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En 35 år gammel kvinne hadde i 17 år vært plaget med anfallsvis selvbegrenset hjertebank. 
Når anfallene kom, ble hun svimmel, og hun hadde også besvimt. Utenom anfallene følte 
hun seg frisk og var i god form. Ekkokardiografi og hvile-EKG var normale. Verapamil hadde 
moderat anfallsforebyggende effekt. 

Figur 1. Gjennomsnittskomplekser fra standardavledningene til venstre, fortløpende fra prekordialene til høyre 
(50 mm/s, 182 slag/min). QRS-varighet er 116 ms med akse 109 o. 

Smalkomplekset 
ventrikkeltakykardi
Vi er vant til at takykardier med smale 
QRS-komplekser (< 0,12 s) alltid er 
supraventrikulære og at aberrant 
overledet supraventrikulær takykardi 
(SVT) har QRS-bredde 0,12-0,15 s og 
ventrikkeltakykardi (VT) gjerne > 0,15 s. I 
utgangspunktet skulle denne takykardien 
derfor være supraventrikulær. QRS-
varighet oppunder 0,12 s skulle tilsi 
intraventrikulært ledningshinder eller lett 
aberrant overledning. Her er det imidlertid 

uttalt høyre aksedeviasjon, som da er 
uvanlig. Nøkkelen til arytmitolkning er ofte 
P-bølgene, så slagordet «cherché le P» er 
viktig både ved ekstrasystoli og takykardier. 
Og her finner vi AV-dissosiasjon (figur 2).  

Finnes det supra-
ventrikulære takykardier 
med AV-dissosiasjon? 
En atrietakykardi kan være 2:1-blokkert 
og dermed regelmessig, men her er det 
flere QRS enn P-bølger, så rytmen kan 
ikke være atriestyrt. Så har vi AV-nodal 

Figur 2. Avledning V1 med avmerkede P-bølger (sikre P er blåmerket, antatte P er fargeløse).
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reentrytakykardi (AVNRT) med retrograd 
blokk. Det er rapportert ved 4 % av 
nodaltakykardiene (1). Det er en tenkelig 
mulighet.
        Så gjenstår å forklare QRS-utseendet. 
Ved aberrant overledning er vanligvis 
første del av QRS brattest (rask aktivering 
gjennom de delene av ledningssystemet 
som fungerer godt), mens siste del av 
QRS er brattest ved ventrikkelrytmer fordi 
impulsene da har trengt inn i lednings-
systemet. Her virker aktiveringen raskest 
i første del, så man kunne mistenke 
hemiblokk (venstre bakre). Da aktiveres 
venstre ventrikkel fra fremre fasikkel, 
oppover mot høyre. Det skal imidlertid 
gi små q-takker i nedrevegg og r-takker 
i aVL og I (2), og de mangler her. Det er 
derfor usannsynlig at dette er en aberrant 
overledet SVT.

Kan en ventrikkeltakykardi 
ha smale QRS-komplekser?
VT har vanligvis QRS-bredde på > 0,15 s. 
Hvis fokus ligger høyt midtstilt i hjertet, kan 
impulsene trenge inn i ledningssystemet 
og gi smalere komplekser. Her er det tre 
muligheter:
        1: En grenreentrytakykardi som bruker 
venstrefasiklene: ned den fremre venstre 
og opp bakre venstre. Det vil gi QRS-
komplekser med bakre venstre hemiblokk 
og helt eller delvis høyre grenblokk. Den 
raske impulsledningen i fasiklene gir ofte 
smale QRS. 
        2: En fokal fasikkeltakykardi i fremre 
venstre gren ville gi tilsvarende bilde, men 
over 90 % av de fokale stammer fra bakre 
gren (3).
        3: En septumnær takykardi i høyre 
ventrikkels utløpstrakt vil kunne ligge så 
nær fremre venstre fasikkel at impulsene 
ledes raskt her. Et høyresidig fokus nær 
V1 kan forklare at vi ikke ser typisk høyre 
grenblokk der, mens hovedaktiveringen 
av høyre kammer skjer langsomt utenom 

grensystemet, som vist i avledning I og 
prekordialene.
        Veiledet av pacemapping, som viste 
hvor pacede komplekser ga samme 
QRS-utseende som hennes VT, kunne 
kateterablasjon septalt i høyre utløpstrakt 
stanse en pågående takykardi og deretter 
hindre utløsning av den, uten at det ble 
påvisbar skade på høyre gren eller fasiklene. 

Ventrikkelarytmi fra 
utløpstrakt
Ventrikulære ekstrasystoler (VES) 
og VT hos unge med ellers normale 
hjerter (idiopatisk VT) kommer ofte 
fra utløpstraktene, helst fra høyre, og 
viser gjerne loddrett akse og venstre 
grenblokkmønster. De er ikke assosiert med 
hjertesykdom og har god prognose (4). Hvis 
de er plagsomme, eller kommer i salver 
eller som VT, vil mange respondere godt på 
behandling med betablokker eller verapamil, 
i motsetning til de «vanlige VT-ene». Som 
regel kan utspringet lokaliseres nokså 
presist ut fra EKG (5).
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