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EKG-SPALTEN
Knut Gjesdal, emeritusprofessor på Hjertemedisinsk avdeling,  

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hjerteforum har invitert meg til å presentere 
ett EKG med kommentarer i noen numre 
fremover. Til tross for dagens høyt utviklet 
bildediagnostikk har det gammelmodige 
EKG fortsatt en bred plass i det kardiolo-
giske armamentarium, og det er fortsatt 
teknisk og tolkningsmessig utvikling på 
feltet. Bernhard Lown, harvardkardiologen 
som introduserte likestrømsdefibrillatoren 
og de koronare overvåkingsenheter, og som 
senere sammen med russeren Yevgeniy 
Chazov fikk Nobels fredspris i 1985 for sitt 
engasjement i International Physicians for 
the Prevention of Nuclear War, har sagt (i 
min oversettelse): «Det moderne mennes-
kets lykke er mer truet av et feiltolket EKG 
enn av atombomben». 

Kolleger som har egnede EKG-
eksempler, inviteres til å sende dem inn 
til denne EKG-spalten. Vi ønsker ikke bare 
sofistikerte rariteter; også vanligere utford-
ringer kan det ofte være nyttig å minne om. 

EKG - figur 1
Pasienten er en 30 år gammel mann som 
tidvis har kjent urolig puls. Han har ikke 
merket anfall med rask puls, svimmelhet 
eller besvimelse. Det er ikke tilfeller med 
plutselig uventet hjertedød eller hjertesvikt i 
ung alder i familien, og han er i vanlig fysisk 
form.

 

Figur 1
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Det er sinusrytme med frekvens 39/min 
med tillegg av sent koplete ventrikulære 
ekstrasystoler i bigemini. Sinusslagene har 
normale P og QRS, og figur 2 viser en tyde-
lig, skålformet senkning av hele komplekset: 
en normalvariant, «junction depression», 
som skyldes atrienes repolarisering (atrie-T-
bølgen) som sammenfaller med QRS. 

De brede kompleksene (figur 3) 
er opplagt ventrikulære (VES) - se over-
siktsartikkel i Hjerteforum (1): Det er ingen 
tegn til P-bølge foran, og de varer 150 ms. 
Oppstarten på kompleksene er slakk som 
tegn på at impulsutbredelsen går langsomt 
fra myocytt til myocytt, mens komplekset 
ender brattere fordi impulsene etter hvert 
har trengt inn i ledningssystemet, som leder 
mye raskere (Brugadas tegn). Den største 
R er i avledning II, og største nabo er aVF, 
slik at QRS-aksen blir nesten loddrett (75o), 
og mønsteret likner venstre grenblokk (men 
ved grenblokk skulle R hatt steilere start og 
slakkere  avslutning). Utseendet er typisk for 
VES som kommer fra utløpstrakten. Vanligst 
er de høyresidige foci, men høy og bred R i 
V1 og prekordial R>S-transisjon i ≥ V3 taler 
for utspring nær aorta (2).  

Er slike VES uttrykk 
for underliggende 
hjertesykdom? 
Ventrikkelslag fra høyre utløpstrakt er som 
regel benigne, uten relasjon til påvisbar 
hjertesykdom. Men området er også ett av 
de tre predileksjonsstedene for ventrikkela-
rytmi ved arytmogen kardiomyopati (som 

i tillegg kan gi bredere QRS, især i V1-2, 
inverte T-bølger over forveggen (utover 
V2-V3) og i blant såkalte epsilonbølger i 
bakkant av QRS). Derfor bør en alltid gjøre 
ekkoundersøkelse (3), eventuelt kardial 
MR på slike. Multifokale og VES med annet 
utspring er oftere assosiert med strukturell 
hjertesykdom.

Kan et stort antall VES skade 
hjertet?
Ventrikulære ekstrasystoler har mindre 
slagvolum enn normalslagene: atriekicket 
mangler, og den korte diastolen minsker 
kammerfylningen. Dessuten vil hjertekam-
rene ikke aktiveres synkront, og det forstyr-
rer septumkontraksjonen (det blafrer). Et 
stort antall VES per døgn kan derfor over tid 
svekke hjertet og gi redusert ejeksjonsfrak-
sjon (EF). En registrering over to A4-ark 
med 50 mm/s utskrifthastighet, beskriver 
10 sekunder. 1 VES per 10 sek tilsvarer 360 
VES per time og 8640 VES per døgn. Alle-
rede ved 1% VES (ca 1000 per dag) viste en 
californisk observasjonsstudie at sykehus-
pasienter som hadde VES som en av sine 
utskrivningsdiagnoser, hadde økt risiko for 
fremtidig systolisk hjertesvikt, og risikoen 
var 6-doblet hos pasienter under 65 år 
som ellers var uten kjente risikofaktorer for 
hjertekarsykdom (4). Når man ser mange 
VES per døgn, bør en gjøre ekkokardiografi 
og utrede videre hvis EF er redusert. Hvor 
handlingsterskelen skal ligge, er omdisku-
tert, men et sted mellom 1000 og 5000 
VES per dag kan tilsi oppfølging. En norsk 
studie har vist at pasienter med mer enn 
8000 VES fra høyre ventrikkels utløpstrakt 
per døgn hyppigere hadde nedsatt systolisk 
funksjon, og det kan indikere at VES-antall 

 

Figur 2. 

Figur 3
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i denne størrelsesorden bør behandles (5). 
24-timers EKG er nyttig for å kvantitere 
VES, vise om det er multiple morfologier og 
avsløre ev. VT-salver. Arbeids-EKG er nyttig 
fordi VES som forsvinner ved belastning, 
kan ses på som tomgangsfusk i en motor, 
mens salver eller regulær VT vil styrke indi-
kasjonen for behandling.

Kan (og bør) VES i stort 
antall behandles?
VES behandles i dag som regel bare på 
symptomindikasjon. De som har utspring 
i utløpstraktene, responderer ofte godt på 
betablokade eller non-dihydropyridin kalsiu-
mantagonist. Eldre kardiologer husker med 
skrekk CAST-studien, der koronarpasienter 
fikk redusert sine VES med klasse Ic-antia-
rytmika, men de hadde likevel økt dødelig-
het. Nå er det kommet data som antyder at 
slike antiarytmika kan komme til å bli brukt 
ved non-iskemisk VES-utløst kardiomyo-
pati (6), men skulle det trengs, kan fokus 
som regel elimineres ved kateterablasjon. 
Ved komplikasjoner som VT og redusert EF 
(ev. hjertesvikt), er det gode resultater ved 
kateterablasjon, og en redusert EF vil ofte 
bedres (7).  
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