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Heart rHytHm 2013  
34th annual Scientific 

SeSSionS,  8.-11. mai i Denver
Peter Schuster, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Ved åpningsseremonien fikk over 5000 
av de 12000 deltakerne plass i den største 
salen og lyttet til tidligere president Bill Clin-
ton. Imponerende hvordan en person klarer 
å trollbinde så mange, ikke minst når han 
blant annet snakker om utfordringene og 
problemene med det amerikanske helseve-
senet. Han oppfatter helseforsikring som et 
offentlig gode. Clinton snakket selvfølgelig 
også mye om alle helse-prosjektene hans i 
de fattige deler av verden. En fin mulighet 
for ettertanke når det meste av kongressen 
dreier seg om (kostbar) helsehjelp for oss i 
den vestlige verden… 

Det er vanskelig å få fullstendig over-
sikt for en stedlig redaktør, men det er noen 
tema som går igjen:

 y Pre, peri- og postprosedyre antikoagula-
sjon ved atrieflimmerablasjoner

 � Uavbrutt vitamin K-antagonist 
(VKA) ved atrieflimmerablasjon 
virker å være forsvarlig (LB01-01)

 � Nye antikoagulantia brukes uten 
større komplikasjonsrate enn VKA 
(PO06-85/89)

 y Avlukking-innretninger for venstre 
atrium er trygge og beskytter mot 
hemoragisk slag (LB01-03)

 y Rotorablasjon (ekstrapulmonale drivere) 
ved alle typer atrieflimmer er lovende, 
men vanskelig å forstå (LB01-05, LB03-
06, MP03-01)

 y Mange abstrakter om ICD-ledningspro-
blemer og -oppfølgning (Sprint fidelis 
MDT, Riata/Durata SJ)

 y VVI(R)-pacemaker uten ledning er 
implantert i mennesker (LB02-01, 
PO01-49)

 y Viktigheten av adekvat ICD-program-
mering for å unngå unødvendig sjokk, 
spesielt ved atrieflimmer (LB02-06, 
LB03-05, MP01-02)

 y Subkutan ICD er lovende ved riktig pro-
grammering (MP01-05)

 y Renal denervasjon som supplement for 
atrieflimmerbehandling?

 y Ventrikkeltakykardiablasjon: substrat-
modifikasjon, Purkinjefiberablasjon 
(AB16-04), rotorer (AB37-01) og arr-
relaterte kanaler (AB37-03) er litt nye/
modifiserte tilnærminger som virker 
lovende

Kuriosa: 
 y Uavklart synkope hos eldre: Hvis pause 

> 10 sek etter 20 mg adenosin, reduse-
rer 2-kammerpacemaker synkoper med 
75 % (AB38-04)

 y iPad2 kan slå ICD i magnet mode 
(PO02-17)

 y CRT og umulig å plassere venstre 
ventrikkelledning via sinus coronarius: 
transseptal venstre ventrikkelledning 
er stabil og har lite trombembolirisiko 
(PO01-64)

Det er merkbart færre norske deltagere enn 
tidligere, dermed blir det et mer overfladisk/
summarisk referat (over) 

Rolf Berntsen fra Rikshospitalet gir 
oss imidlertid en mer detaljert oversikt 
over den nyeste og spennende tilnærmin-
gen til atrieflimmer ablasjon ved hjelp av 
rotorablasjon.
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rotorablaSjon av 
atrieflimmer

Rolf Franck Berntsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

De to dominerende hypotesene for den 
opprettholdende mekanisme for atrieflim-
mer har de siste 50 årene vært flerbølge 
(”multiple wavelet”)-hypotesen og fokal 
driver (”focal source”)-hypotesen. Den 
første postulerer at atrieflimmer opprett-
holdes av et fåtall kontinuerlig skiftende 
elektriske bølgefronter som begrenser og 
vedlikeholder hverandre; mens den andre 
går ut på at atrieflimmer opprettholdes av 
en eller flere organiserte og stabile spiral-
formede reentry-kretser (rotorer). Selv om 
aktiviteten på stedet for selve rotoren er 
rask og regelmessig, vil multiple bølgebrudd 
resultere i fibrillatorisk aktivering av resten 
av atriene og dermed gi et inntrykk av et 
”elektrisk bølgekaos”.

I Late-Breaking Clinical Trials-sesjonen 
under HRS i San Fransisco i 2011 la Sanjiv 
Narayan (San Diego) frem resultatene av 
CONFIRM-studien (Conventional Abla-
tion for Atrial Fibrillation With or Without 
Focal Impulse and Rotor Modulation) 
som representerer et paradigmeskifte for 
kateterbasert atrieflimmer-behandling. 
Hovedhypotesene i denne studien var at 
atrieflimmer opprettholdes av et fåtall 
stasjonære drivere, at disse kan avbildes 
og at utslokking av disse pasient-spesifikke 
driverne ville stoppe arytmien og forhindre 
nye anfall. Fordi både avbildnings-teknikken 
og behandlingsprinsippet var helt nytt ble 
alle prosedyrene avsluttet med konvensjo-
nell lungeveneisolasjon.

Til å begynne med ble flimmer-
aktiviteten registrert simultant fra begge 
atrier ved hjelp av to 64-polare spile-katetre 
(8 elektroder på hver av de 8 spilene). Etter 
hvert ble dette gjort sekvensielt med ett 
spile-kateter (”basket”-kateter). Flimmer-
aktiviteten ble da først registrert i høyre 
atrium, deretter analysert og avbildet ved 
hjelp av en video som viste hvorfra flim-
meren ble drevet. På videofilmen ser dette 
nærmest ut som et satelittbilde av en 
tropisk orkan, selv om spiralmønsteret og 

omdreiningspunktet (“orkanens øye”) ikke 
er fullt så lett å få øye på. Et slikt roterende 
spiralformet elektrisk aktiveringsmønster 
kalles en “rotor”. I 1/3 av tilfellene har akti-
veringsmønsteret et mer sentrifugalt preg 
(dvs. at den elektriske bølgefronten sprer 
seg som ringene i vannet).

Hvis det ble påvist en rotor i høyre 
atrium, ble denne eliminert ved RF-ablasjon 
med utslokking av den elektriske aktivite-
ten i sentrum av rotoren, slik at denne og 
dermed også atrieflimmeren stoppet. En 
forsøkte deretter å starte flimmeren på 
nytt, og hvis dette ikke lykkes til tross for 
gjentatte forsøk, først uten og deretter med 
isoprenalin-stimulering, ble prosedyren 
avsluttet.

Hvis flimmeren lot seg starte igjen, 
ble den avbildet på nytt, og hvis en fant en 
ny rotor i høyre atrium, ble denne abla-
dert som ovenfor. Hvis det derimot ikke 
lenger ble funnet noen tydelig rotor der, 
gikk en transseptalt til venstre atrium, og 
prosedyren ble gjentatt i det atriet til flim-
meren stoppet og ikke lenger var mulig å 
reindusere.

Denne studien med konvensjonell 
atrieflimmer med eller uten rotorablasjon 
inkluderte 92 pasienter med paroksysmal 
atrieflimmer (28 %) og persisterende atrie-
flimmer (72 %), og det ble utført tilsammen 
107 prosedyrer (noen av pasientene med 
paroksysmal atrieflimmer lot seg ikke indu-
sere til vedvarende kartleggbar atrieflimmer 
under første behandlingsforsøk). Rotor-
kartlegging og lungeveneisolasjon ble utført 
i begge behandlingsgrupper. I rotorgrup-
pen på 36 pasienter ble det utført rotor-
utslokking i forkant av lungeveneisolasjon, 
mens det i kontrollgruppen bare ble utført 
lungeveneisolasjon (blindet for resultatene 
av rotor-kartleggingen).

Drivere ble funnet i 98 av 101 tilfeller 
(97 %) med vedvarende atrieflimmer, og 
hos disse ble det påvist gjennomsnittlig 2,1 
± 1,0 drivere. Av disse ble 70 % avbildet 
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som rotorer og 30 % som drivere med et 
mer sentrifugalt (fokalt) preget aktive-
ringsmønster. Av disse driverne var 76 % 
lokalisert i venstre atrium, mens 24 % ble 
påvist i høyre atrium. Prosedyremålet, 
definert som atrieflimmer-stopp eller ≥ 
10 % økning i atrieflimmer-sykluslengde, 
ble oppnådd hos 86 % i ”rotorgruppen” 
mot hos 20 % i gruppen med konvensjonell 
lungeveneisolasjon (p < 0,001). Rotorabla-
sjon alene stoppet atrieflimmer etter en 
mediantid på 2,5 min (interkvartilområde 
(IQR) 1,0 til 3,1 min). I løpet av en median 
oppfølging på 273 dager (IQR 132 til 681 
dager) var 82,4 % i rotorablasjons-gruppen 
residivfrie etter én prosedyre mot 44,9 % 
den konvensjonelle behandlings-gruppen. 
Til fordel for rotorablasjon taler også det 
faktum at 81 % av pasientene i ”rotor-
gruppen” hadde persisterende atrieflimmer 
mot 66 % i lungeveneisolasjon grup-
pen og at 88 % i ”rotor-gruppen” hadde 
implantert hjerterytme-monitor mot 26 % i 
lungeveneisolasjon-gruppen.

Under Late-Breaking Clinical Trials-
sesjonen la Sanjiv Narayan frem resultatene 
av PRECISE-studien (Precise Rotor Elimina-
tion Without Concomitant Pulmonary Vein 
Isolation For Subsequent Elimination of 
Atrial Fibrillation) hvor de hadde tatt neste 
skritt og fullt i tråd med den intitale hypote-
sen postulerte at paroksysmal atrieflimmer 
kan behandles med rotorablasjon alene 
(LB01-05).

Til denne unike studien ble det 
rekruttert 31 konsekutive pasienter med 
paroksysmal atrieflimmer (alder 59 ± 11 
år; venstre atriediameter 44 ± 7 mm) ved 
6 amerikanske sentra. Atrieflimmer ble 
registrert med 64-polare katetre, signalene 
deretter prosessert og aktiveringsmønsteret 
video-avbildet. Det ble deretter gjort roto-
rablasjon av de påviste driverne til oppnådd 
atrieflimmer-stopp og etterfølgende nega-
tive induksjonsforsøk, eller, ved reindusert 
atrieflimmer, gjort ablasjon av nye drivere 
som beskrevet ovenfor. Hjerterytmen ble 
monitorert kontinuerlig hos 65 % med 
implantert monitor; hos de øvrige ved stan-
dard monitorering og klinisk oppfølging hver 
tredje måned.

Stabile rotorer eller fokale drivere 
ble påvist hos alle 31 pasienter (2,5 ± 1,4 
per pasient). Disse var lokalisert i venstre 

atrium hos 66 % og i høyre atrium hos 
34 %. Ablasjon av disse driverne resulterte 
i atrieflimmer–stopp og induksjonsfrihet 
eller atrieflimmer eller ≥ 10 % atrieflimmer-
sykluslengde økning etter en median 
ablasjonstid på 14,0 minutter (IQR 17,5-
32,5 min). Lungevenepotensialer ble påvist 
hos alle, men lungeveneisolasjon ble i hht. 
protokoll ikke utført. Suksessraten etter én 
prosedyre etter median oppfølging på 190 
dager (IQR 117-334 dager) var 82,6 %. Til 
sammenligning var det tilsvarende tall for 
pasientene med paroksysmal atrieflimmer 
som fikk utført lungeveneisolasjon alene i 
CONFIRM-studien 58,3 % (p < 0,05).

Hôpital Cardiologique du Haut–Lévè-
que i Bordeaux, som har vært fødestedet for 
”lungevene-paradigmet”, har tatt utfordrin-
gen og satser nå tungt på rotor-ablasjon. 
De har imidlertid valgt en metode som 
baserer seg på 256 overflate-elektroder 
og mye matematikk og påviser riktignok 
visse rotorer, men disse er ikke stasjonære 
(AB33-04), og det er usikkert om det som 
avbildes er epi- eller endokardial aktivitet. 
Erfaringer med non-kontakt-kartlegging har 
generelt vært skuffende selv med intrakar-
dialt signalopptak av relativt enkle arytmier. 
At en nå skulle kunne avbilde den mest 
komplekse arytmien av alle fra kroppsover-
flaten er ikke så lett å forestille seg. Men, 
testen er naturligvis de resultater som 
oppnås ved kateterablasjon basert på denne 
kartleggingen.

Michel Haïssaguerre la frem 
Bordeaux-gruppens erfaringer med 50 kon-
sekutive pasienter med persisterende atrie-
flimmer (AB33-03). Biatrial geometri og 
relasjonen til de 256 overflateelektrodene 
ble registrert med CT. En algoritme-basert 
signalanalyse ble så utført basert på de 
rekonstruerte unipolare elektrogrammene 
registrert under atrieflimmer (men kun 
basert på epokene mellom QRS-komplek-
sene for å unngå elektrisk kontaminering). 
Denne registreringen ble gjort over flere 
timer på sengeavdelingen før selve abla-
sjonsprosedyren og ble deretter benyttet til 
å beregne en hierarkisk orden av arytmo-
gene områder som så ble abladert etter tur 
til atrieflimmer-stopp.

Simultane rotorer og fokal aktivitet 
ble påvist i både venstre (98 %) og høyre 
(82 %) atrium. De påviste rotorer var 
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sjelden stasjonære i mer enn 3 sykler (< 
1 sek). Hver pasient hadde i gjennomsnitt 
5 arytmogene områder, og dette antall 
korrelerte positivt til varigheten av atrieflim-
mer. Ablasjon stoppet atrieflimmer i 90 % 
av tilfellene etter en radiofrekvens-tid på 
31 ± 24 min (noe som er betydelig kortere 
enn i 40 tilordnede kontroller behandlet 
med Bordeaux-gruppens egen trinnvise 
ablasjonsstrategi (64 ± 21 min; p < 0,01). 
Det var imidlertid ingen oppfølging av disse 
pasientene på dette tidspunkt.

Disse studiene representerer et 
paradigmeskifte for kateterbasert behand-
ling av atrieflimmer. Begge metoder repre-
senterer en individualisert ablasjonsstrategi 
som, analogt til WPW-ablasjon hvor en 

eliminerer substratet (”kortslutningsfibe-
ren”) og ikke de sporadiske ekstrasystolene 
som trigger takykardien, kanskje vil kunne 
behandle atrieflimmer med substratabla-
sjon alene.

Per i dag er det størst grunn til å tro 
at det er panoramisk kontakt-elektrogram-
basert avbildning som er veien å gå. Det 
aller viktigste er imidlertid at disse studi-
ene har gitt feltet en ny retning og et nytt 
moment som, når de tunge aktørene etter 
hvert får lagt om kursen, vil resultere i en 
utvikling som vil kunne ende opp med 
kateterbehandling for både paroksysmal og 
persisterende atrieflimmer som kan måle 
seg med de resultater vi ser for de klassiske 
supraventrikulære takykardiene.

DiagnoSe og beHanDling av 
paSienter meD genetiSke 

arytmiSynDromer
Jørg Saberniak og Kristina H. Haugaa,  

Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

the 2013 HrS/eHra/apHrS 
expert consensus Statement on 
the Diagnosis and management of 
patients with inherited primary 
arrhythmia Syndrom
Dette dokumentet vil bli publisert i Heart 
Rhythm, Europace og Journal of Arrhyth-
mias våren 2013. Det kan lastes ned 
allerede nå fra Heart Rhythm Society sin 
nettside under Clinical Guidelines & Docu-
ments (lett å finne, anbefales!). Dokument 
er på 62 sider, har 242 referanser, i tillegg til 
7 sider med fine skjema, navn på forfattere 
og fagfelle-vurderere. 

Innledning: Fredag 10.05.13 var det 
egen Expert Consensus Statement-sesjon 
om diagnose og behandling av pasienter 
med genetiske (arvelige) primære arytmi-
syndromer. Det ble presentert et helt nytt 
konsept og en ny klassifikasjon av genetiske 
arytmisyndromer med fokus på diagnose og 

behandling av genetiske kanalopatier med 
potensiell fatal arytmisymptomatikk.

Sesjonen ble ledet og presentert av 
de fremste eksperter på fagfeltet. Møte-
ledere var Silvia G. Priori fra universitet i 
Pavia, Italia og Arthur A.M. Wilde fra uni-
versitet i Amsterdam i Nederland.

Disse 2013-anbefalinger kommer 
bare 2 år etter HRS/EHRA Expert Consensus 
Statement on the State of Genetic Testing for 
the Channelpathies and Cardiomyopathies 
1 med Michael J. Ackerman fra Mayo-
klinikken som verdens fremste ekspert på 
genetisk sykdom i spissen.

lang Qt-tid-syndrom
Arthur J. Moss fra Rochester University 
i New York, USA, var første ut med gjen-
nomgang av anbefalinger for diagnose og 
behandling av lang QT-tid-syndrom (LQTS).
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1. LQTS diagnostiseres ved:
a. LQTS-risikoscore > 3,5 (Schwartz-
score) uten sekundær årsak til 
QT-forlengelse
og/eller
b. ved utvetydig patologisk mutasjon i
ett av LQTS-genene, eller
c. ved QTc > 500 ms ved gjentatte 12
kanal-EKG-er uten sekundær årsak til 
QT-forlengelse.

2. LQTS kan bli diagostisert ved QTc
mellom 480-499 ms ved gjentatte 12
kanal-EKG-er hos en pasient med ufor-
klarlig synkope uten sekundær årsak
til QT-forlengelse og uten patologisk
mutasjon.

terapianbefalinger

klasse i 
1. Følgende livsstilforandringer er anbefalt

hos alle pasienter med LQTS-diagnose:
a) Unngå QT-forlengende medikamen-
ter (se www.qtdrugs.org)
b) Identifisering og korreksjon av elek-
trolyttforandringer som kan forekomme 
ved diare, oppkast, tilstander med 
metabolske forstyrrelser eller overdre-
ven/ubalansert vektreduserende diett

2. Betablokker er anbefalt hos pasienter
med LQTS-diagnose som er:
a) asymptomatisk med QTc > 470 ms,
og/eller
b) symptomatisk med synkope eller
dokumentert ventrikkeltakykardi/
ventrikkelflimmer.

3. Venstresidig kardial sympatikus-dener-
vasjon (LCSD) er anbefalt hos høyrisiko-
pasienter med diagnosen LQTS hvor:

a) ICD-terapi er kontraindisert eller
nektet, 
og/eller
b) betablokker ikke er effektiv til å
forhindre synkope/ arytmier, ikke 
er tolerert, ikke er akseptert eller er 
kontraindisert.

4.  ICD-implantasjon er anbefalt hos pasi-
enter med LQTS-diagnose og overlevd
hjertestans.

5. Alle LQTS-pasienter som ønsker å delta
i konkurranseidrett skal henvises til en
klinisk ekspert for risiko-evaluering.

klasse iia 
6. Betablokker kan være nyttig hos

pasienter med LQTS-diagnose som er
asymptomatisk med QTc ≤ 470ms.

7. ICD-implantasjon kan være nyttig hos
pasienter med LQTS-diagnose som
opplever gjentatte synkopale hendelser
mens de er på betablokker-terapi.

8.  LCSD (left cardiac sympathetic dener-
vation) kan være nyttig hos pasienter
med LQTS-diagnose som opplever
gjennombruddshendelser under terapi
med betablokker/ICD.

9. Na+- kanalhemmer kan være nyttig, som
tilleggsterapi, for LQT3-pasienter med
QTc > 500 ms som forkorter deres QTc
> 40 ms etter utført akutt oral medika-
ment-test med ett medikament i denne
substansklassen.

klasse iii 
10.  Med unntak av spesielle omstendigheter

er ICD-implantasjon ikke anbefalt hos
asymptomatiske LQTS-pasienter som
ikke har prøvd betablokkerterapi.
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vurdering:
Nytt er klare føringer ved LQTS-diagnose-
setting, behandling med LCSD hos noen 
pasientgrupper med høy risiko, klare 
føringer for indikasjon for medikamentell 
behandling og indikasjon for ICD, noe lavere 
risikoscore; alt i alt et skreddersydd verktøy 
for målrettet diagnostisering og behandling 
av LQTS-pasienter.

Konkurranseidrett med LQTS-
diagnose er lagt i hendene til klinisk ekspert 
for LQTS. Dette viser hvor vanskelige disse 
avgjørelsene kan være.

Relativ nytt er at prevalensen av 
LQTS estimeres til 1:2000 ut fra forlenget 
QTc-tid på EKG. Da er ikke ”concealed 
mutation-positive patients” tatt med, dvs. 
prevalensen er antagelig enda høyere.

Arthur J. Moss er en av de store på 
LQTS-området. Han antydet at betablok-
ker ser ut til å være effektiv i behandling av 
kvinner med LQTS type 3; han sa videre ”not 
ICD at once”. 

brugadas syndrom
Neste presentatør var Wataru Shimizu fra 
National Cerebral and Cardiovasular Center, 
Osaka, Japan. Han gikk gjennom anbefalin-
ger for diagnose og behandling av Brugadas 
syndrom (BrS). 

1.  BrS diagnostiseres hos pasienter med 
ST-segment-elevasjon av type 1-mor-
fologi ≥ 2 mm i ≥ 1 avledning av de 
høyresidige prekordiale avledningene 
V1 og V2 med posisjon i 2., 3. eller 4. 
interkostal rom, enten spontan opp-
tredende eller etter medikamentell 
provokasjonstest med i.v. applikasjon av 
klasse I-antiarytmikum.

2.  BrS diagnostiseres hos pasienter med 
type 2 eller type 3 ST-segment-eleva-
sjon i ≥ 1 avledning av de høyresidige 
prekordiale avledningene V1 og V2 med 
posisjon i 2., 3. eller 4. interkostal rom 
når en medikamentell provokasjonstest 
med i.v. applikasjon av klasse I antiaryt-
mikum induserer type 1 EKG-morfologi.

terapianbefalinger

klasse i 
1.  Følgende livsstilforandringer er anbefalt 

hos alle pasienter med BrS diagnose :

 a) Unngå medikamenter som kan indu-
sere eller forverre ST-segmentelevasjon 
i de høyresidige prekordiale avledninger 
(se Brugadadrugs.org),

 b) unngå overdreven alkoholinntak,
 c) umiddelbar behandling av feber med 

antipyretiske medikamenter.
2.  ICD implantasjon er anbefalt hos pasi-

enter med BrS diagnose som:
 a) har overlevd hjertestans, 
 og/eller
 b) har dokumentert spontan vedva-

rende ventrikkeltakykardi med eller 
uten synkope.

klasse iia
3.  ICD implantasjon kan være nyttig hos 

pasienter med spontan diagnostisk type 
I-EKG, som har anamnese med synkope 
med sannsynlig ventrikulær arytmi som 
årsak.

4.  Quinidine (ikke marketsført i Norge, 
norsk medisinaldepot kan skaffe tablet-
ter i løpet av ca to uker) kan være nyttig 
hos pasienter med diagnose BrS og 
anamnese med arytmistorm definert 
som mer enn to episoder med ventrik-
keltakykardi/ventrikkelflimmer i løpet 
av et døgn.

5.  Quinidine kan være av nytte hos pasien-
ter med diagnose BrS:

 a) Hos dem med indikasjon for ICD 
implantasjon, men med kontraindika-
sjon eller dem som ikke ønsker ICD 
implantasjon, 

 og/eller 
 b) med anamnesisk eller dokumentert 

supraventrikulær arytmi som trenger 
behandling.

6.  Isoproterenolinfusjon kan være av nytte 
for å forhindre arytmistorm hos BrS 
pasienter.

klasse iib
7.  ICD implantasjon kan vurderes hos pasi-

enter med diagnose BrS som utvikler  
ventrikkelflimmer under programmert 
elektrisk stimulering (utsatt pasient).
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8.  Quinidine kan vurderes hos asymptoma-
tiske pasienter med diagnosen BrS med 
spontan type 1-EKG.

9.  Kateterablasjon kan vurderes hos pasi-
enter med diagnosen BrS og anamnese 
med arytmistorm eller gjentatte hen-
siktsmessige ICD-sjokk.

klasse iii 
10.  ICD Implantasjon er ikke indisert hos 

asymptomatiske BrS pasienter med 
medikamentindusert type 1-EKG og en 
familieanamnese med pluteselig hjerte-
død som eneste grunnlag.

vurdering
Det som er helt nytt her er definisjon av BrS 
bare ut fra EKG-funn. Symptomer er ikke 
lenger et krav for å stille diagnosen. Begrun-
nelsen fra ekspertene her var at mange med 
BrS er asymptomatisk. Denne nye defini-
sjonen kan bli tema for diskusjoner blant 
kolleger.

Arbeids-EKG som non-invasivt 
verktøy ble anbefalt for å se om BrS-EKG-
mønster kommer frem under belastning.

Prevalensen av BrS generelt er ikke 
kjent. I Asia er prevalensen antatt å være så 
høyt som 0,5-1:1000.

katekolaminerg polymorf 
ventrikkel-takykardi (cpvt) 
Neste innlegg var ved Antoine Leenhardt fra 
Bichat University Hospital, Paris, Frankrike.

Han omtalte de anbefalinger om 
diagnose og behandling av katekolaminerg 
polymorf ventrikkel-takykardi (CPVT).

Diagnose
1.  CPVT diagnostiseres ved uforklarlig 

anstrengelses- eller katekolamin-indu-
sert bidireksjonal ventrikkeltakykardi 
eller polymorf VES eller ventrikkeltaky-
kardi hos individuer < 40 år med struk-
turell normal hjerte og normalt EKG.

2.  CPVT diagnostiseres hos pasienter 
(indekspasient eller familiemedlem-
mer) med patogen mutasjon.

3.  CPVT diagnostiseres hos familiemed-
lemmer av CPVT indekspasient som 
har åpenbar anstrengelsesuløst VES 
eller bidireksjonal/polymorf ventrik-

keltakykardi ved samtidig normalt 
hjerte.

4.  CPVT kan diagnostiseres hos et individ 
> 40 år med uforklarlig anstrengelses- 
eller katekolamin-indusert bidireksjonal 
ventrikkeltakykardi eller polymorf VES 
eller ventrikkeltakykardi ved samtidig 
strukturelt normalt hjerte og koronarkar 
og normalt EKG.

terapianbefalinger

klasse i 
1.  Følgende livsstilforandringer er anbe-

falt hos alle pasienter med diagnosen 
CPVT:

 a) Begrens/unngå konkurranseidrett
 b) Begrens/unngå anstrengende trening
 c) Begrens utstrakt opphold i stres-

sende omgivelser
2.  Betablokker er anbefalt hos alle symp-

tomatiske pasienter med diagnosen 
CPVT.

3.  ICD implantasjon er anbefalt hos 
pasienter med diagnosen CPVT som 
opplever hjertestans, residiverende 
synkope eller polymorf/bidireksjonal 
ventrikkeltakykardi til tross for optimal 
medikamentell behandling, og/eller 
LCSD

klasse iia 
4.  Flecainid kan være av nytte i tillegg til 

betablokker hos pasienter med diagno-
sen CPVT som opplever residiverende 
synkope eller polymorf/bidireksjonal 
VT under medikamentasjon med 
betablokker

5.  Betablokker kan være av nytte hos 
bærere av patologisk CPVT-mutasjon 
uten kliniske symptomer på CPVT 
(”concealed mutation-positive 
patients”)

klasse iib 
6.  LCSD kan vurderes hos pasienter 

med diagnosen CPVT som opplever 
residiverende synkope eller polymorf/
bidireksjonal ventrikkeltakykardi/flere 
hensiktsmessige ICD-sjokk under sam-
tidig medikamentasjon med betablok-
ker og hos pasienter som ikke tåler eller 
har kontraindikasjoner mot betablokker
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klasse iii 
7.  ICD som frittstående terapi er ikke 

indisert/anbefalt hos en asymptomatisk 
pasient med diagnosen CPVT

8.  Programmert elektrisk stimulering 
er ikke indisert/anbefalt hos CPVT 
pasienter

Prevalensen av CPVT anslås til 1:10 000 
med stor usikkerhet. Følgene gener med 
mutasjon er funnet hos pasienter med 
CPVT: RyR2-gen er det hyppigste genet 
der man finner mutasjon. I sjeldne (reses-
sive) varianter kan man finne mutasjon i 
calsequestrin (CASQ2)-genet (CPVT2). 
Til sammen finner man mutasjoner i disse 
to gener i opp til 60 % av CPVT-pasienter. 
Videre kandidatgener er KCNJ2 (LQTS 7) og 
ankyrin 2.

kort (short) Qt-
syndrom (SQtS) og early 
repolarization syndrom
Andrew D. Kahn fra Gordon & Leslie 
Diamond Health Care Centre, Vanvover, 
Canada informerte om diagnose og behand-
ling av kort (short) QT-syndrom (SQTS) og 
early repolariziation syndrom.

1.  SQTS diagnostiseres ved QTc ≤ 330 ms.
2.  SQTS kan bli diagnostisert om QTc er 

< 360ms og samtidig en eller flere av 
følgende: patologisk mutasjon, fami-
liehistorie med SQTS, familiehistorie 
med plutselig hjertedød med alder 
≤ 40 år, overlevd ventrikkelflimmer/
ventrikkeltakykardi -hendelse uten å ha 
hjertesykdom.

terapianbefalinger

klasse i
1.  ICD implantasjon er anbefalt hos symp-

tomatiske pasienter med diagnosen 
SQTS som

 a. har overlevd hjertestans 
 og/eller
 b. har doumentert spontan vedvarende 

VT med eller uten synkope.

klasse iib 
2.  ICD-implantasjon kan vurderes hos 

asymptomatiske pasienter med diag-

nosen SQTS og familie-historie med 
plutselig hjertedød

3.  Kinidin kan vurderes hos asymptoma-
tiske pasienter med diagnosen SQTS og 
familie-historie med plutselig hjertedød

4.  Sotalol kan vurderes hos asymptoma-
tiske pasienter med diagnosen SQTS og 
familie-historie med plutselig hjertedød.

 I SQTS er tre faktorer av betydning: 
patologisk mutasjon, alvorlig familiea-
namnese og plutselig uventet plutselig 
hjertedød.

Andrew D. Kahn fortsatte med Early Repola-
rization (ER)-syndrom, som er kjennetegnet 
ved nærvær av J-punkt-elevasjon ≥ 1 mm 
in ≥ 2 sammnehengende inferiore og/eller 
laterale avledninger i standard 12-kanals-
EKG hos en pasient som er resuscitert fra 
ellers uforklarlig ventrikkelflimmer/polymorf 
ventrikkeltakykardi (viser til videre under-
grupperinger i originalteksten).

ICD-implantasjon er anbefalt hos 
pasienter med diagnosen ER-syndrom med 
overlevd hjertestans.

Problemet er høy prevalens av EKG-
mønster med tidlig repolarisering i normal-
befolkningen. Det er funnet 8 genloci som 
er assosiert med ER, sterkest assosiasjon er 
funnet med KCND3-gener.

progressive cardiac conduction 
Disease (pccD), unexplaind 
cardiac arrest, unexplained Sudden 
cardiac Death: Sudden unexplained 
Death Syndrome (SuDS) and sudden 
Death in infancy (SuDi)
Elijah R. Behr fra St.George`s University i 
London, fortsatte med diagnose og behand-
ling av Progressive Cardiac Conduction 
Disease (PCCD), Unexplaind Cardiac 
Arrest, Unexplained Sudden Cardiac Death: 
Sudden Unexplained Death Syndrome 
(SUDS) and sudden Death in Infancy 
(SUDI)

PCCD er diagnostisert hos pasienter 
med forekomst av uforklarlig progressiv led-
ningsforstyrrelse hos yngre individer(< 50 
år) med strukturell normalt hjerte i fravær 
av myopatier (skjelettmuskulatur), spesiell 
når det er familie-historie med PCCD.

Ved høyre grad av AV-blokk er 
pacemaker-implantasjon anbefalt.
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PCCD-assosierte gener er SCN5A 
og TRPM4 med strukturell nomalt hjerte 
og LMNA når det foreligger dilatasjon eller 
hjertesvikt.

Unexplained Cardiac Arrest: Idiopa-
tisk ventrikkelflimmer (IVF) er definert ved 
resuscitert hjertestans, helst med dokumen-
tert ventrikkelflimmer, hos pasienter hvor 
kjent kardial, respiratorisk, metabolisk og 
toksikologisk etiologi er blitt utelukket ved 
klinisk undersøkelse.

Gentest kan være av nytte (klasse 
IIa), ICD-implantasjon er anbefalt hos pasi-
enter med diagnosen IVF.

unexplained Sudden cardiac 
Death: Sudden unexplained Death 
Syndrome (SuDS) and sudden Death 
in infancy (SuDi)

Diagnose
1.  Det er anbefalt at uforklarlig plutselig 

død som forekommer hos et individ 
eldre enn 1 år betegnes som ”sudden 
unexplained death syndrom” (SUDS).

2.  Det er anbefalt at en SUDS-dødsfall med 
negativ funn ved patologisk og toksi-
kologisk undersøkelse betegnes som 
”sudden arrhythmic death syndrom” 
(SADS).

utredning/vurdering
1.  Det er anbefalt å undersøke SUDS-

pasienters egen anamnese og familiea-
namnese samt omstendighetene rundt 
plutselige dødsfall.

2.  Det er anbefalt at SUDS-ofre ble 
undersøkt av patolog med ekspertise på 
kardial sykdom, inkludert mikroskopisk 
undersøkelse. 

3.  Det er anbefalt at blod og/eller egnet 
biologisk materiale samles/undersøkes 
med tanke på molekular autopsi/post 
mortem gentest.

terapianbefalinger

klasse i
Det anbefales gentest (om sykdomsgivende 
mutasjons er funnet ved molekular autopsi 
av ofre) og klinisk undersøkelse og oppfølg-
ning av 1. gradsslektninger. 

klasse iia
Vurdering av 1. gradsslektninger med EKG, 
SAEKG, MR av hjerte og provokasjonstest 
med klasse Ic-antiarytmikum kan være 
nyttig.

Behr gikk så videre med sudden unex-
plained death in infancy (SUDI).

1.  Det er anbefalt at uforklarlig plutselig 
død som forekommer hos et individ 
yngre enn 1 år med negativ funn ved 
patologisk og toksikologisk undersø-
kelse betegnes som SUDI.

 Utredning/vurdering og terapianbefa-
linger følger vesentlig punktene som 
hos SUDS.

vurdering
Det er en del nye begrep å forholde seg til, 
som SUDS, SADS, SUDI. Et vedlagt flyte-
skjema i originalteksten hjelper til å holde 
oversikten. 

konklusjon
Her presenteres et nytt konsept for å 
klassifisere genetiske arytmisyndromer 
med fokus på diagnose og behandling av 
genetiske kanalopatier med potensiell fatal 
arytmisymptomatikk. 

Det settes fokus på genetisk sykdom 
som årsak til ”arytmisyndromer”.

Etter vår mening er dokumentet 
Expert Consensus Statement on the Diag-
nosis and Management of Patients with 
Inherited Primary Arrhythmia Syndrom 
2013 en fremtidsorientert tilnærming av 
et omfattende, komplisert og voksende 
fagområde. 
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