 
andre utfordringer hjerteutviklingen møter. 
Er foramen ovale helt okkludert allerede i 
første trimester (sees gjerne som et fortyk-
ket atrieseptum uten synlig fri foramen ova-
le-klaffebevegelse), kan venstre hjertehal-
vdel likevel i prinsippet være normalt anlagt, 
men vil kun vokse i takt med blodtilførselen 
fra lungevenene (tabell 1). Det vil føre til en 
tilsvarende hypoplastisk venstre hjertehalv-
del. Finnes det imidlertid en viss åpning i 
foramen ovale vil veksten i venstre hjerte bli 
tilsvarende gunstigere.

I de fleste tilfeller av hypoplastisk 
venstre hjerte-syndrom (HVHS) er det 
andre mekanismer som er bestemmende 
for sykdomsutviklingen: patologi i aorta, 
venstre ventrikkel, mitralklaff eller kombi-
nasjoner av dette. I slike tilfeller vil også 
foramen ovale kunne preges av endringer 
i hemodynamikken. Da venstre ventrikkel 
kan ta imot mindre blodvolum enn vanlig, vil 
det primært være lungedrenasjen som fyller 
venstre atrium mens foramen ovale-blod-

Figur 6: a) I normal utvikling er det begrensende arealet i foramen ovale vanligvis ikke den vertikale åpningen 
i atrieseptumplanet men det horisontale arealet mellom septum og foramen ovale-klaffen (1). b) Dette arealet 
stagnerer i vekst i siste del av svangerskapet (10, 50 og 90 persentil). c) Mens vena cava inferior (IVC)-tverr-
snittet (3) vokser med fosteret, stagnerer foramen ovales utgangsareal (1) slik at ratioen synker fra 1 til 0,5 i 
løpet av siste trimester. Ao = aorta, DV = ductus venosus, LA = venstre atrium, LHV = venstre levervene, PV = 
portvenen, RA = høyre atrium, UV = umbilikalvenen. Reprodusert med tillatelse (Kiserud 2001)
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strømmen reduseres og ledes til høyre. 
Med økt trykk i venstre atrium og mindre 
blodstrøm i foramen ovale føres foramen 
ovale-klaffen nærmere atrieseptum og gjør 
foramen ovale tilsvarende liten og øker 
risiko for restriktiv utvikling. Det vil etter 

hvert kunne bli et økende problem for lun-
gevenedrenasjen og føre til dilaterte lun-
gevener og stuvning som virker destruktivt 
på utviklingen av lungekartreet (figur 8).

Høye hastigheter i foramen ovale 
(typisk > 60-90cm/s) vil gi en pekepinn på 
restriksjon. Dopplermålinger i lungevenene 
vil også kunne avspeile størrelsen til 
foramen ovale. Vanligvis strømmer blodet 
i lungevenene med lav hastighet i pulser-
ende form gjennom hele hjertesyklus uten 
negative komponenter dersom ettergi-
velighet (compliance) i venstre atrium er 
god. Er venstre siden hypoplastisk eller 
distendert pga. økt trykk, vil ettergivelighet 
bli liten og det avspeiles i lungevenen med 
bratt reduksjon i hastigheten under ventrik-
kelsystolen og en reversert bølge i atriesys-
tolen (figur 8). Er imidlertid foramen ovale 
vid, blir høyre atrium delaktig i ettergive-
lighet og dopplerhastigheten i lungevenene 
vil avspeile det. 

Kan foramen ovale endres 
prenatalt?
I fosterlivet består foramen ovale-klaffen 
av et tynt lag myokard dekket av endokard. 
Etter fødselen øker tykkelsen, og fibro-
elastiske komponenter blir fremtredende 
(Hutchins 1981). Foramen ovale-klaffen 
virker derfor flortynn i fosterlivet, og den 
grasile strukturen beveger seg lett med 
alle blodstrømsvariasjoner ofte langt inn i 
venstre atrium i store deler av hjertesyklus. 

Figur 7: Det horisontale arealet til foramen ovale (piler) 
kan virke lite for fosteret som er i 40. svangerskapsuke, 
men det er i nedre normalområde. Venstre atrium og 
ventrikkel (LV) er normalt store, mens høyre atrium (RA) 
og ventrikkel (RV) er betydelig forstørret. Årsaken er økt 
venøs tilbakestrømning pga. en arteriovenøs malforma-
sjon. Venstre siden har unngått volumbelastningen, 
sannsynligvis godt hjulpet av den fysiologiske foramen 
ovale-restriksjonen. Ao = aorta.

Figur 8: a) Et 4-kammersnitt i 27. svangerskapsuke viser venstre forkammer med fortykket septum som buker 
inn i høyre atrium (RA). Venstre ventrikkel (LV) er hypoplastisk, mens høyre ventrikkel (RA) er kompensatorisk 
forstørret i et tilfelle av dobbelt utløp-høyre ventrikkel (DORV). 
b) Doppler-registrering i høyre pulmonalvene (PV) viser tidlig inntredende og bratt hastighetsreduksjon 
i systolen (S) og en betydelig aksentuert bølge i atriekontraksjonsfasen (a) som uttrykk for redusert 
ettergivelighet i atriet på grunn av forhøyet trykk og distensjon. c) PV er distendert, og det registreres høye 
hastigheter i den restriktive foramen ovale-åpningen (pil). Ao = aorta.
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Vanligvis er klaffen i plan eller berøring 
med atrieseptum bare i den korte 
atriekontraksjonsfasen. Endret hemo-
dynamikk, for eksempel ved HVHS hvor 
trykket i venstre atrium kan være økt og 
blodstrømmen gjennom foramen ovale 
være reversert, vil foramen ovale-klaffen 
skyves inn mot atrieseptum og eventuelt 
prolabere gjennom foramen ovale-an-
nulus. Det gir økt kontakt og mekanisk 
påvirkning og vil kunne bidra til prematur 
tilklebing og redusert transportkapasitet.

Føtal takykardi er en annen 
tilstand som endrer hemodynamikken 
gjerne med små endringer i høyre-ven-
stre-synkroniseringen i tillegg til åpenbar 
utakt mellom atrier og ventrikler. 
Aneurismatisk distensjon av foramen 
ovale-klaffen inn i venstre forkammer 
er rapportert hos fostre med tachykardi 
(Toro 1994), muligens pga. mekanisk 
påvirkning. Tilstanden går tilbake etter 
fødselen og er ikke tilskrevet noen varig 
funksjonsforstyrrelse. Vår egen erfar-
ing er at en føtal takykardi over tid kan 
føre til redusert foramen ovale-åpningen 
i horisontal planet (figur 9), slik at diam-
eteren forblir i nedre referanseområdet 
resten av svangerskapet selv lang tid etter 
at hjerterytmen ble normalisert. Igjen kan 
en tenke seg at dette skyldes en mekanisk 
påvirkning slik at foramen ovale-klaffen let-
tere kleber seg til atrieseptum (kanskje også 
på grunn av økt kontakttid mellom foramen 
ovale-klaffen og foramen ovale-annulus.

En annen mulig forklaring på 
redusert foramen ovale-størrelse kan være 
endringer i endotelfunksjonen, for eksem-
pel ved parvovirus-infeksjon. Dette viruset 
hemmer erytropoiesen, men påvirker også 
fosterets blodplater, endotel og myokard, og 
en hypotese er at infeksjonen øker klaffens 
tilbøyelighet til å klebes til atrieseptum og gi 
forsnevring.

Alt i alt er foramen ovale en viktig 
og fleksibel blodfordeler drevet av små 
forskjeller i trykk og kinetisk energi. På 
grunn av foramen ovale-klaffens utforming 
og tilhefting må en oppfatte foramen ovale 
mer som en kanal enn som et enkelt hull i 
atrieseptum, og det begrensende tverrsnit-
tet er i horisontalplanet mellom septum 
og klaffen. Sammen med ductus venosus 
utgjør foramen ovale også en kritisk del av 

via sinistra som sørger for oksygentransport 
til venstre hjertehalvdel. Vi vet lite om hvor 
påvirkelig foramen ovale-strukturene er, 
men mye tyder på at foramen ovale er svært 
følsomt for mekaniske og inflammatoriske 
prosesser som kan gi prematur innsnevring 
eller okklusjon av shunten.
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