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HJERTEFUNKSJON VED 
HYPOTERMI
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Hypotermi har siden 1950-tallet vært brukt 
som en del av behandlingen i forbindelse 
med hjertekirurgi og forsøksvis etter hjerte-
stans [1]. Man antok at hypotermi hadde 
protektiv effekt, især for metabolsk aktive 
og sårbare vev som hjernen og hjertet, og 
at man ved å kjøle pasienten kunne redu-
sere den metabolske aktiviteten og derved 
skadeomfanget ved sirkulasjonsstans. 

I senere år har terapeutisk hypotermi 
også vært forsøkt ved blant annet cerebro-
vaskulære katastrofer, sepsis, hjertestans 
og hjerteinfarkt. Ved alle disse tilstandene 
kan hjertets funksjon påvirkes av grunntil-
standen, med f.eks. stressindu sert kardio-
myopati ved subaraknoidalblødninger, 
septisk kardiomyopati, global iskemi ved 
hjertestans og regionale funksjonsutfall ved 
hjerteinfarkt. Imidlertid har hypotermi i seg 
selv effekt på hjertefunksjonen. Det er der-
for viktig å kjenne til effektene av hypotermi 
når hjertefunksjonen skal vurderes under 
terapeutisk eller aksidentell hypotermi. Det 
er dette som er tema for denne artikkelen.

Definisjoner av hypotermi varierer 
i forskjellige publikasjoner om emnet. I det 
følgende brukes American Heart Asso-
ciations definisjoner på mild (> 34° C), 
moderat (30 - 34 °C) og dyp hypotermi (< 
30 °C) [2]. 

Effekt av hypotermi
Systolisk funksjon
Ved myokardial nedkjøling øker varigheten 
av systolefasen. Denne effekten blir mer 
uttalt ved økende hypotermi. Dette ser ut 
til å være et lineært fenomen, i hvert fall 
innenfor de temperaturintervallene som er 
aktuelle i klinisk sammenheng (figur 1) [3]. 
Til tross for langsommere hjertefrekvens 
og lengre varighet av hjertesyklus øker 
diastolens varighet lite. Systolevarigheten 
som ratio av hjertesyklus øker, dvs. at man 
ser en forlengelse av systolisk varighet 
med en relativ forkortning av diastolen som 

effekt (figur 2) [3,4]. Den økte varigheten 
av systole fasen ses også i EKG med økt 
varighet av QRS- og QT-intervallene [5].

Hypotermi gir en positiv inotrop 
effekt i studier på muskelpreparater og 
ex vivo-hjertepreparater, en effekt som 
tilskrives økt intracellulær konsentras-
jon av Ca2+ ([Ca2+]ic) i kardiomyocyttene 
[6,7]. Denne kalsiumøkningen skyldes 
endret funksjon av Na+/K+-ATPase og Na+/
Ca2+-veksler i cellemembranen samt lang-
sommere frigjøring og reopptak av kalsium 
fra/til sarkoplasmatisk retikulum. Dette 
virker inn på intracellulær Ca2+-konsen-
trasjon og -kinetikk under hypotermi, med 
langsommere økning i [Ca2+]ic og dermed 
senere topp-konsentrasjon under systole, og 
langsommere fall i diastole [8]. Ved dypere 
hypotermi blir effektene mer uttalt, og det 
blir mindre tid til kalsium-reopptak med 
høyere diastolisk [Ca2+]ic ved økt grad av 
hypotermi [6]. Dette kan forklare langsom-
mere relaksasjon og diastolisk dysfunksjon 
under hypotermi. Det ser også ut til at 
hypotermi gir økt kalsium-sensitivitet, dvs. 

Figur 1. Økende varighet i prosent av hjertesyklus 
for økende grad av hypotermi ( fra referanse 3).
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at samme [Ca2+]ic gir økt kontraktil kraft ved 
hypotermi [6,8]. I isolerte muskelpreparat 
finner man økt kraftutvikling under mild 
hypotermi, samtidig med økt tid til maksi-
mal kraft [8]. 

In vivo er resultatene på hjerte-
funksjon under hypotermi mindre enty-
dige. Forskjellige studier har brukt ulike 
mål på systolisk funksjon og målt økning i 

trykkstigningsrate (dP/dtmax), endesysto-
lisk trykk-dimensjonsforhold under 
volumavlastning (Emax), økning i regionalt 
arbeid representert ved trykk-dimensjons 
loop-areal eller globale ventrikkelmål som 
slagvolum eller hjerteminuttvolum. Det er 
dermed vist økning i systolisk funksjon i 
flere studier [9-11], mens andre studier ikke 
har kunnet vise endring i systolisk funksjon 
eller til og med redusert systolisk funksjon 
[10,12-14]. Det er altså variable effekter på 
systolisk funksjon avhengig av eksperimen-
tell modell og hvilket effektmål som er valgt. 
Mål som «preload recruitable stroke work» 
(PRSW) og endesystolisk trykk-volumfor-
hold eller elastans (Ees) skal bedre reflektere 
myokardial kontraktilitet uavhengig av 
hjertets endediastoliske fylning, men også 
disse effektmålene gir varierende resultater 
[3,11,12]. Enkelte av studiene er gjort ved 
dyp hypotermi (15 - 28 °C), noe som kan gi 
mer uttalte effekter på systolisk funksjon og 
også dempe reversering eller normalisering 
av dysfunksjon ved gjenoppvarming eller 
øker systemvaskulær motstandsindeks 
(SVRI) [7,12]. Selv om den rådende oppfa-
tningen er at hypotermi bedrer systolisk 
funksjon og kontraktilitet, er altså fun-
nene  i in vivo-studier ikke entydige. Det 
finnes få pasientstudier med ventrikulære 
trykkmål, men i en studie der man brukte 
konduktansekateter for å fremstille venstre 
ventrikkels trykk-volumforhold under akutt 
volumavlastning, fant man redusert Emax ved 
hypotermi [15]. 

Vurdert med ultralyd/ekkokardiografi 
fant man i en dyrestudie uendrete ende-
diastoliske og endesystoliske dimensjoner 
og uendret slagvolum ved spontan hjer-
tefrekvens [4]. Systolevarigheten økte, så 
deformasjonshastightene ble redusert enten 
det var mitralringshastigheter, strain rate 
eller veggfortykningshastigheter. Liknende 
reduksjon i myokardial deformasjonshas-
tighet har man også påvist hos spedbarn 
under hypotermi etter asfyksi [16]. 

Diastolisk funksjon
Effekten av hypotermi på den diastoliske 
funksjonen er mer entydige i de studiene 
som har sett på denne fasen av hjertesyklus. 
Det typiske er at man etter den forlengede 
systolen får et langsommere fall i venstre 
ventrikkeltrykk som tegn på langsommere 

Figur 2. M-mode bilde av venstre ventrikkelvegg 
under normotermi 38° C (venstre) og hypotermi 33° C 
( høyre). Systolen økte i varighet under hypotermi med 
redusert deformasjonshastighet (s’), men endedias-
toliske og endesystoliske dimensjoner var uendret 
ved spontan hjertefrekvens (A). Diastolen ble relativt 
kortere under hypotermi og betydelig kortere ved 
frekvensøkning under hypotermi. Tidlig diastolisk 
veggfortynningshastighet (e’) ble redusert under 
hypotermi og med e’-a’-fusjon (*) under økt hjertefre-
kvens (B) ( fra referanse 4).
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relaksasjon av myocyttene. Dette gir 
langsommere trykkfall i isovolumetrisk 
relaksasjonsfase med endringer av dia-
stolisk funksjon målt ved redusert dP/dtmin 
eller forlenget isovolumetrisk trykkonstant 
(tau) [3,12,14,17]. Ekkokardiografisk finner 
man redusert tidlig-diastolisk vevshastighet 
(e’) og tidlig-diastolisk fylningshastighet 
(E), med ledsagende inversjon i forholdet 
mellom tidlig og atrie-indusert fylning 
(E/A) av venstre ventrikkel [4,16]. Denne 
diastoliske funksjonsendringen viser samme 
mønster som mild diastolisk dysfunksjon 
[18] og medfører redusert toleranse for 
økning i hjertefrekvens som ved annen 
diastolisk hjertesvikt [4,19]. Ved gjenop-
pvarming reverseres de diastoliske funks-
jonsendringene raskt og kommer tilbake til 
utgangsverdier [4,12]. 

Effekt på hjertefrekvens
Allerede tidlige dyreforsøk viste tydelig 
effekt av temperatur på hjertefunksjonen 
med markert reduksjon av hjertefrekvens, 
blodtrykk og trykkstigningsrate (dP/dt) [17]. 
Hypotermi-indusert bradykardi er sett i 
eksperimentelle studier og pasientmateria-
ler og var i den tidlige hjertekirurgiens æra 
noe av den effekten man var ute etter for å 
beskytte hjertet og lette kirurgien. 

Under normal temperatur og innen 
fysiologiske frekvensområder øker kontraks-
jonskraft med økt stimuleringsfrekvens, 
det vil si et positivt kraft-frekvensforhold 
(force-frequency relationship). Dersom 
frekvensen øker utover fysiologiske frekven-
sområder, avtar kraftutviklingen. Ved redus-
ert temperatur finner man i muskelprepa-
rater økt kraftutvikling på lave frekvenser, 
men redusert toleranse for frekvensøkning. 
Dette gir endring av force-frequency 
relationship, dvs. at man ser redusert kraft-
utvikling ved samme frekvenser som ved 
normotermi gir økt kraftutvikling (figur 3) 
[20,21]. 

I dyreeksperimentelle studier ser 
man det samme fenomenet, med redusert 
toleranse for økt hjertefrekvens under hypo-
termi. Slagvolumet er uendret ved spontan 
hjertefrekvens under hypotermi. Den økte 
systolevarigheten sammen med redusert 
hjertefrekvens gir liten endring i diasto-
levarighet, med bevart slagvolum. Dette 
faller imidlertid ved pace-indusert økning av 

hjertefrekvens, og ved ytterligere økning av 
hjertefrekvens faller også hjerteminuttvol-
umet [3,4]. Dette ser ut til å være en effekt 
av hypotermi-indusert diastolisk dysfunks-
jon, med langsommere relaksasjonsegen-
skaper i venstre ventrikkel og kortere 
diastole. Systolevarigheten påvirkes lite av 
økt hjertefrekvens, så ved økt hjertefrekvens 
blir tilgjengelig tid for diastole betydelig 
forkortet (figur 2). Dette likner på effekter 
av diastolisk hjertesvikt hos pasienter der 
man øker hjertefrekvensen med pacemaker 
[19,22]. 

Den reduksjonen man ser i hjerte-
frekvens ved hypotermi virker således å 
være en adaptiv hensiktsmessig respons, da 
reduksjonen i hjertefrekvens gir økt varighet 
av hjertesyklus med rom for forlenget systo-
lisk varighet uten at det går ut over dia-
stolisk varighet. Fallet i hjerteminuttvolum 
under hypotermi er en effekt av reduksjonen 
i hjertefrekvens, med bevart slagvolum. 
Det har imidlertid ikke negativ effekt på 
oksygentilbud i forhold til oksygenforbruk, 
med bevart sentralvenøs oksygentensjon 
og uten tegn til anaerob metabolisme med 
uendret laktat i serum [3]. Det reduserte 
hjerteminuttvolumet matcher det reduserte 
oksygenforbruket på grunn av hypotermi-
indusert   fall i metabolsk aktivitet. 

Hypotermi i klinikken
Hypotermi har vært brukt i hjertekirurgien 
siden 1950-tallet. Det var en nødvendig 

Figur 3. Kraftutvikling (y-aksen) i muskelpreparat 
under stimulering med økende frekvens (x-aksen) 
viser redusert Force Frequency Relationship ved 
redusert temperatur ( fra referanse 19).
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forutsetning for åpen hjertekirurgi i den tid-
lige æraen før hjertelungemaskinen ble tatt i 
bruk, da det muliggjorde kirurgiske prosedy-
rer under kald sirkulasjonsstans. 

Terapeutisk hypotermi har også vært 
brukt for potensiell nevroprotektiv effekt i 
forbindelse med slag og traumatisk hjerne-
skade. Selv om enkeltstudier har gitt grunn 
til optimisme har man i oversiktsmaterialer 
ikke kunnet vise at hypotermibehandling 
bedrer overlevelse [23]. 

Hypotermi har vært brukt for å 
redusere skadeomfanget i myokard hos 
pasienter som kommer til akutt revaskular-
isering med perkutan koronar intervensjon, 
men har ikke vist noen gunstig tilleggseffekt 
på infarktstørrelse [24]. 

I de senere år har moderat hypo-
termi (32-34 °C) vært brukt etter hjerte-
stans for å bedre utkomme for komatøse 
overlevere. Behandlingen vant raskt innpass 
i håndteringen av disse pasientene etter 
at det i 2002 ble publisert to studier som 
viste bedret 6-måneders-overlevelse hos 
stans-overlevere etter terapeutisk hypo-
termi i 12-24 timer [25,26]. Terapeutisk 
hypotermi ble innført i retningslinjer 
fra International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR) i 2005 og raskt tatt 
i bruk også i Norge. Det har imidlertid vært 
diskusjon om hva disse studiene egentlig 
har vist - er hypotermi gunstig i seg selv 
eller er det en effekt som skyldes fraværet 
av feber?

For å besvare dette ble det gjort en 
stor multisenterstudie (Targeted Tempera-
ture Management studien (TTM)) der man 
randomiserte komatøse hjertestans-overle-
vere til temperatur-kontroll på 33 °eller 36 
°C i 24 timer [27]. Det ble ikke funnet noen 
forskjell på de to temperaturnivåene med 
hensyn til 6-måneders-overlevelse. Studien 
gir ikke grunn til å forlate behandling med 
temperaturkontroll etter hjertestans, men 
det er lite som tyder på at 32 - 34 °gir noen 
fordel fremfor 36 °C. Foreløpig er innstill-
ingen fra ILCOR at man fremdeles anbefaler 
hypotermi-behandling til 33 °C, men at 36 
°C også kan aksepteres. På lederplass i Brit-
ish Medical Journal (april 2014) har det blitt 
formulert såvidt tydelig som «the TTM trial 
should change [our] practice immediately» 
med temperaturkontroll på 36 °i stedet for 
32 - 34 °C [28]. Mange av deltagersentrene 

fra TTM-studien har endret måltempera-
turen for temperaturkontroll til 36 °C.

Er det noen gunstige effekter på 
hjertefunksjonen hos pasienter under 
hypotermi? I en studie på pasienter under 
hjertekirurgi fant man redusert systolisk 
funksjon målt ved blodtrykk og Ees, men 
dette var målt i en hjertekirurgisk setting 
etter etablert hjerte-lungemaskin, slik at 
flere forhold kan ha påvirket hjertefunks-
jonen [15]. Funn fra eksperimentelle studier 
har gitt indikasjoner på bedret myokard-
funksjon under hypotermi ved kardiogent 
sjokk [29], og i to mindre pasientstudier 
er det funnet bedring av hjertefunksjonen 
ved kardiogent sjokk under moderat 
hypotermi, med redusert hjertefrekvens, 
økt blodtrykk og økt slagvolum [30,31]. De 
er imidlertid små studier med hemodyna-
miske endepunkter, og gir ikke grunnlag for 
å innføre dette som praksis. I en post-hoc 
analyse på 139 pasienter med kardiogent 
sjokk i TTM-studien fant man ikke bedret 
hemodynamikk under hypotermi og heller 
ikke bedret overlevelse sammenliknet med 
normotermigruppen [32]. En annen studie 
på hjertestanspasienter viste reduksjon i 
blodtrykk, hjertefrekvens og hjerteminut-
tvolum, men uten fall i sentralvenøs metning 
eller økning i laktatverdier [33]. I en sub-
studie på hemodynamikk og myokardfunks-
jon ved ekkokardiografi fra TTM ble det vist 
fall i indeksert hjerteminuttvolum og økning 
i SVRI, men uten samtidig fall i sentralvenøs 
metning. Ekkokardiografiske markører på 
systolisk funksjon (ejeksjonsfraksjon, defor-
masjonshastighet) og diastolisk funksjon 
(E/e’) var ikke forskjellige [34]. 

Det kan være mange forhold som 
påvirker de hemodynamiske responsene 
hos pasienter etter hjertestans eller i kardio-
gent sjokk, slik at det kan gi varierende funn 
i de studiene som er gjort. Det er imidler-
tid en rådende oppfatning at hypotermi 
opprettholder systolisk hjertefunksjon så 
lenge man ikke øker hjertefrekvensen, og 
man opprettholder preload [35]. Endringer i 
myokardfunksjon er preget av forlenget sys-
tole, redusert hjertefrekvens og diastolisk 
dysfunksjon. De globale kardiovaskulære 
effektene er redusert hjertefrekvens, redu-
sert (eller uendret) blodtrykk og redusert 
hjerteminuttvolum. Dette synes imidlertid å 
være en adaptiv fysiologisk respons tilpas-
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set redusert metabolisme under hypotermi 
og gir ikke tegn på global svikt i oksygen-
leveranse til vevene. 

Hypotermi brukes som terapeutisk 
tiltak også ved hjertekirurgi. Selv om pasi-
enter rutinemessig varmes opp etter mot 
slutten av hjerte-lungemaskintiden, er det 
likevel ikke uvanlig med postoperativ hypo-
termi. Over 40 % av pasientene i en stor 
observasjonsstudie hadde hypotermi < 36 
°C postoperativt [36]. På våre breddegrader 
forkommer også aksidentell hypotermi f.eks. 
ved skredulykker. Dette er en tilstand som 
kan medføre alvorlige komplikasjoner som 
sirkulasjonssvikt og -stans, og kan kreve 
avansert og langvarig behandling [37,38].

I håndteringen av alle disse pasient-
gruppene er det viktig å kjenne til effekter 
av hypotermi på myokardfunksjonen, og å 
ta disse med i vurderingen av den kardiova-
skulære funksjonen. 
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