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ELEKTROFYSIOLOGISKE 
UNDERSØKELSER OG 

ABLASJONER
Per Ivar Hoff, Knut Gjesdal og Eivind S. Platou

Introduksjon
Hjerterytmen kan «erobres» ved stimulering 
raskere enn egenrytmen. Dette kan skje 
på flere måter: Strøm kan sendes gjen-
nom store hudelektroder (Zoll’s utvendige 
stimulering, brukes mest som nødhjelp 
ved bradykardi). Ved øsofaguspacing (se 
senere) stimuleres både muskulaturen 
i spiserøret, som gir ubehag, og venstre 
atrium som ligger like ved. Denne teknikk 
kan brukes for å utløse eller stanse supra-
ventrikulære arytmier. Hjertet kan også 
stimuleres noninvasivt ved at en implantert 
pacemaker overstyres med en program-
merer. Ved den vanlige elektrofysiologiske 
undersøkelse gjøres avlesning av hjerte-
signaler og stimulering av hjertet gjennom 
midlertidige elektroder som er ført inn til 
hjertet gjennom blodårene. Ablasjonsbe-
handling medfører at en fjerner eller endrer 
et takyarytmisubstrat i hjertet ved hjelp av 
termisk energi som leveres gjennom katetre 
eller prober. Hyppigst benyttes radiobøl-
geenergi (radiofrekvensablasjon) som gir 
varme, men en kan også fryse vevet ved 
hjelp av flytende nitrogen til katetrene.

Indikasjoner for 
elektrofysiologisk 

undersøkelse
Hensikten med en elektrofysiologisk 
undersøkelse er å kartlegge symptoma-
tisk takykardi, bradykardi eller synkoper 
av uklar natur. I dag vil en slik undersø-
kelse oftest være en innledende del av en 
ablasjonsprosedyre,
Ved undersøkelsen kan en:

 y Utløse takykardi
 y Avbryte pågående takykardi
 y Undersøke om pasienten har et substrat 

for takykardi 

 y Kartlegge («mappe») arytmimekanis-
men med tanke på radiofrekvensablasjon 
eller kirurgi.

 y Teste ut virkningen av antiarytmika. 
 y Provosere frem bradykardi / blokk 
 y Finne normale forhold

Indikasjoner for 
ablasjonsbehandling

Indikasjon for ablasjonsbehandling er rela-
tert til symptomer og til arytmiformen, da 
det er ulik suksessrate, nytte og risiko ved 
de forskjellige arytmier.
De vanligste indikasjoner for 
ablasjonsbehandling:

 y Paroksysmal eller persisterende atrie-
flimmer med betydelige symptomer, som 
ikke lar seg kontrollere medikamentelt

 y Paroksysmal symptomatisk supraven-
trikulær takykardi som pasienten ønsker 
behandlet

 y Vedvarende eller hyppig atrieflutter type 
I (atriefrekvens 250 - 340)

 y Symptomatisk, vedvarende eller hyppig 
atypisk atrieflutter, som kan opptre etter 
ablasjon av atrieflimmer

 y WPW-syndrom med preeksitert 
atrieflimmer

 y Incessant (kontinuerlig) eller parok-
sysmal supraventrikulær takykardi med 
synkope / hemodynamisk påvirkning der 
medikasjon ikke hindrer arytmi eller ikke 
tolereres

 y Paroksysmal eller repetitiv idiopatisk 
ventrikkeltakykardi, eller hyppige symp-
tomatiske ventrikulære ekstrasystoler, fra 
høyre ventrikkels utløpstraktus (RVOT) 
eller venstre ventrikkels utløpstrakt 
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(LVOT), som ikke supprimeres med 
medikamentell terapi

 y Incessant (kontinuerlig) ventrikkelta-
kykardi eller hyppig monomorf ventrik-
keltakykardi ved ischemisk eller annen 
strukturell hjertesykdom der medikasjon 
ikke hindrer anfall. Særlig aktuelt hos 
pasienter som har ICD og hyppige sjokk.

Utstyr ved 
elektrofysiologisk 

undersøkelse
Røntgenutstyr
Ved en fullstendig elektrofysiologisk 
undersøkelse må en ha angiografilabora-
torium med mono- eller biplan røntgenap-
parat for å kunne plassere elektrodene 
riktig. Det forutsettes at en kan gjøre sikker 
transseptal punksjon og om nødvendig 
kontrastundersøkelse/angiografi.

Temporære katetre for pacing 
og registrering
Som regel brukes spesialkatetre med 2 - 24 
elektroder og 5 - 7 F diameter. Det finnes 
katetre med styrbar tupp som lettere kan 
nå vanskelige posisjoner. De er beregnet for 
engangsbruk.

EKG-registrering 
Det benyttes computerbaserte EKG-oppta-
kere som digitaliserer signalene. Disse har 
filtre som kan fjerne lave og høye frekvenser 
etter behov, og kan forsterke et vanlig EKG-
signal betydelig. Skjermbilde og utskrift kan 
innstilles på høy hastighet og vise detaljer i 
signalet. Digitale systemer gir mulighet for 
et stort antall kanaler med kombinasjon av 
overflate-EKG og intrakardiale avledninger.

Impulsutbredelsen i hjertet følges 
ved å sammenligne starten på de lokale 
elektrogrammer, og tidsforskyvninger av de 
forskjellige signaler viser da rekkefølge av 
aktiveringen.   

Lagring. Data lagres kontinuerlig 
eller hendelsesstyrt (eventtrigget) under 
undersøkelsen.

Koblingsboks. En koblingsboks 
forbinder katetre med forsterkersystemene 
og datamaskinen. Man må ofte ha flere 

koblingsbokser avhengig av hvilke registre-
ringssystemer som brukes.

Elektrisk støy. Et elektrisk støyfritt 
opplegg er vesentlig for å få en vellykket 
registrering. De viktigste poeng er:

 y All apparatur må være tilkoblet samme 
jordkontakt. Man må forsikre seg om at 
denne virkelig er forbundet med jord, 
og at den ikke tilfører støy fra annen 
apparatur.

 y Systemet må være velordnet, ved at 
alle tilkoblinger og kontakter er synlige, 
tilgjengelige og uten skjøteledninger og 
koblinger. Alle kabler og koblingsbokser 
må være skjermet, og skjermingen jordet. 
Ledninger bør føres mest mulig paral-
lelt (rektangler og romber kan virke som 
rammeantenner), men ikke i regelmes-
sige kveiler som kan virke som spoler. 
EKG-ledninger som ikke benyttes, må 
kobles til jord. 

 y Alle EKG-elektroder på pasienten må 
være godt festet (unngå kontakt med 
metall i armbåndsur, bord og stativ). Vær 
klar over mulighet for intermitterende 
ledningsbrudd på alt utstyr. En må ha 
reserveledninger til alt. I blant kan støy 
komme fra annet utstyr i rommet (infu-
sjonspumper etc., og disse kan da måtte 
kobles til batteridrift).

 y Pasienten må være godt avslappet for 
å unngå muskeluro. De fleste pasienter 
kan undersøkes usedert, men omhygge-
lig informasjon på forhånd er påkrevet. 
Likeså må teamet både være og agere 
profesjonelt.

Stimulator
En elektrofysiologisk stimulator er en avan-
sert digitalisert ekstern pacemaker. Den er 
batteridrevet, eller hvis den er tilknyttet lys-
nett, utstyrt med flytende (isolert) utgang. 
Ved elektrofysiologiske undersøkelser 
regner man i intervaller (millisekunder, ms) 
mellom hjerteimpulsene i stedet for slag per 
minutt (ppm). Dette letter arbeidet med 
refraktærperioder og overledningstider, som 
også angis i ms. Det er en fordel å ha en 
stimulator med to utganger slik at man ved 
behov kan stimulere to steder i hjertet sam-
tidig. Samtidig pacing i atriet vil forhindre 
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at sinusrytmen forstyrrer ventrikkelpacing 
med erobringsslag og fusjoner. 

Defibrillator
Defibrillator må være umiddelbart tilgjen-
gelig og alltid være tilkoblet pasient med 
klebeelektroder på rygg og bryst. Hvis det 
er fare for malign ventrikkelarytmi (ven-
trikkeltakykardi eller -flimmer, preeksitert 
atrieflimmer), trengs oksygen og intube-
ringsutstyr. Defibrillering kan raskt gis hvis 
man bruker kabelforlengere. 

Medikamenter
Medikamenter for intravenøs bruk må raskt 
være tilgjengelig: Isoprenalin, betablokker, 
atropin, flekainid, amiodarone. Også curare 
og et hurtigvirkende barbiturat må være 
tilgjengelige, samt morfin og diazepam. 
Adenosin benyttes ofte for å avdekke akses-
soriske ledningsbaner.

Beredskap for tamponade
Faren for perforasjon med et kateter er liten, 
men reell. Stuking av katetre må unngås. 
Så vel høyre atrium som høyre ventrikkels 
apex er farlige områder. En må være spesielt 
oppmerksom på perforasjon ved trans-
septal punksjon. Utstyr for perikardtapping 
må foreligge. Tamponade vises ved trykk i 
brystet, dyspnoe og angst, og pasienten får 
takykardi, fallende blodtrykk og halsvenes-
tuvning. Diagnosen bekreftes umiddelbart 
med transthorakal ultralyd, som også veile-
der perikarddrenasje. Pasienten observeres 
deretter i overvåkingsavdeling, evt. med 
dren. Vakthavende thoraxkirurgisk team bør 
varsles.

Utstyr for 
ablasjonsbehandling

Kartlegging (mapping)
Før ablasjonsbehandling må det gjøres en 
standard elektrofysiologisk undersøkelse 
med adekvat utstyr. I tillegg må det gjøres 
presis kartlegging av arytmisubstratet ved 
hjelp at standard- og ablasjonskatetre. Når 
det foreligger vanskelig lokaliserbare atrie- 
og ventrikkelarytmier, benyttes avanserte 
mappesystemer som gir kombinerte 

tredimensjonale kart av hjertets anatomi og 
elektriske aktivitet.

Ablasjonsgenerator
Denne leverer elektrisk energi til ablasjons-
katetret i form av en sinuskurve med svinge-
frekvens ca 500 kHz. Apparaturen kan måle 
temperatur på katetret, motstand i kretsen 
og effektnivå. Effekten (watt) kan styres 
manuelt eller automatisk med en «feed 
– back»-sløyfe med temperaturkontroll 
som mål. Vanlig effekt er fra 25 - 50 watt. 
Temperaturen på katetertupp kan innstilles 
(50 til 70 °C) etter hvor i hjertet lesjonen 
settes. Energi leveres fra 30 - 120 sekunder. 
Innstillingen må tilpasses katetertuppens 
størrelse, utforming og eventuell intern 
kjølende veskestrøm. 

Ved frysebehandlingen (cryoenergi) 
leveres flytende nitrogen fra tank gjennom 
ablasjonskateteret, hvor nitrogenet går over 
i gassform og senker temperaturen på kate-
tertuppen om nødvendig ned til -80 °C.

Ablasjonskatetre
Disse har styrbar kurve og rotasjon. De har 
vanligvis 4 elektroder, hvorav den distale 
har en lengde på 4 mm, for å kunne levere 
ablasjonsenergi uten at temperaturen blir så 
høy at vevet forkulles. Det fins også elektro-
der med 8 mm tupp for levering av høyere 
effekt, og katetre med lumen for væskein-
fusjon til tuppen, slik at denne kjøles og 
lesjonen blir dypere. Energien kan leveres 
unipolart mellom elektrodetupp og en plate 
på pasientens rygg som ved vanlig kirurgisk 
diatermi, eller bipolart mellom distal og en 
proksimal pol på ablasjonskateteret. Bipolar 
applikasjon gir noe lengre ablasjonslesjoner.

Ved frysebehandling (cryo) leveres 
nitrogen gjennom spesielle katetere eller 
ballonger (atrieflimmer) og styres av en 
konsoll som angir temperaturnivå og tid for 
ablasjonen,
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Metoder for 
elektrofysiologisk 

undersøkelse
Øsofagusstimulering
Øsofagusstimulering er mer ubehage-
lig enn stimulering gjennom intrakardiale 
elektroder, men en sparer bruk av opera-
sjonsstue, engangs innføringshylser og 
røntgengjennomlysning, og pasienten kan 
reise hjem umiddelbart etter undersøkelsen. 
Elektrogrammene blir ikke så pene som 
ved invasiv testing, men metoden kan være 
egnet i sykehus der man ikke bruker invasiv 
arytmidiagnostikk. 

Den kan gi diagnosen ved et akutt 
takykardianfall, den kan avbryte arytmien og 
en kan gjøre en viss utredning av sinusknu-
tens funksjon, vise frekvensen hvor AV-knu-
ten Wenckebach-blokkerer, og utløse parok-
systiske takykardier som ennå ikke har blitt 
registrert med EKG. Dette gjelder spesielt 
udokumentert AV-nodal reentrytakykardi 
(AVNRT). En kan stimulere under isopre-
nalinpåvirkning hvis arytmi ikke kan utløses 
basalt. En annen bruksmåte er å provosere 
frem preeksitasjon, enten ved rask pacing 
eller med tettkoblet ekstrastimulus. Hos 
pasienter med preeksitasjon ønsker en 
i blant å vite om en evt. atrieflimmer vil 
overledes farlig raskt. Som regel er det lett å 
utløse atrieflimmer med øsofaguspacing. 

Non-invasiv programmert 
stimulering (NIPS)
Mange pacemakere kan utføre stimulering 
dirigert av en programmerer. Dette kan 
brukes både diagnostisk og terapeutisk. 

Invasiv hjertestimulering
Ved fullstendig undersøkelse brukes som 
standard fire ledninger: i høyre ventrikkel, 
His’ posisjon, høyre atrium (aurikkelen gir 
mest stabil posisjon) og i sinus coronarius 
(som viser venstre hjertehalvdel) (figur 1). 

Valg av vener
Femoralvener: Her kan opptil tre hylser 
(introducere) legges på hver side. Eventuelt 
kan en legge to hylser i samme punksjon: 
først plasseres én hylse, så legges to lede-
tråder inn, hylsen trekkes av ledetrådene, 
som så er klare for hver sin hylse. Man kan 
også benytte grovere hylser med 2 eller 3 
innganger. 

Jugularisvene: Denne kan benyt-
tes uten bruk av gjennomlysning når en 
skal legge ventrikkelelektrode for akutt å 
kunne bryte en tachykardi eller gi temporær 
bradykardipacing.

Venstre subclaviavene: Denne gir 
den letteste tilgangen til sinus coronarius, 
og brukes hvis en ikke kommer inn med 
kateter fra lysken.

Høyre aurikkel: En kvadripolar pace-
elektrode legges fortil i høyre atrium, lettest 
fra vena femoralis, med spissen enten 
oppad mot laterale vegg eller i høyre hjerte-
øre (aurikkel). Tegnet på at ledningen ligger 
i hjerteøret er at elektroden peker forover i 
høyre skråprojeksjon (RAO) og har side-

lengs bevegelser i atriesystolen. 
His’ bunt området: En 

kvadripolar eller multipolar elek-
trode som kan registrere mellom 
forskjellige elektrodepar, føres 
inn fra vena femoralis til høyre 
ventrikkel. Elektroden trekkes 
langsomt tilbake samtidig som 
spissen roteres lett med urvise-
ren (clockwise). Når spissen er 
kommet slik at den projiseres 
over venstre columnakant, trekkes 
katetret langsomt videre samti-
dig som EKG observeres nøye. Figur 1: Plassering av katetre ved elektrofysiologisk 

undersøkelse.
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Når man nærmer seg tricuspidalostiet, vil 
A-bølgen tilta, og man får frem His-signalet 
(figur 2). Enkelte ganger må en bruke kraftig 
signalforsterkning. Når registreringen skjer 
nær ventrikkelen, vil man først registrere et 
potensial fra høyre gren av overledningssys-
temet med kortere avstand til R bølgen. Den 
mest proksimale (mot atriet) His’ deflek-
sjon bør brukes. Er H-V tid <35 ms, bør en 
mistenke at potensialet kommer fra høyre 
gren, ikke fra selve His’ bunt. Katetret trek-
kes da ubetydelig tilbake mens en beholder 
rotasjon med urviseren. Når elektrodepo-
lene ligger riktig, skal pacing gjennom dem 
gi smale QRS-komplekser som tegn på at 
stimuleringen skjer ovenfor delingen til 
høyre og venstre gren. 

Sinus coronarius: Fra lysken føres 
katetret opp til taket i høyre atrium, med 
tuppen pekende medialt. Når katetret 
skyves ytterligere, vrenger tuppen seg slik 
at den faller ned i bunnen av atriet, ofte med 
tuppen rettet oppad. Sinusmunningen ligger 
baktil, og katetret skal derfor roteres med 
urviseren (clockwise). En manøvrerer lettest 
når EKG-signalet fra tuppen registreres. 
Signal både fra atrium og ventrikkel viser at 
tuppen ligger på overgangen mellom atrium 
og ventrikkel. Som regel glir katetret inn i 
sinus. Det vises på det rette forløp bakover/
kranialt og på EKG. Dersom ikke katetret 
vil inn i sinus, kan en prøve et med styrbar 
tupp. Om ikke det lykkes, når man oftest 
målet fra venstre subclaviavene. Under 
manøvreringen i atriet kan pasienten føle 
litt press i brystet opp mot skulderen. Det 
er gjerne rikelig supraventrikulær ekstra-
systoli, og ofte utløses atrieflimmer eller 
takykardier.

Høyre ventrikkel: Se omtalen av 
temporære pacemakere. Det er viktig at 
kateteret ikke er hardt stuket mot den 
tynnveggede apex. Isoprenalin øker perfora-
sjonsfaren, som er størst hos eldre kvinner. 

Heparin 100 IE/kg, eventuelt med 
vedlikeholdsdosering, gis hvis mange 

elektrodekatetre er plassert, ved langva-
rige prosedyrer og alltid hvis prosedyrer 
innebærer kateter i venstre hjertehalvdel.

Basalmålinger, 
funksjonstester og 
takykardiinduksjon
Omregning frekvens / sykluslengde: Ved 

elektrofysiologiske undersøkelser regner 
man i intervaller (millisekunder, ms) mellom 
hjerteimpulsene i stedet for slag per minutt 
(ppm). Dette letter arbeidet med måling av 
refraktærperioder og overledningstider, som 
også angis i ms. 

Det er praktisk å ha tilgjengelig en 
tabell for omregning mellom millisekunder 
og frekvens. Premature ekstrastimuli kan 
kobles til en spontan rytme (sinus) eller 
til en pacet grunnrytme. Pacing må starte 
synkronisert til hjertets egenaktivitet (angis 
i den eksterne stimulatoren). 

Grunnsykluslengden er som regel på 
600 - 400 ms (100 – 150/min). Disse sti-
muli betegnes S1, og avstanden mellom  dem 
S1S1. Et pacetog (drive train) har vanligvis 
åtte slike stimuli, og de kan følges av ett 
eller flere ekstrastimuli som betegnes S2, 
S3, S4 etc. Avstanden til første ekstrastimu-
lus S2 betegnes S1S2, og til de neste S2S3 
og S3S4 og så videre. Angivelsen S2 og opp-
over gjelder premature ekstrastimuli både 
når de er koblet til sinusrytmen og til en 
pacet grunnrytme på 8 slag. Åtte driveslag 
anses som tilstrekkelig å oppnå elektrofysi-
ologisk «steady state». Som regel gis opptil 
tre ekstrastimuli, tettere og tettere inntil 
refraktæritet eller minste koblingsintervall 
200 ms. Mellom seriene  kan det være pau-
ser (varigheten kan programmeres). Også 
impulsstyrken (V eller mA) er programmer-
bar, og stimulering standardiseres som regel 
til to ganger det terskelnivået som eksiterer 
hjertemuskelen. Impulsbredde (varighet) 
kan også innstilles. Som regel benyttes puls-
varighet på 1 - 2 ms. Det er en fordel å ha en 
stimulator med to utganger slik at man ved 
behov kan stimulere to steder i hjertet sam-
tidig. Samtidig pacing i atriet vil forhindre 
at sinusrytmen forstyrrer ventrikkelpacing 
med erobringsslag og fusjoner. 

Start og avslutning på et elektro-
gram er definert som der den første og siste 

Figur 2. Elektrogram ved His’ registrering
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skarpe defleksjonen krysser den isoelek-
triske linjen. 

A-H intervall beregnes fra største 
atrieutslag der det krysser grunnlinjen til 
det første markerte His’ utslag. Normalt: 60 
- 125 ms. Dette representerer overlednings-
tiden gjennom AV-knuten.

H-V intervall fra start av His utslaget 
til første markerte start på QRS, uansett 
avledning. Normalt: 35 - 55 ms.

Deltabølge: en gradvis start på QRS 
som kan sees i minst to naboavledninger 
i EKG. Den kan eventuelt komme før His’ 
potensialet, og skyldes preeksitasjon gjen-
nom en aksessorisk atrioventrikulær bunt. 

SNRT og SNERP. Sinusknutens 
restitusjonstid (SNRT) og effektive refrak-
tærperiode (SNERP) kan måles, men dette 
har liten klinisk verdi. 

Carotistrykk: Carotismassasje 
gjøres på én side av gangen, 5 - 8 s. med 
løpende EKG. Pause >3 s., uttalt bradykardi 
eller blodtrykksfall >50 mmHg regnes som 
patologisk.

Atriene: Atriepacing med ett 
ekstrastimulus: Drivepacing gis noe raskere 
enn sinusrytmen slik at man unngår pasien-
tens egenrytme. Serier gis med åtte impul-
ser pluss ett ekstrastimulus med avtagende 
koblingsintervall. Ved sene koblingsintervall 
(>350 ms) reduseres med 20 ms for hver 
serie, og ved tidlige ekstrastimuli (<350 ms) 
reduseres med 10 ms for hver sekvens. Det 
legges inn 3 - 5 sekunders pause mellom 
hver serie. 

Atriets effektive refraktærtid 
(AERP) er det lengste koblingsintervall 
som ikke gir en P. Denne refraktærtiden er 
avhengig av stimuleringsfrekvens, og den 
påvirkes også av sympatikus, parasympati-
kus, medikamenter og elektrolytter.

AV-knutens funksjon: Registrering 
av «Wenckebachpunkt»: atriepacing med 
gradvis økende frekvens inntil enkelte 
P-bølger ikke overledes til ventriklene 
pga. AV-blokkering. Ved atriepacing vil 
overledningstiden i AV-knuten forlenges 
når pacefrekvens økes, og det oppstår 
2. grads blokk av Wenckebachs type. 
Laveste pacefrekvens der dette skjer, kalles 
«Wenckebach punktet». Normalt er dette 
130 ppm eller høyere. Enkelte personer 
har en supernormal overledning med et 
Wenckebachpunkt på over 200 ppm. De vil 

tåle rask atriearytmi dårlig. Når AV-knuten 
blokkerer ved lav atriepacefrekvens, vil man 
enkelte ganger kunne avdekke overlednings-
forstyrrelser i His’ bunt. H-V intervall over 
60 ms ansees for å være patologisk.

Grunnfrekvensen (S1 - S1) i atriet 
gis noe raskere enn sinusrytmen, og ett 
ekstrastimulus (S2) gis med avtagende 
koblingsintervall. AV-knutens refraktærtid 
er første koblingsintervall der p-bølgen ikke 
overledes og et His signal og tilhørende 
QRS ikke sees. Enkelte ganger blir atriet 
refraktært før AV-knuten. Man får da ikke 
registrert AV-knutens effektive refraktærtid. 
Andre overledningsforstyrrelser kan også 
avdekkes ved avtagende koblingsintervall, 
nemlig: patologisk distal overledning med 
økende HV-intervall, oppsplitting av His 
potensialet, samt frekvensavhengig gren-
blokk. A-H tid vil forlenges gradvis når kob-
lingsintervallet avtar. Plottes A-H og kob-
lingsintervall mot hverandre, vil man få en 
jevn kurve inntil blokkering. Sprang i denne 
kurve (>40 ms økning i A-H tid ved 10 ms 
forkorting av S1 - S2) indikerer at det finnes 
to AV ledningsbaner; én rask som blokkeres 
ved tett koblede ekstrastimuli, og én lang-
som bane som leder også når den raskeste 
blir refraktær. Ved korte koblingsintervaller 
kan en aksessorisk bunt avdekkes ved at 
preeksitasjon framkommer tydeligere i QRS 
og foran His-potensialene. Tilsvarende  kan 
preeksitasjon av og til komme til syne i over-
flate-EKG ved at en tidlig atrieekstrasystole 
avslører deltabølgen. 

Retrograd ledning: Ventrikkelpacing 
med ett ekstrastimulus gis for å se etter 
retrograd aktivering av atriene. Ventrikkel-
pacefrekvensen legges umiddelbart over 
sinusrytmen, og en ser om P-bølger følger 
de pacede QRS. Når stimuleringsfrekven-
sen i ventrikkelen økes, kan en finne det 
retrograde Wenckebachpunkt. Hvis atriet 
aktiveres retrograd tidligere enn His’ bunt - 
elektrogrammet, foreligger en ekstranodal 
ledningsvei. En vil da også ofte se at atriet 
aktiveres først annet sted enn ved His’ bunt/
AV knute overledning.

Induksjon av takykardi: Et hjerte-
slag starter ett sted og impulsene brer seg 
videre i en depolariseringsfront til de øvrige 
cellene. Mange takykardier skyldes at en 
slik depolariseringsfront går i en sirkelbane 
(reentry). Når depolariseringen kommer 
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tilbake til utgangspunktet, er cellene her 
repolarisert og kan aktiveres på ny. Det 
oppstår en reentrytakykardi som varer 
inntil banen blir brutt. Impulsen stimulerer 
de deler av hjertet som den passerer. Alle 
sirkelbaner består i prinsippet av to elektrisk 
skjermede, parallelle ledningsveier med 
forskjellig refraktærtid og ledningshastig-
het. De er for bundet med hverandre i begge 
ender slik at impulser kan gå i et kretsløp. En 
reentrytakykardi startes av en ekstrasystole. 
Denne må komme så tidlig at den ene av 
de to ledningsbaner fremdeles er refraktær. 
Det er gjerne den raske bane som har lengst 
refraktærtid. Reentrykretsen er stor (makro-
reentry) ved WPW-syndromet. Det er her 
to forbindelser mellom atrier og ventrikler, 
nemlig det normale AV-overlednings system 
(AV-knuten og His’ bunt) og en ekstra 
forbindelse (den aksessoriske bunt). Taky-
kardiens frekvens vil avhenge av impulsens 
hastighet og reentrybanens lengde. 

Utløsning av takykardi kan prøves 
på pasienter som har hatt takykardianfall 
tidligere. Hvis man ved programmert stimu-
lering gjentatte ganger utløser samme taky-
kardi, og den har frekvens og EKG-morfologi 
som de klinisk dokumenterte anfall, er det 
sannsynlig at den utløste arytmi er av klinisk 
betydning. Som regel vil dette være takykar-
dier basert på AV-nodale eller aksessoriske 
ledningsbaner. Utløsning av takykardier 
med annet EKG-utseende og frekvens er 
gjerne uspesifikke med usikker betydning. 
Ved takykardi basert på et substrat relatert 
til tidligere hjerteinfarkt, er det vesentlig 
at utløst takykardi er lik den klinisk doku-
menterte. Svært rask ventrikkeltakykardi 
utløst ved programmert stimulering viser at 
pasienten har et arytmisubstrat, men den 
utløste episoden er kanskje ikke pasientens 
kliniske arytmi.

Programmerte ekstrastimuli: For å 
få utløst en takykardi er det ofte nødvendig 
å stimulere kortest mulig etter foregående 
kompleks. Takykardikretsen kan ha kort 
«ekko-sone», dvs. det tidsintervall der utløs-
ning av takykardi er mulig. «Ekko-sonen» 
starter som regel nær refraktærperioden. 
Hvis diastolen forut er kort, blir refraktær-
tiden kort, mens langt foregående inter-
vall gir lang refraktærperiode. Jo kortere 
refraktærtid, jo tidligere kan en ekstrasys-
tole utløses. Ved programmert stimulering 

kjører man en relativt rask grunnfrekvens 
(600 eller 500 ms intervaller, svarende til 
frekvens 100 bpm eller 120 bpm), og gir så 
ett ekstrastimulus med avtagende koblings-
intervall for hver serie. Når refraktærtid 
er nådd for ett ekstrastimulus (S2), økes 
S1S2 oftest med 50 ms og det legges inn 
et neste ekstrastimulus (S3) med samme 
avstand. For hver paceserie flyttes det siste 
stimulus 10 ms frem. Når S3 ikke erobrer, 
forkortes S1 - S2 med 10 ms ad gangen 
inntil S3 igjen erobrer. Slik gir man tettere 
og tettere ekstrastimuli inntil det første (S2) 
blir refraktært. En tredje ekstrastimulus 
(S4) kan også gis på tilsvarende vis. Kan 
ikke takykardi utløses, gjentas prosedyren 
med raskere pacet grunnfrekvens, 400 ms 
(150 ppm). En kan også stimulere fra andre 
elektrodeposisjoner. I høyre ventrikkel er det 
vanlig å stimulere først fra apex og deretter 
fra utløpsdelen. Ofte gjentas stimuleringen 
under isoprenalininfusjon i en dose som 
øker hjertefrekvensen til 100 - 120 ppm. 
Stimuleringsprogrammet gjør at de utløste 
komplekser får kortere og kortere refrak-
tærtid, slik at man kan treffe selv smale 
«ekkosoner».

Bryting av takykardi. Takykardier 
kan brytes av ekstrastimuli, rask pacing 
(burstpacing) eller elektrokonvertering. Når 
pasienten har en temporær eller permanent  
pacemakerelektrode eller implantert defi-
brillator (ICD) elektrode kan den brukes 
til å stanse anfall. Medikamenter har ofte 
uønsket negativt inotrop effekt, og denne 
sitter lenge i. I «øyeblikkelig hjelp» situa-
sjoner kan innleggelse av en midlertidig 
pacemakerelektrode være et alternativ til 
medikamenter eller narkose/elektroregulari-
sering hvis pasienten ikke er alt for medtatt. 
Takykardien kan aksellerere etter pacing og 
ventrikkeltakykardi kan gå over i ventrikkel-
flimmer. Takykardipacing krever derfor alltid 
at en ekstern eller implantert defibrillator er 
for hånden. 

Følgende pacealternativer kan være 
aktuelle: 
Pacing med ekstrastimuli: Disse trigges av 
EKG fra takykardier. En, to eller tre ekstra-
systoler gis med avtagende koblingsin-
tervall. Hvis takykardier ikke brytes fra én 
paceposisjon, prøves andre. «Vinduet» for 



Kardiologiske metoder 2014 178

bryting av takykardi begynner oftest nær 
refraktærperioden. Takykardier raskere enn 
170/min kan sjelden brytes med denne 
metode, og da tilrådes «burst pacing». 

Burst pacing: Kortvarig rask pacing, 
20 - 30 % raskere enn takykardien, i salver 
på 5 - 10 sekunder. Såvel supraventriku-
lære som ventrikulære takykardier kan 
ofte stoppes ved burstpacing. Atrieflut-
ter kan konverteres til sinusrytme direkte 
eller via atrieflimmer som ofte snarlig slår 
om til sinusrytme (figur 3). Hvis en skal 
burstpace en atrieflutter, legges elektro-
despissen høyt i høyre atrium. En må først 
stimulere langsomt med høy energi (10mA) 
for å forvisse seg om at stimuleringen ikke 
erobrer ventriklene. Deretter gir en den 
raske atriepacing. Mulighet for sinusrytme 
øker hvis en først gir flekainid, ibutilide eller 
sotalol intravenøst. 

Ventrikkeltakykardier vil enkelte 
ganger akselerere etter burstpacing. Når 
pasienten eventuelt blir bevisstløs, gis 
utvendig lavenergi likestrømstøt. 

bør derfor gi en antatt tilstrekkelig mengde 
første gang, da pasienten ofte vil avstå fra 
flere injeksjoner. Ved synkope må pasienten 
dunkes noen ganger i brystet til medika-
mentvirkningen er borte.

Takykardier 

AV nodal reentry takykardi (AVNRT) 
Ved nodal reentrytakykardi er det to led-
ningsveier gjennom AV-knuten (figur 4): én 
langsom (a) og én rask (ß). Refraktærtiden 
er lengst i den raske banen. 
1. Det normale slag aktiverer begge baner 

samtidig. Impulsen langs den raske vei 
(ß) overledes til His’ bunt, og vil fortsette 
tilbake a - veien og kollidere med impul-
sen ovenfra. 

2. Så kommer en ekstra systole X. Den raske 
bane (ß) har lang refraktærtid og er 
blokkert. Den langsomme bane (a) har 
kort refraktærtid og er åpen, og impulsen 
overledes denne vei. Den når den raske 

Figur 3. Burstpacing konverterer  atrieflutter til sinusrytme.

Figur 4. AV-nodal reentrytakykardi (skjematisk).

Adenosin 6 - 12 
(20) mg raskt iv. gir 
oftest totalt AV-blokk i 
noen sekunder, og bryter 
dermed reentrytakykardier 
hvor AV-knuten inngår 
i kretsen. Pasienten må 
på forhånd informeres 
om ubehag umiddelbart 
etter injeksjonen (press i 
brystet, dyspnoe), og om 
å hoste gjentatte ganger 
på instruks for å holde 
blodtrykket oppe og unngå 
å besvime hvis det utløses 
forbigående AV-blokk. Man 

bane (ß), som depolariseres 
retrograd. a-banen er nå klar 
til på ny å lede, og reen-
trykretsen er etablert. 

3. Fortsatt løp i krets. Begge 
baner er åpne. Hver gang 
depolariseringsfronten er 
oppe, aktiveres atriet, og når 
den er nede, aktiveres His’ 
bunt. Atrier og ventrikler 
aktiveres ved «spin-off» (figur 
5). Basale deler av atriet er 
inkludert i reentrykretsen. 
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Derfor kan en selektivt ødelegge den 
langsomme bane ved radiofrekvensabla-
sjon uten å lage AV- blokk. 

En reentrytakykardi kan stoppes av en ny 
ekstrasystole. Denne må treffe reentryba-
nen utenom refraktærperioden. Ekstrasysto-
len vil spre seg i begge retninger og kollidere 
med takykardiimpulsen, som stoppes. 
Ekstrasystolen har størst sjanse til å stoppe 
en re entrytakykardi når den kommer fra 
et område nær reentrybanen. Takykardien 
stimulerer nemlig omgivende myokard og 
gjør dette forbigående refraktært. En ekstra 
impuls inn mot reentrybanen kan derfor ikke 
nå frem før omgivende myokards refraktær-
periode er over. Den trenger også noe tid for 
å nå tilbake til reentrybanen. Er avstanden 
for lang, når den frem til reentrybanen for 
sent, det vil si først etter at takykardiimpul-
sen på ny er passert og banen igjen er blitt 
refraktær. Ekstrasystoler i tett serie forkorter 
omgivelsenes refraktærtid og når derfor let-
tere frem. Forandring av refraktærperioder 
og/eller impulshastighet kan også føre til at 
takykardien stopper. 

Aksessorisk ledning (WPW) 
Ved manifest WPW kan atrieflimmer gi 
svært rask ventrikkelaksjon (figur 6) og 

risiko for ventrikkelflimmer. En reentryme-
kanisme (figur 7) er virksom ved WPW- 
takykardier, både de ortodrome (med smale 
eller aberrante QRS) og ved de mer sjeldne 
antidrome som har morfologi som ventrik-
keltakykardi. Når den aksessoriske lednings-
bane leder både antero- og retrograd, er 
det preeksitasjon ved sinusrytme (manifest 
WPW), mens ved skjult WPW leder den 
aksessoriske bare retrograd, og EKG under 
sinusrytme er upåfallende. I begge tilfel-
ler kan pasienten få en atrioventrikulær 
reentry takykardi (AVRT) (figur 7). 

Typisk atrieflutter 
Ved typisk atrieflutter er det en stor reen-
trysirkel i høyre atrium, og sett i forhold 
til tricuspidalklaffen nedenfra, kan den gå 
både moturs (counterclockwise) og medurs 
(clockwise). Hvis denne arytmi er pågår, kan 
den kartlegges direkte med en utvidet kate-
terplassering. Hvis den er paroxysmal, kan 
den induseres med programmert stimule-
ring, men litt forsiktig slik at det ikke oppstår 
atrieflimmer direkte. 

Atypisk atrieflutter 
Atypisk atrieflutter sees oftest etter 
ablasjonsbehandling for atrieflimmer fordi 

Figur 5. Ved AV nodal reentrytakykardi (AVNRT) sees samtidig aktivering av 
atrier og ventrikler.
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av arrlinjer, ofte i høyre 
atrium, etter tidligere hjer-
tekirurgisk behandling.

Paroksystisk 
monomorf 
ventrikkeltakykardi. 
Reentry er også mekanis-
men ved postinfarkt ven-
trikkeltakykardi. Her gir 
teknikken en sensitivitet 
på rundt 90 % og spesi-
fisitet nær 100 %. Ved 
primær ventrikkelflimmer 
er metoden mindre sikker, 
med rundt 60 % på begge 
mål. Jo mer aggressivt 
stimuleringsprogram man 
bruker i høyre ventrikkel, 
desto større er faren for 
å utløse uspesifikke poly-

morfe raske takykardier og ventrikkelflim-
mer. Får man utløst en takykardi, anmerkes 
om denne er raskt forbigående eller om den 
er såkalt vedvarende («sustained») (>30 s). 
Hvis pasienten blir medtatt, må den brytes. 
Dette kan gjøres med ekstrastimuli, «burst 

Figur 6. Preeksitert atrieflimmer ved manifest WPW

Figur 7. Reentry mellom AV-knute og WPW-bane

en har dannet endrede ledningsforhold i 
venstre atrium. Arytmien omtales nærmere 
under ablasjonsbehandling av atrieflim-
mer. En lignende atrieflutter eller intraatrial 
reentrytakykardi (IART) oppstår på grunn 
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pacing» (S1S1 minst 20 % kortere enn taky-
kardiens RR) eller elektrokonvertering. Ved 
programmert stimulering må undersøkeren 
raskt oppfatte hva som skjer, slik at under-
søkelsen blir lagt opp riktig og trygt. Man 
må være forberedt på å få utløst ultraraske 
takykardier eller ventrikkelflimmer, og det 
er nødvendig å ha et rutinert team, helst 
med to leger og to sykepleiere, som mestrer 
resuscitasjon og kan benytte takykardibry-
tende pacemakerprogram.

Utprøving av medikamentell 
terapi
Programmert stimulering benyttes ikke i 
dag for å bedømme effekt av antiarytmika. 
Dette skyldes upålitelig testresultat og 
studier som har vist at pasientens venstre 
ventrikkelfunksjon, evt ikke-korrigerbar 
ischemi og klinisk presentasjon av arytmien 
er bedre grunnlag for valg av behandling ved 
ventrikulære takyarytmier. Det gjøres heller 
ikke testing av medikamenteffekter ved 
rutineundersøkelser av supraventrikulær 
takykardi.

Metode ved 
ablasjonsbehandling

Prinsipp
Spesialkatetre legges transvenøst eller 
transarterielt til endokard. Elektrisk energi 
leveres gjennom disse til distal ende, som 
er plassert nøyaktig ved arytmisubstratet. 
Energien omdannes til varme, koagulerer 
et lite område av hjertevevet og destruerer 
eller modifiserer derved arytmisubstratet. 
Radiobølgeenergi den vanligste, men fryse-
teknikk kan benyttes ved enkelt arytmifor-
mer. Ultralyd og laser har vært prøvd.

Intrakardial mapping
Når en pasient undersøkes med tanke på 
kateterablasjonsbehandling for supraven-
trikulær takykardi, er det nødvendig å vite 
eksakt hvor i hjertet en reentrybane går. En 
aksessorisk atrioventrikulær bunt kan man 
grovt lokalisere ut fra deltabølgens akse i 
overflate-EKG, men en nøyaktig registrering 
krever alltid et kateter i sinus coronarius 
langs mitralringen og i blant et langs tricus-
pidalringen. Her kan man registrere hvor 

en antegrad ventrikkelaktivering eller en 
retrograd atrieaktivering først opptrer. 

Når man har utløst en ventrikkel-
takykardi, kan den kartlegges ved hjelp av 
systemer som gir virtuelle 3-dimensjonale 
bilder av anatomi, signalkvalitet og elektrisk 
aktivering i det aktuelle hjertekammer forut-
satt at takykardien er stabil og at pasienten 
kan tolerere den en tid. Ofte må takykardien 
bremses ned litt ved hjelp av medikament 
for å gi tid for kartlegging. 

Hvis et takykardifokus eller en bane 
lokaliseres med mappingteknikk, kan en 
plassere et ablasjonskateter på fokus og 
destruere det med radiofrekvensenergi. 
Man bruker spesialkatetre som er styrbare. 
Både venstre atrium og iblant venstre ven-
trikkel, nåes enklest ved å punktere fossa 
ovalis med nål (Brockenbroughs teknikk) og 
føre inn en støttehylse for ablasjonskatete-
ret (transseptal kateterisering). Punksjonen 
kan sikres med samtidig transøsofageal 
eller intrakardial ultralyd. Uten at det gir 
særlig smerte (unntak: fri atrievegg og 
sinus coronarius), kan en varme opp vevet 
under elektrodespissen til 60 – 70 °C, som 
gir et lokalisert nekrose som kan ledere 
ledningsbane eller arytmifokus. Teknikken 
har høy suksess rate (>95 %) og er oftest 
helbredende ved WPW-syndrom, AV-
nodal takykardi, atrietakykardi og atrieflut-
ter samt idiopatiske og i blant postinfarkt 
ventrikkeltakykardier.

Ablasjon av WPW syndrom 
(manifest / skjult)
Noe avtagende pasientgruppe fordi mange 
allerede er ablasjonsbehandlet. Resultatene 
er gode med >90 % suksess og liten residiv-
rate (ca 5 %). Komplikasjonsfrekvensen er 
også lav. Banene destrueres der de krysser 
AV-ringen. Ca 50 % av disse sitter i venstre 
hjertehalvdel, og da kreves retrograd trans-
arteriell eller transseptal  kateterisering 
(figur 8). Distal pol på ablasjonskateteret 
legges ved det elektrogramsignal som har 
kortest antegrad og retrograd ledningstid 
(AV/VA) og der henholdsvis ventrikkel eller 
atrium aktiveres tidligst. Registreringen kan 
gjøres i sinusrytme ved et manifest WPW 
med preeksitasjon, eventuelt i takykardi 
eller under ventrikkelpacing hos pasienter 
med manifest eller skjult WPW.
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Ablasjon av AV-nodal 
reentrytakykardi
Dette er den vanligste regelmessige supra-
ventrikulære takykardi og skyldes reentry 
mellom to ledningsbaner i AV-knute områ-

det (se tidligere). Her har ablasjonstek-
nikken tilnærmet 100 % suksess ved at 
langsom bane modifiseres eller fjernes. 
Risiko for totalt AV- blokk er <1 %. Distal 
pol på ablasjonskatetret legges i bakre 
atrieseptum like ved fremre kant av sinus 
coronariusostiet (figur 9). Forholdet mel-
lom A og V bølgens amplitude bør være 
<0,5. Ablasjon her gir nodale slag som 
tegn på korrekt plassering. Det gis abla-
sjonsenergi med 60 - 65° / 30 - 50 W, 
evt. flere ganger. Nøyaktig observasjon 
av både AV-ledning og nodal VA-ledning 
er nødvendig under selve ablasjonen.

Ablasjon av fokal 
atrietakykardi 
Fokal atrietakykardi utgjør <5 % av 
pasienter, men er iblant kontinuerlig 
med takykardiomyopati som kompli-
kasjon (helst hos barn). Ablasjon gir 
suksess hos 90 %. Det er ofte behov for 
3-dimensjonalt mappe-utstyr ved lokali-
sering av fokus. Her legges distale pol på 
ablasjonskateteret ved absolutt tidligste 

A-bølge i forhold til refe-
ransekatetre eller tidligste 
aktivering i 3-D-map. Det 
gis ablasjonsenergi med 
50 - 60 °C, 30 - 40 W i 
30 - 60 s, noe avhengig av 
hvor i atriet man er. Risiko 
for perforasjon er da liten. 
Ofte benyttes ablasjons-
katetre med væskekjøling, 
spesielt i venstre atrium.

Ablasjon av typisk 
atrieflutter
Hvis atrieflutter er velde-
finert med atriefrekvens 
250 - 340 ppm og det 
sees typiske sagtakkede 
flutterbølger i standard 
EKG-avledninger II, III og 
aVF, kan arytmien ofte 
ablasjonsbehandles. Det 
foreligger da en reentry 
rundt tricuspidalringen 
og hele høyre atrium. Her 
legges oftest et multi-
polart kateter i CS os og 
langs tricuspidalringen for Figur 9. Ablasjon av langsom AV-nodal ledningsvei.

Figur 8. Ablasjonskateter lagt transseptalt eller retro-
grad gjennom aorta til mitralringen.
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å kartlegge om det foreligger en slik reentry, 
og at den passerer gjennom det trange 
parti mellom tricuspidalringen og vena 
cava inferior (TV - VCI isthmus). Dette kan 
ytterligere dokumenteres med entrainment 
pacing (se tidligere) som da viser at isthmus 
er en nødvendig del av sløyfen. Mapping 
kan også utføres med mer avansert system 
(Carto, Ensite). Her legges den distale pol 
av ablasjonskateteret i posisjon kl 6 (baktil) 
på tricuspidalringen, og energien appliseres 
punkt for punkt bakover mot vena cava infe-
rior, evt. kontinuerlig mens katetret trekkes 
langsomt bakover. Ablasjonskateter med 
væskekjøling øker effekten. Eventuelt brukes 
større distal tupp på ablasjonskateteret (8 
mm vs 4 mm). Det må gjerne legges flere 
lesjoner i rekke, og i blant kan isthmus’ led-
ning være vanskelig å avbryte. 

Ablasjon av atrieflimmer (bryte 
AV-ledning) 
Indikasjonen for avbrytning av AV-ledning 
er raskt overledet atrieflimmer, helst ved 
et taky-brady-arytmisyndrom der en ikke 
får akseptabel medikamentell kontroll over 
hjertefrekvensen.  Metoden er ikke velegnet 
hos yngre eller pasienter med stort behov 
for atriebidraget, som ved venstre ventrik-
kelhypertrofi, aortastenose og diastolisk 
dysfunksjon. Pacemaker er nødvendig 
etter denne behandlingen, og det beste 
er å implantere denne omkring 4 uker før 
ablasjonsbehandlingen. Kanskje vil det i 
denne ventetiden vise seg at hjertefrekvens-
bremsende medikasjon og pacemakeren er 
tilstrekkelig behandling. Hvis en likevel har 
ukontrollert høy hjertefrekvens, kan AV-knu-
teoverledningen avbrytes. Her legges distal 
pol av ablasjonskateteret ved det mest 
proksimale His’ signal (også stor A-bølge i 
signalet) slik at energi leveres på AV-knuten 
og ikke direkte på His’ bunt. Energi leveres 
med 65 °C, 50 W i 60 s, evt. flere ganger. 
En avbryter AV-ledning, og 3. grads AV- 
blokk resulterer oftest i en erstatningsrytme 
på 30 - 40/min. Rate-responsiv pacing 
eller to-kammer pacing overtar så styring 
av hjertefrekvensen (se pacing). Metoden 
endrer ikke indikasjon for antikoagulasjons-
behandling av atrieflimmer. For å unngå 
utvikling av kardiomyopati og ventrikkelsvikt 
ved konstant pacing etter AV-knuteablasjon 

benytter mange primært en resynkronise-
rende pacemaker (CRT).

En egen gruppe er pasienter som 
primært har hjertesvikt behandlet med 
resynkroniserende pacemaker i form av 
CRT-P eller CRT-D. Hvis disse har kronisk 
atrieflimmer med >10 % egenoverledet 
rytme, vil avbrytning av AV-knuten gi bedret 
hemodynamikk. 

Ablasjon av atrieflimmer 
(kurativ)
Paroksysmal og persisterende atrieflimmer 
er hos mange startet eller drevet av foci i 
eller ved lungevenene i venstre atrium, og 
har sammenheng med at atriemuskulatur 
strekker seg ut i lungevene. Fibrose i atriene 
og atrienes innervasjon kan bidra til oppstå-
else eller vedlikehold av atrieflimmer. Fra 
1997 har en ablasjonsmetode som isolerer 
lungevenene fra atriet, vært benyttet i 
behandlingen. Metoden innebærer trans-
septal kateterisering med plassering av et 
flerpolet ringkateter, et såkalt «lasso»-kate-
ter i lungevenene for å bedømme om det 
foreligger aktive foci eller muskelpotensialer 
i lungevenene. Disse isolereres så med en 
svak radiofrekvensenergi (eks. 50 °C, 25 - 
30 W og 30 - 60 s) omkring pulmonalvene-
ostiene (figur 10).  Suksessraten er ca 70 % 
etter vanligvis 2 prosedyrer. For å oppnå et 
godt langtidsresultat er mer enn en prose-
dyre ofte er nødvendig. Mulige komplikasjo-
ner ved behandlingen er foruten lyskeblød-
ning, tamponade (ca 1 - 2 %), systemiske 
embolier (<1 %) eller lungevenestenose (<1 
%). Det kan også dannes nye arytmisløyfer i 
form av atypisk flutter i atriene på grunn av 
ablasjonspåvirkningen. Skade på øsofagus 
med fisteldannelse er en svært sjelden, men 
farlig komplikasjon. 

Ablasjon av unormale atriesignaler og 
atriale nervesentra (ganglier)
Lungeveneisolasjon er ikke tilstrekkelig 
hos mange med persisterende atrieflim-
mer. Hvis atrieflimmer har vedvart mer enn 
1 - 2 år, er suksessraten betydelig lavere. 
En metode for å øke suksessraten har vært 
ablasjon av høyfrekvente komplekse atriale 
fraksjonerte elektrogrammer (CAFE/CFE), 
men metoden øker faren for atypiske atrie-
fluttere. Ablasjon som påvirker epikardiale 
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nerveganglier omkring venstre atrium kan 
ha positiv effekt, men er teknisk vanskelig å 
utføre. 

Ablasjon av postablasjons-
atriefluttere og -atrietakykardier (AT)
Etter omfattende ablasjon i venstre atrium 
kan det oppstå større og mindre reentry-
kretser samt lokale 
områder som 
fyrer. Ablasjonsbe-
handling av disse 
reentrykretsene er 
ofte sterkt indisert 
fordi de gjør atrie-
aktiveringen mer 
regelmessig slik at 
hjertefrekvensen 
øker.  Ablasjons-
linjer mellom 
øvre lungevener 
og mellom nedre 
venstre lungevene 
og mitralklaffen 
er ofte benyttet, 
men et eksakt 3-D 
elektroanatomisk 
kart (map) av 
reentrykretsen 

eller fokus er oftest helt 
nødvendig.

Andre 
ablasjonsteknikker

Fryseteknikk – 
cryoablasjon
Lungeveneisolasjon hos 
pasienter med vesentlig 
paroksysmal atrieflim-
mer kan behandles med 
fryseteknikk (cryoabla-
sjon) med en nitrogenkjølt 
ballong som dekker inn-
munningen til lungevenen. 
Den passer best der det er 
definerte separate lunge-
vener. Resultatene er gode 
på denne spesielt egnede 
gruppe pasienter.

Ablasjon av «rotorer»
Rapporter kan tyde på at 

overordnede «rotorer» av elektrisk aktivitet 
vedlikeholder atrieflimmer.  Kartlegging  og 
behandling av disse er under utprøvning.

Antikoagulasjon. 
Ablasjonsbehandlingen forutgås av anti-
koagulasjon med Warfarin 4 - 6 uker før 

Figur 11. Ved RVOT takykardi er fokus nær posisjon 17 på figuren

Figur 10. Lungeveneisolasjon basert på 3-D elektrisk og anatomisk 
kartlegging. Hvite punkter representerer ablasjonslesjoner,
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prosedyren og 3 - 6 måneder etter. Hvis 
CHA2DS2-VASC score tilsier antikoagula-
sjon, bør denne være livslang også ved 
symptomatisk vellykket ablasjonsbe-
handling pga mulighet for episoder av 
asymptomatisk atrieflimmer. Data fra 
ikke-randomiserte studier kan indikere at de 
nye thrombin- og faktor Xa- hemmere kan 
benyttes under ablasjonsbehandling, men i 
guidelines har Warfarin vært standard anti-
koagulasjon ved ablasjon av atrieflimmer.

Langtidsdata og effekt på endepunkter 
utover symptomer.
I 2012 kom 5 års data som viste at mer enn 
én ablasjonsprosedyre ofte er nødvendig for 
et langtidsresultat på ca 70 % suksess. Den 
kanadiske CABANA-studien av ablasjons-
behandlingens effekt på harde endepunkter 
som hjertesvikt, slag og mortalitet, pågår 
fortsatt.

Figur 12. Når ablasjonskateter er på riktig sted, har ventrikkeltakykardi og 
«pacemap» lik QRS-morfologi.

Figur 13. Ablasjon ved ventrikkeltakykardi etter tidligere hjerteinfarkt. Rødt område viser 
fibrotisk arr. Røde punkter viser ablasjonslesjoner omkring arret.
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Ablasjon av ventrikkeltakykardi 
(idiopatisk/IHD/ARVC)
Den idiopatiske ventrikkeltakykardi uten 
bakenforliggende strukturell hjertesykdom 
har gjerne et begrenset arytmisubstrat som 
kan ablasjonsbehandles. Man bør ha prøvd 
betablokker før ablasjon. Lokalisasjonen er 
vanligvis i høyre ventrikkels utløpstraktus 
(RVOT), noe sjeldnere i venstre utløpstrac-
tus (LVOT). Mekanismen er automatisk 
fyring. Hvis arytmien kommer fra venstre 
fasikkel er mekanismen oftest reentry. 
Suksessraten er ca 90 %, men prosedyren 
kan kreve avansert 3-D mappeutstyr. Den 
distale ablasjonselektrode plasseres i antatt 
aktuelt område bedømt fra overflate-EKG, 
og stimulering/pacing utføres direkte der. 
En sammenligner morfologien i et 12 avled-
ningers EKG under klinisk spontan VT eller 
VES med morfologien under pacing (figur 
11,12), og hvis disse er helt like, appliseres 
energi (60 °C, 30 W, 60 s) evt. flere ganger 
her. Hvis 12 av 12 EKG-avledninger er helt 
like, gir dette ofte bra resultat (90 %). 
Mapping med 3-D utstyr kan vise impulsut-
bredelse fra tidlig start. Perforasjonsrisikoen 
er lav, men energinivået bør være lavere 
enn ved SVT-ablasjoner, og væskekjølte 
ablasjonskatetre kan være hensiktsmessig. 
Residivfrekvensen varierer fra 5 til 20 %. 
Tilsvarende prosedyre kan gjøres ved fasik-
kelablasjon i venstre ventrikkel.

Ved ischemisk eller annen strukturell 
hjertesykdom er ventrikkeltakykardisubstra-
tet oftest lokalisert i venstre ventrikkel, og 
det kreves avansert mappeutstyr (CARTO / 
Ensite). En langsom vedvarende (incessant) 
monomorf ventrikkeltakykardi er best egnet 
for metoden. En annen indikasjon er hyp-
pige episoder med ventrikkeltakykardi hos 
pasienter som har ICD og derved hyppige 
ICD-fyringer. Arytmien bør være hemody-
namisk tolerabel for kartlegging. Hvis dette 
ikke er tilfelle, kan ablasjonsbehandling 
homogenisere alle fraksjonerte unormale 
elektrogrammer omkring og i det aktuelle 
fibrotiske arret (figur 13). Ablasjonsbe-
handling av substratet kan gi færre innslag 
fra en implantert ICD. Man har ikke studier 
som dokumenterer livreddende effekt av 
ablasjonsbehandling ved ventrikkeltaky-
kardi. Indikasjon for betablokker og ICD må 
derfor alltid vurderes ut fra vanlige kriterier 
som venstre ventrikkels EF, infarktsubstrat 
og ikke korrigerbar ischemi.

Litteratur
1. Clinical Cardiac Electrophysiology: Techni-

ques and Interpretations 4/ed. Mark E. 
Josephson. Lippincott Williams & Wilkins, 
Cloth 2008, 922 sider

2. Catheter Ablation of Cardiac Arrhythmias: 
Expert Consult - Online and Print, 2/ed. 
Shoei K. Stephen Huang, Mark A. Wood. 
Elsevier Health 2010, 650 sider


