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Belastningsundersøkelse 
for vurdering av 

kardiopulmonal funksjon
Karl-Otto Larsen, Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

Belastningsundersøkelse for testing av 
kardiopulmonal funksjon (CPET; cardio-
pulmonary exercise testing) kan være et 
nyttig verktøy ved funksjons- og progno-
sevurdering og i diagnostikk. CPET er en 
ergospirometrisk undersøkelse med måling 
av oksygenopptak (VO

2
), utskilt karbondi-

oksid (VCO
2
), minuttventilasjon, oksygen-

metning (O
2
-metning) med pulsoksimetri, 

blodtrykk og arbeids-EKG (tabell 1). Grad 
av anstrengelse registreres ved å benytte 
Borgs skala, og nærmere undersøkelse av 
oksygen-nivået i blodet i hvile og under 
belastning kan gjøres ved innleggelse av 
arteriell kanyle. Moderne utstyr for CPET 
kan også gi mulighet for måling av hjertets 
minuttvolum, f. eks. ved acetylen (C

2
H

2
)-

”rebreathing” eller impedans-kardiografi. I 
utredning av pasienter med nedsatt fysisk 
yteevne og dyspné fører undersøkelser 
i hvile ofte ikke til diagnostisk avklaring, 
mens CPET kan indikere om det foreligger 
patologi i hjertet, lunger eller om symp-
tomene har annen årsak (9). Tidligere ble 
ergospirometri mest benyttet i idrettsmil-
jøer for å måle kondisjonsnivået. Nå er det 
tekniske utstyret blitt sterkt forbedret med 
flere avanserte funksjoner, og CPET har fått 
økende anvendelse også i klinisk arbeid. 
Det kreves imidlertid høy teknisk og faglig 
kompetanse for gjennomføring og tolkning 
av testresultatene.

utredning av dyspné
Klinikere vil ofte komme i kontakt med 
pasienter der kronisk anstrengelsesrelatert 
dyspné er et uavklart symptom. Man utdy-
per først symptomet inkludert gradering av 
dyspné (funksjonsklasse I-IV) og gjen-
nomfører en relevant klinisk undersøkelse 
av pasienten. En kardiolog vil ofte tenke på 
kardiale årsaker til dyspné, som hjertesvikt. 
Ganske ofte er det ikke åpenbare tegn på 
hjertesykdom, og orienterende ekkokar-

diografi viser normal systolisk funksjon. 
Hvordan bør den videre utredningen være? 
Siden hjerte- eller lungesykdom er hyp-
pigste årsaker til dyspné, blir neste trinn i 
utredningen å undersøke om pasienten har 
lungesykdom. Man starter med måling av 
lungenes belgfunksjon (spirometri).

CO
2

Karbondioksid

FEV1
Forsert ekspiratorisk volum i ett 
sekund

MVV Maksimal voluntær ventilasjon
O

2
Oksygen

VCO
2

Utskilt karbondioksid
VO

2
Oksygenopptak

VO
2
maks. Maksimalt oksygenopptak

VE/VCO
2

Ventilasjonsekvivalent for 
karbondioksid

Tabell 1. Forkortelser

spirometri
De viktigste variablene er: forsert ekspi-
ratorisk volum i løpet av første sekund 
(FEV1), ”peak ekspiratory flow” i løpet av 
0,1 sekund (PEF) og forsert vitalkapasitet 
(FVC). Ventilasjonsinskrenkninger inndeles 
i obstruktive og restriktive. Ved obstruksjon 
er typisk FEV1, FEV1 i prosent av FVC og 
PEF reduserte. Viktige obstruktive lungesyk-
dommer er kronisk obstruktiv lungesykdom 
(KOLS) og astma. Ved restriktiv ventila-
sjonsinnskrenkning er FVC nedsatt, hvilket 
også fører til at FEV1 er lavere enn referan-
severdiene, mens FEV1 i prosent av FVC blir 
normal eller økt. Vanlige årsaker til restriktiv 
ventilasjonsinnskrenkning er lungefibrose 
og affeksjon av thorax-veggen som ved 
kyfoskoliose.

diffusjonskapasitet
Hos en lungespesialist kan man måle dif-
fusjonskapasiteten for oksygen fra alveolene 
til erytrocyttene i lungekapillærene. Dif-
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fusjonskapasiteten beregnes ved å inhalere 
karbonmonoksid (CO) som diffunderer 
omtrent som oksygen, og man måler 
”transfer capacity” for CO kalt TLCO. TLCO 
er nedsatt når arealet for gassutveksling er 
redusert, eksempelvis ved emfysem, når 
diffusjonsveien er lengre, som ved lungefi-
brose eller ved ventilasjon-/perfusjonsfor-
styrrelser der pulmonal hypertensjon er et 
eksempel. En viktig faktor for oksygendif-
fusjon, er hemoglobinmengde i lungenes 
blodkapillærer. Resultatet av TLCO-måling 
må derfor relateres til pasientens hemoglo-
binprosent. Diffusjonskapasitet kan også 
kombineres med nitrogenoksid (NO)-mem-
brandiffusjon, for bedre å differensiere mel-
lom membrandiffusjon fra andre elementer i 
den totale diffusjonskapasiteten.

Hvis undersøkelse med spirometri 
og måling av diffusjonskapasitet påviser en 
reduksjon som samsvarer med pasientens 
dyspné, så kan symptomet forklares med 
en lungesykdom som man vil behandle, og 
utredningen avsluttes. Er derimot belgfunk-
sjonen og diffusjonskapasiteten normal 
eller kun lett nedsatt vil videre utredning av 
dyspné med kardiopulmonal belastningsun-
dersøkelse være indisert (figur 1).

Klinikeren bør kjenne til følgende 
aspekter ved kardiopulmonal 
belastningsundersøkelse:

 y Prinsipper for kardiopulmonal 
belastningsundersøkelse

 y Klinisk betydning av variabler
 y Bruksområde i klinikken

prinsipper for 
kardiopulmonal 
belastningsundersøkelse
En kardiopulmonal belastningsunder søkelse 
måler lungenes kapasitet for opptak av 
oksygen og utskillelse av karbondioksid 
fra blodet og hvordan det kardiovaskulære 
system klarer å tilføre oksygen til musku-
laturen. Under belastning vil muskulaturen 
ekstrahere mer oksygen fra blodet, og 
den arteriovenøse oksygendifferansen blir 
større. Ved et gradvis større arbeid øker 
ventilasjonen parallelt med oksygenoppta-
ket inntil melkesyreproduksjonen tiltar. Hos 
en frisk person stiger hjertets minuttvolum 
(hjertefrekvens x slagvolum) tilsvarende for 
at ventilerte lungeavsnitt skal bli perfundert 
og gassutvekslingen optimalisert.

valg av testprotokoll
Belastningen kan gjennomføres 
på en tredemølle (figur 2) eller på 
ergometersykkel.

 I dag benyttes testproto-
koller med gradvis økende 
belastning til utmattelse i løpet 
av 8-12 minutter. Testing på 
ergometersykkel kan føre til raskt 
innsettende muskulær tretthet i 
m. quadriceps og maksimalt oksy-
genopptak blir derfor ofte omkring 
10 % lavere enn på tredemølletest 
(5, 15). Imidlertid kan testing på 
ergometersykkel være fordelaktig 
hos personer med dårlig balanse, 
ledd-/muskel-symptomer fra bena 
og dersom man samtidig ønsker å 
gjøre bildediagnostikk av hjertet. 
Testing på ergometersykkel gir 
vanligvis bedre kvalitet på blod-
trykk- og EKG-registreringene.

Figur 1. Utredning av kronisk dyspné.
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risiko
Risikoen for komplikasjoner ved belast-
ningsundersøkelse er meget lav. I en studie 
med 2037 pasienter som utførte totalt 
4411 arbeidstester, var det ingen dødsfall, 
og forekomsten av alvorlige kardiovasku-
lære hendelser var < 0,5 per 1000 tester 
(10). Selv om komplikasjoner er sjeldne, så 
forekommer de, og testpersonalet må derfor 
vurdere indikasjonen for testen og kunne 
gjenkjenne alvorlige symptomer og tegn 

under belastning. Kardial 
monitorering med 12-avled-
nings-EKG og blodtrykks-
måling hvert 2-3 minutt er 
anbefalt både under testen 
og i 6 minutter etter arbeid 
når det er mistanke om 
hjertesykdom. Testpersonen 
rapporterer Borgs sympto-
mskår regelmessig under 
testen. Hos pasienter med 
implantert defibrillator vil 
man ha opplysninger om 
når den er programmert 
til å fyre slik at man holder 
hjertefrekvensen under 
dette nivået.

klinisk betydning 
av målte variabler
Under en kardiopulmonal 
belastningsundersøkelse 
måles gassutveksling, venti-
latoriske og hemodynamiske 
variabler og oksygen-nivået 
i blodet (figur 3). Man regis-
trerer i tillegg eventuelle 
symptomer.

gassutveksling

maksimalt oksygenopptak
Det maksimale oksygenopp-
taket (VO

2 
maks.) er et mål 

på kapasiteten til det kardio-
pulmonale system. Det kan 
defineres ved Ficks likning 
som produktet av minuttvo-
lumet og den arteriovenøse 
oksygendifferansen [C(a-v)
O

2
];

VO
2
maks.=(HF x SV) x [C(a-v)O

2
]

der HF er hjertefrekvens og SV er slagvo-
lum. VO

2
maks.

 
måles i liter oksygen/minutt 

og må vurderes mot et referansemateriale 
som samsvarer med populasjonen forøvrig. 
For å sammenligne funksjonsevnen hos 
testpersonen med en ”normalverdi”, divide-
rer man VO

2
maks. (i ml) på kroppsvekten 

og får da et uttrykk for vedkommendes evne 
til å forflytte seg (kondisjonstallet) med 

Figur 2. Kardiopulmonal belastningsundersøkelse på tredemølle.

Figur 3. Monitorering under kardiopulmonal belastningsundersøkelse. Gass-
utveksling, ventilasjon, EKG, blodtrykk og oksygenmetning registreres.
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enhet ml/kg/min som også brukes i denne 
artikkelen.

Man kan benytte ulike kriterier for 
å fastslå om testpersonen har blitt belas-
tet maksimalt, som avflatning av VO

2
 ved 

fortsatt økende belastning, respiratorisk 
utvekslingsratio > 1,10, blodlaktat > 8 mmol 
og BORG skala ≥ 18. Pasienter kan imidlertid 
ha vanskeligheter med å oppfylle de først-
nevnte kriteriene. Måling av det høyeste 
mulige VO

2
 for en person innebærer at en 

platåfase for VO
2
 nås under økende belast-

ning. Som nevnt vil pasienter ofte måtte 
avbryte før platåfasen oppnås, og høyeste 
målte VO

2
 kan da kalles VO

2
peak. I denne 

artikkelen brukes betegnelsen VO
2
maks. 

uavhengig av om platåfasen er nådd. Et 
normalt eller høyt VO

2
maks. sier oss at 

det med stor sannsynlighet ikke er noen 
alvorlig nedsatt funksjon i hjerte eller lunger. 
Hvis VO

2
maks. er redusert, kan det skyldes 

sykdom i hjertet (kardio-sirkulatorisk), 
lungene (ventilatorisk eller hypoksemisk), 
pulmonalkretsløpet eller andre tilstander 
som dekondisjonering, anemi, bensmer-
ter, muskelatrofi, nevrologisk sykdom, lav 
motivasjon osv.

ventilatorisk terskel
Ved økende belastning vil opphopning av 
melkesyre øke produksjonen av CO

2
 som 

stimulerer ventilasjonen. Ventilatorisk 
terskel kan defineres som den belastningen 
der minuttventilasjonen øker eksponentielt 
i forhold til økningen i VO

2
. Friske, utrente 

personer når ventilatorisk terskel ved 45 % 
til 65 % av VO

2
maks.

respiratorisk utvekslingsratio
Respiratorisk utvekslingsratio (RER; respi-
ratory exchange ratio) er forholdet mellom 
avgitt CO

2
 dividert med opptatt VO

2
. Under 

større arbeid utover ventilatorisk terskel, 
hvor melkesyre i økende grad produseres, 
vil melkesyren føre til høyere produksjon 
av CO

2
 og telleren (VCO

2
) øker mer enn 

nevneren (VO
2
). Respiratorisk utvekslings-

ratio > 1,10 indikerer at testpersonen har 
gjort en tilfredsstillende innsats. Dersom 
respiratorisk utvekslingsratio <1,10 hos 
friske personer, indikerer det en submaksi-
mal belastning. Hos alvorlig lungesyke vil 
respiratorisk utvekslingsratio < 1,0 ofte sees 
der funksjonsnedsettelsen skyldes nedsatt 

ventilatorisk reserve eller alvorlig grad av 
hypoksemi

ventilatorisk ekvivalent for 
karbondioksid (ve/vCo2)
Ventilatorisk ekvivalent for karbondioksid 
er forholdet mellom minuttventilasjon og 
utskilt karbondioksid. Faktorene minuttven-
tilasjonen og -avgitt karbondioksid avhenger 
av hverandre under arbeid, siden respira-
sjonen reguleres av CO

2
-nivået i blodet. I 

en belastningsundersøkelse er ventilatorisk 
ekvivalent for karbondioksid < 30 normalt, 
mens verdier > 34 er forhøyet og nivåer 
> 40 tyder på alvorlig patologi (3). Under 
stigende belastning øker respirasjonen line-
ært med økningen i oksygenopptaket fram 
til ventilatorisk terskel nås. Ventilatorisk 
ekvivalent for karbondioksid er lavest ved 
ventilatorisk terskel og vil øke når belast-
ningen fortsetter over ventilatorisk terskel. 
Man måler derfor ventilatorisk ekvivalent 
for karbondioksid ved ventilatorisk terskel. 
En sentral mekanisme ved patologisk for-
høyet ventilatorisk ekvivalent for karbondi-
oksid er økt ventilasjon-perfusjonmismatch 
i lungene, som oftest på grunn av redusert 
perfusjon og adekvat ventilasjon (20). Lav 
perfusjon av lungekar og dermed økt ven-
tilatorisk ekvivalent for karbondioksid sees 
ved hjertesvikt og ved pulmonal hyperten-
sjon. Pasienter med kroniske lungesykdom-
mer kan også ha forhøyet ventilatorisk 
ekvivalent for karbondioksid, der økt 
dødromsventilasjon kan føre til ventilasjon-
perfusjon mismatch både i hvile og ved 
aktivitet (21).

ventilasjon

maksimal voluntær ventilasjon (mvv)
Det maksimale volumet en testperson 
frivillig klarer å puste ved forsert ventilasjon 
i løpet av ett minutt, kalles maksimal volun-
tær ventilasjon og er et mål på testperso-
nens ventilatoriske kapasitet. Yngre friske 
menn har MVV mellom 140-200 l/min, 
kvinner 80-120 l/min. MVV måles vanligvis 
før arbeidsbelastning ved maksimal ventila-
sjon i 10 eller 12 sekunder.

pustereserve (ventilatorisk reserve)
Pustereserven er differansen mellom målt 
MVV og den maksimale ventilasjonen 
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under belastning, og den angis i prosent av 
MVV. Friske personer med normal fysisk 
form har normalt en pustereserve på 20 % 
- 40 %. Det vil si at det ikke er belgfunksjo-
nen som begrenser deres fysiske yteevne. 
Hos pasienter med lungesykdom, derimot, 
er ventilasjon ofte den begrensende faktor, 
og lav pustereserve indikerer at det er ven-
tilasjonen som begrenser personens evne 
til fysisk arbeid. En pustereserve < 15 % 
tyder på at personen kan være ventilatorisk 
funksjonsbegrenset. Unntaket er veltrenede 
personer, for eksempel langrennsløpere på 
toppnivå, som benytter hele sin ventilato-
riske kapasitet under belastning.

sirkulasjon

ekg registrering
12-avlednings-EKG registrering hører med 
under en kardiopulmonal belastningsunder-
søkelse. Økningen i hjertefrekvens følges 
under økende arbeid, og man ser etter 
arytmier og tegn på iskemi under og etter 
belastning.

Blodtrykksmåling
Blodtrykket måles før og under testen og 
etter avsluttet test. Hvor hyppig man måler 
blodtrykk under belastningen avhenger av 
klinisk problemstilling og testprotokoll. Feil-
måling pga. mekanisk støy er imidlertid et 
stort problem, og målevariablene bør derfor 
tolkes varsomt. Under belastning vil normalt 
det systolisk blodtrykket stige og diastolisk 
blodtrykk være konstant eller synke.

oksygenpuls
Hjertets slagvolum kan estimeres ved å 
relatere VO

2
 til hjertefrekvens, og det for-

holdet kalles oksygenpuls (O
2
 puls). O

2
 puls 

er ofte redusert ved kardial årsak til nedsatt 
arbeidskapasitet.

oksymetri

pulsoksymetri
Et pulsoksymeter måler hvor stor andel av 
hemoglobinet som er bundet til oksygen i 
arterieblod. Det er en non-invasiv måling av 
arterieblodets oksygenering der 100 % er 
maksimal oksygenmetning. Nøyaktigheten 
er i nivået ± 2-3 %, men større avvik fore-
kommer, spesielt hvis man måler SpO

2
 < 85 

% (22). Atrieflimmer gir usikker måling. En 
mer nøyaktig måling av oksygeninnholdet 
i blodet gjøres med arteriell blodgass. Et 
fall på > 5 % i SpO

2
 under arbeid kan tyde 

på anstrengelsesrelatert hypoksemi. Dette 
bør bekreftes med arteriell blodgass. Vær 
oppmerksom på at svært godt trente per-
soner (aerob kapasitet > 70-75 ml/min/kg) 
med høyt minuttvolum kan ha en reduksjon 
i SpO

2
 på 10-20 % fra utgangspunktet ved 

høy intensitet fordi transittiden til erytrocyt-
tene i lungene blir så kort at mindre oksygen 
blir tatt opp i blodet.

symptomregistrering

symptomskår
Borgs skala fra 6-20 er mest brukt, og en 
skår ≥ 18 angir at personen har utført et 
maksimalt arbeid (20). Ved hver belast-
ningsøkning eller hvert 2-3 minutt angir 
pasienten Borgs skår. Man ber testperso-
nen si fra dersom brystsmerter eller andre 
symptomer skulle oppstå.

kliniske bruksområder
Kardiopulmonal belastningsundersøkelse 
brukes ofte til å utrede kronisk dyspné av 
ukjent årsak og også til å evaluere pasienter 
med hjertesvikt, til å monitorere behandling 
av pulmonal arteriell hypertensjon og til 
preoperativ vurdering for lungekirurgi.

kronisk dyspné av ukjent årsak
Anstrengelsesrelatert dyspné er et van-
lig symptom. Klinikeren vil først ta opp en 
sykehistorie, gjøre klinisk undersøkelse og 
foreta en basal utredning med spirometri, 
EKG, blodprøver, røntgen thorax og eventu-
elt ekkokardiografi (figur 1). Majoriteten av 
pasientene med kronisk dyspné har kardio-
vaskulær sykdom eller lungesykdom, og kli-
nikeren kan ved hjelp av enkle undersøkel-
ser kunne diagnostisere en stor del av disse 
pasientene. Men dyspné kan også skyldes 
tilstander som for eksempel skjelett- og 
muskelsykdommer, metabolske og hor-
monelle forandringer og psykisk betingete 
pustevansker. Det vil derfor være en gruppe 
pasienter der initiale undersøkelser ikke gir 
en diagnostisk avklaring. I slike tilfeller er 
kardiopulmonal belastningsundersøkelse 
velegnet. CPET er godt egnet til å kunne 
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skille kardial begrensning fra pulmonal årsak 
til dyspné og derfor spesielt egnet i tilfeller 
med kombinert hjerte/lungesykdom der 
man ønsker å vite hva som er begrensende 
for pasienten.

Når testrapporten med de målte 
variabler foreligger, er det VO

2
maks.-varia-

belen målt i l/min som vurderes først. Hvis 
VO

2
maks. er normal eller høy, er det stor 

sannsynlighet for at det ikke foreligger en 
alvorlig redusert hjerte- eller lungefunksjon. 
Dersom VO

2
maks. er redusert, må man gå 

grundigere inn i testrapporten for å se om 
symptomene skyldes en kardial, pulmonal 
eller annen type begrensning (figur 1).

kardial begrensning
Karakteristisk for pasienter med kardial 
begrensning i arbeidskapasitet er redusert 
VO

2
maks. målt i l/min og redusert ventilato-

risk terskel kombinert med normal eller høy 
pustereserve, normal SpO

2
 og høy ventilato-

risk ekvivalent for karbondioksid (tabell 2). 
Spirometri er gjerne normal.

Kardiovaskulære sykdommer fører 
til kompromittert sirkulasjon med nedsatt 
evne til å levere tilstrekkelig oksygen til 
organene under arbeid. Typiske funn ved 
kardialt begrenset arbeidskapasitet er 
redusert VO

2
maks. og ventilatorisk terskel 

hos en pasient med normal spirometri (8). 
Nedsatt ventilatorisk terskel skyldes økt 
melkesyre og CO

2
-nivåer ved lav belastning. 

Hjertesviktpasientene har ofte redusert 
slagvolum, og for å opprettholde et tilfreds-
stillende minuttvolum under en økende 
belastning, kan økningen i hjertefrekvens 
bli relativt stor i forhold til VO

2
, noe som 

medfører lav O
2
 puls. Pasienter med isolert 

kronotrop begrensning får økt eller en 
normal O

2
 puls. VE/VCO

2 
kan være økt ved 

venstre ventrikkelsvikt som er en hyppig 
årsak til funksjonsdyspné.

Perifer oksygenmetning målt med 
pulsoksymetri under arbeid er vanligvis 
normal hos hjertepasienter. Unntakene er 
pasienter med medfødt hjertefeil med shun-
ter og pasienter sykdommer i lungekarsen-
gen som fører til pulmonal hypertensjon og 
høyresidig hjertesvikt (4). Kardiopulmonal 
belastningsundersøkelse kan brukes som et 
ledd i vurderingen av alvorlighetsgraden av 
hjertesvikt, beregne prognose og identifi-
sere kandidater for hjertetransplantasjon 
eller annen type avansert behandling. I 
Norge brukes et VO

2
maks. < 10 ml/kg/min 

som et av flere kriterier for å akseptere en 
pasient for hjertetransplantasjon (person-
lig meddelelse fra Arne Andreassen, OUS 
Rikshospitalet) (12).

pulmonal begrensing
Karakteristisk for pasienter med pulmonal 
begrensning i arbeidskapasitet er redusert 
VO

2
maks., redusert pustereserve og fall 

i O
2
-metning (tabell 2). Pasientene har 

obstruktiv eller restriktiv ventilasjonsinn-
skrenkning ved spirometri.

Spirometri utføres før belastnings-
undersøkelse. I tillegg vil man måle gass-
veksling med TLCO. Pasienter med sykdom 
i lungene har ofte redusert VO

2
maks.. 

Høyest målt hjertefrekvens under arbeid er 
som regel lav fordi det er ventilasjonen og 
ikke hjertet som begrenser arbeidskapa-
siteten. Et viktig kjennetegn ved pulmonal 
funksjonsbegrensning er liten pustereserve 
(VE/MVV % < 15 %), men det er variasjon 

Målevariabler
Hjerte- 
sykdom

Lunge-
sykdom

Dekondi-
sjonering Overvekt Lav innsats

VO
2
maks. (l/min) Lav Lav Lav Høy Lav

VO
2
maks. (ml/kg/min) Lav Lav Lav Lav Lav

Ventilatorisk terskel Lav Lav Lav Normal Normal 

Pustereserve
Høy eller 
normal Lav Normal

Normal 
eller lav Høy

Oksygen-metning Normal
Ofte 
redusert Normal Normal Normal

EKG-forandringer Ja/nei Nei Nei Nei Nei
Hjertefrevensreserve Lav Høy Lav Lav Høy
O

2
 puls Lav Normal Lav Normal Normal

Tabell 2. Kardiopulmonal funksjon under maksimal belastning ved ulike tilstander
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blant friske, spesielt hos idrettsutøvere (1). 
En reduksjon i O

2
-metning på > 5 % under 

arbeid kan tyde på pulmonal årsak til ned-
satt arbeidskapasitet.

pulmonal hypertensjon
Karakteristisk for pasienter med pulmonal 
hypertensjon er redusert VO

2
maks., lav ven-

tilatorisk terskel, lav O
2 

puls og høy ventila-
sjonsekvivalent for karbondioksid kombinert 
med fall i O

2
-metning under belastning.

Nedsatt perfusjon i lungekar og 
dermed patologisk gassveksling sees 
ved pulmonal hypertensjon. Dette fører 
til reduserte TLCO-verdier. Pulmonal 
hypertensjon inndeles i fem undergrupper 
(13), og i undergruppen pulmonal arteri-
ell hypertensjon, der pasientene ofte har 
alvorlig pulmonal hypertensjon, korrelerer 
reduksjonen i VO

2
maks. med alvorligheten 

av sykdommen (2). I tillegg er det korrela-
sjon mellom økning av VE/VCO

2
 ratio, som 

er et tegn på misforhold mellom ventilasjon 
og perfusjon i lungene, og økt pulmonal 
vaskulær resistanse. Man kan finne lav O

2 
puls ved redusert slagvolum. Belastnings-
test kan også påvise anstrengelsesrelatert 
høyre-til-venstre-shunting i hjertet med en 
sensitivitet og spesifisitet på 90-96 % ved 
funn av økt partialtrykk av endetidal O

2
, og 

samtidig redusert partialtrykk av endetidal 
CO

2
, forhøyet respiratorisk utvekslingsratio 

og desaturering (18). Man må være opp-
merksom på at kliniske og eksperimentelle 
studier har vist at pasienter med lungesyk-
dommer som KOLS kan utvikle pulmonal 
hypertensjon, også relatert til anstrengelser 
(6), og affeksjon av hjertet med diastolisk 
dysfunksjon (11, 16), noe som vil føre til et 
bilde av både kardiovaskulær og pulmonal 
patologi.

Hos pasienter med pulmonal 
hypertensjon er det en viss mortalitetsrisiko 
ved kardiopulmonal belastningsundersø-
kelse, og testen er derfor kontraindisert hos 
pasienter med synkope, alvorlig arytmi eller 
akutt høyresidig hjertevikt. Til tross for dette 
benyttes belastningsundersøkelse jevnlig i 
diagnostikken av denne pasientkategorien 
og også for å evaluere effekten av medika-
mentell behandling, estimere overlevelse og 
vurdere indikasjon for lunge- eller hjerte-
transplantasjon (2, 14).

nevromuskulære sykdommer
Karakteristisk for pasienter med nevromus-
kulær sykdom er redusert VO

2
max, redusert 

pustereserve og høy respirasjonsfrekvens. 
Pasientene har vanligvis en restriktiv preget 
ventilasjonsinnskrenkning ved spirometri. 
Ofte er diffusjonskapasitet også redusert, 
relatert til lungenes reduserte totalvolum.

Et normalt maksimalt oksygen-
opptak krever intakt skjelettmuskulatur i 
tillegg til velfungerende hjerte-/karsystem 
og lunger (17). Nevromuskulære sykdom-
mer, som primære mitokondriemyopatier, 
kan føre til redusert VO

2
maks., selv om 

hjerte- og lungefunksjonen er normal (19). 
I mitokondriene forbrukes oksygen når ATP 
produseres. Mitokondriemyopati fører til 
nedsatt oksygenforbruk i skjelettmuskelatur 
og økt produksjon av laktat tidlig i arbeidet 
som stimulerer den respiratoriske og sirku-
latoriske responsen. Primær skjelettmus-
kelsykdom fører til redusert VO

2
maks., høy 

VE/VO
2
 ratio og ratioen endring i minutt-

volumet (∆Q)/∆VO
2
 øker under arbeid. For 

eksempel kan mangel på visse enzymer i 
glykolysen føre til nedsatt evne til anaerobt 
arbeid, og forsøk på belastning mot ventila-
torisk terskel fører til sterke muskelsmerter 
samt frigjøring av myoglobin og kreatinin 
kinase fra muskulaturen. Disse pasientene 
har nedsatt VO

2
maks. og lav arteriovenøs 

O
2
-differanse ved belastning forårsaket av 

manglende evne til å produsere melkesyre 
og ta opp oksygen i muskulaturen. Pasienter 
med hjertesvikt kan også ha perifer myopati 
med atrofi og nedsatt muskelfunksjon (7). 
Siden minuttvolumet ofte er redusert ved 
hjertesvikt, blir forholdet ∆Q/∆VO

2
 nedsatt, 

og denne ratioen er derfor ikke egnet til 
å skille mellom hjertesviktpasienter med 
og uten perifer myopati. Pasienter med 
thorax-deformiteter har redusert VO

2
maks. 

og mindre pustereserve, men siden lunge-
parenchymet i det vesentlige er normalt, så 
vil oksygenmetningen være normal under 
belastning.

manglende innsats, dekondisjonering og 
overvekt
Det er viktig å skille mellom manglende 
innsats som årsak til redusert arbeidskapa-
sitet, og sykdom. Manglende innsats fører til 
høy pustereserve og hjertefrekvensreserve 
(differansen mellom predikert maksimal 
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hjertefrekvens og målt hjertefrekvens ved 
VO

2
maks.), og ventilatorisk terskel blir ofte 

ikke nådd (tabell 2). Den forventede øknin-
gen i respiratorisk utvekslingsratio under 
belastning uteblir. Det er viktig å benytte 
gode kriterier for maksimal innsats.

Dekondisjonering kjennetegnes av 
inaktivitet som medfører nedsatt evne til å 
ta opp oksygen. Ved arbeidsbelastning er 
VO

2
maks. og ventilatorisk terskel redusert 

(tabell 2). Dekondisjonerte personer har 
ofte mindre slagvolum, og man finner redu-
sert O

2
 puls ved maksimal belastning og lav 

hjertefrekvensreserve.
En overvektig person har ofte et høyt 

VO
2
maks. pga. stor muskelmasse, men når 

VO
2 

relateres til kroppsvekt for bestem-
melse av den aerobe kapasiteten, blir 
VO

2
maks. uttrykt i ml/kg/min lavt (tabell 

2). Adipositas kan gi restriktiv ventilasjons-
innskrenkning ved spirometri.

oppsummering av 
hovedpunkter
1. Kardiopulmonal belastningsundersø-

kelse brukes til å skille mellom kardial 
og pulmonal årsak til kronisk dyspné.

2. Kardiopulmonal belastningsundersø-
kelse kan gi klinikeren betydelig mer 
informasjon om ventilasjon og sirkula-
sjon enn standard arbeids-EKG.

3. De mest brukte variablene under 
tolkning er maksimalt oksygenopp-
tak, ventilatorisk terskel, respiratorisk 
utvekslingsratio, ventilatorisk ekviva-
lent for karbondioksid, pustereserve og 
oksygenmetning.

4. Kardiopulmonal belastningsundersø-
kelse er velegnet til å evaluere pasien-
ter med hjertesvikt og utrede uavklart 
dyspné.

5. Man kan bruke kardiopulmonal belast-
ningsundersøkelse til å evaluere pasi-
enter med medfødt hjertefeil, pulmonal 
hypertensjon, iskemisk hjertesykdom 
og i preoperativ vurdering før lunge-
reseksjon eller andre større kirurgiske 
inngrep.

Forfatteren vil takke Carl Christian Chris-
tensen, Fredrik Borchsenius, Elisabeth 
Edvardsen og Ole Henning Skjønsberg for 
verdifulle råd og innspill under skriving av 
manuskriptet.
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