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Brugadas syndrom
Even Holt, Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken HF

I 1992 beskrev for første gang Pedro og Josep 
Brugada et nytt syndrom som bestod av 
høyre grenblokk og ST-elevasjon i V1-V3 

(1). Disse elektrokardiografiske kjennetegne-
ne var assosiert med fremtidig risiko for både 
ventrikkeltakykardi (VT) og ventrikkelflimmer 
(VF). Dette syndromet, senere mer kjent som 
Brugadas syndrom, har tiltrukket seg betydelig 
interesse grunnet dets prevalens og assosiasjon 
med plutselig død. Fra den første beskrivelsen i 
1992 fremstår i dag Brugadas syndrom som en 
arytmogen sykdom karakterisert av EKG med 
høyre grenblokk og ST-elevasjon i de høyre pre-
kordiale avledninger kombinert med økt risiko 
for plutselig død som et resultat av polymorf 
ventrikkeltakykardi eller ventrikkelflimmer. Det 
kliniske bildet ved Brugadas syndrom er relativt 
heterogent og inkluderer palpitasjoner, svim-
melhet, synkope og plutselig hjertestans (2,3). 
Brugadas syndrom er utbredt i Sørøst-Asia, 
spesielt i Thailand og Japan. Syndromet er etter 
hvert også godt beskrevet i store deler av Euro-
pa og USA. Arytmogene hendelser opptrer i alle 
aldere med en topp rundt 40-årene. Prevalensen 
synes å være relativt lav, og det er antydet en 
prevalens på ca. 5-10 per 10 000 personer (4). 
Nyere estimater av insidens tyder på at Bru-
gadas syndrom er ansvarlig for ca. 4-12 % av 
alle pasienter med plutselig hjertedød og opptil 
20 % hos pasienter med plutselig hjertedød uten 
strukturell eller koronar hjertesykdom. Gjen-
nomgående er også betydelig høyere prevalen-
stall hos den mannlige delen av befolkningen 
til tross for like hyppig fordeling av de aktuelle 
mutasjoner hos begge kjønn. Det spekuleres i 
om dette kan skyldes hormonelle forskjeller. 
På bakgrunn av epidemiologiske data som her 
beskrevet, vil man derfor anta at prevalensen i 
Norge er ca. 2000 personer.

Genetikk
Brugadas syndrom fremviser en autosomal do-
minant arvegang. Mellom 15 og 20 % av pasi-
enter med Brugadas syndrom har mutasjoner i 
alfa-enheten av natriumkanalgenet. Mutasjoner 
i kardiomyocyttenes natriumkanal-gen, SCN5A 

på kromosom 3p21-23, ble første gang publi-
sert i Nature av Chen og medarbeidere i 1998 
(5). Siden denne første publikasjonen er over 
100 andre mutasjoner i SCN5A identifisert, og 
fortsatt publiseres det funn av nye mutasjoner 
på det aktuelle genet. Videre har det vært påvist 
relevante assosierte mutasjoner i andre gener as-
sosiert til natriumkanalgenet. Et viktig funn her 
er f.eks. mutasjon i Nav1.5 som er fenotypisk 
viktig for binding og stabilisering av natriumka-
nalen til sarkolemma (6). Pasienter med denne 
defekten er også direkte assosiert til elektrokar-
diografiske Brugada-manifestasjoner og typisk 
klinikk. Videre er mutasjon i glycerol-3-fosfat 
dehydrogenase-liknende gen (GPD1-L), som 
sannsynligvis er viktig for transport av natrium 
gjennom kanalen, påvist (7). Grunnet den ut-
strakte bruk av avansert genteknologi, har også 
andre gener enn dem som er direkte assosiert 
med natriumkanalen, vært identifisert og satt i 
sammenheng med Brugadas syndrom. Antze-
levitch og medarbeidere screenet Brugada-pa-
sienter for andre ionekanalmutasjoner (8). I 7 
av 82 pasienter fant man mutasjon i genet som 
koder for den sarkolemmale L-type kalsiumka-
nalen. Blant disse 7 fant man også de første tre 
pasienter med det som går under benevnelsen 
kort QT-syndrom, men som faktisk også kan 
rubriseres som en subgruppe til Brugadas syn-
drom. Disse molekylærbiologiske funn indike-
rer at ikke bare endret natriumstrøm, men også 
endringer i andre viktige ionekanaler (kalium/
kalsium) kan bidra til utviklingen av Brugadas 
syndrom. Til tross for dette er det hos et flertall 
av denne pasientgruppen ikke mulig å identifi-
sere noen mutasjoner.

Elektrofysiologiske 
mekanismer

De cellulære mekanismer som ligger til grunn 
for Brugadas syndrom synes å være en drei-
ning mot utadrettet strøm av ioner over cel-
lemembranen i fase 1 av aksjonspotensialet i 
høyre ventrikkel, og da spesielt i de epikardielle 
kardiomyocyttene (figur 1). En endring av io-
nestrømmen i den tidlige fasen av aksjonspoten-
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sialet kan føre til et ”enten eller”-fenomen hva 
angår repolarisering. Dette innebærer at even-
tuell mulig netto dempet innadrettet strøm over 
natriumkanalen (den er nedsatt grunnet muta-
sjon i natriumkanalen ved Brugadas syndrom) 
kombinert med en stor utadrettet kaliumstrøm 
via Ito (Transient Outward current) i fase 1, vil 
medføre en betydelig forkortelse av aksjonspo-
tensialets varighet. En rekke 
medikamenter og fysiologiske 
tilstander (f.eks. iskemi) kan 
mimikere dett   Et helt vesent-
lig poeng ved utvikling av 
maligne arytmier hos pasien-
ter med Brugadas syndrom 
er den forskjell i tetthet man 
ser av Ito-kanaler i epikard og 
endokard. Som nevnt tidligere 
åpnes Ito-kanalen seg ved de-
polarisering som medfører en 
utadrettet kaliumstrøm. Denne 
strømmen motvirker den 
innadrettede natriumstrøm-
men utløst ved oppstart av aksjonpotensialet. 
Tettheten av Ito er betydelig større i epikard enn 
i endokard. Ved mutasjon i natriumkanalen vil 
således den nå svekkede innadrettede natrium-
strømmen ikke medføre enn balansert utadgå-
ende strøm i epikard, men en netto betydelig 
større utadrettet strøm. Dette innebærer et svært 
forkortet aksjonspotensial i epikard. I endokard 
er ikke dette tilfelle. I dette området av myokard 
er tettheten av Ito vesentlig mindre, noe som 
medfører en mer balansert innad- og utadret-
tet strøm i fase 1 av aksjonspotensialet. Av den 
grunn forblir varigheten av aksjonspotensialet i 
endokard tilnærmet normalt, til tross for svekket 
innadrettet strøm av ioner over natriumkana-
len. Ved å følge utviklingen av aksjonspotensia-
let i sann tid i endokard og epikard finner man 
følgelig en vulnerabel tidsramme der cellene er 
tilnærmet depolarisert i endokard, mens cellene 
allerede er repolarisert i epikard. Konsekven-
sen er en uønsket elektrisk gradient transmuralt, 
som da blir substrat for oppstart av polymorf 
VT/VF. Denne dispersjonen av elektrisk gradi-
ent som fører til oppstart av VT/VF kjenner vi 
igjen som et klassisk reentry-fenomen (5). Dette 
blir underbygget av eksperimentelle studier av 
epikard som har vært utsatt for farmakologiske 
kaliumkanalåpnere, natriumkanalblokkere, økt 
ekstracellulær kalsium, iskemi og metabolsk in-

hibering. Ved alle disse eksperimentelle oppset-
tene er det observert reentryfenomener (9). En 
annen viktig mekanisme er at akutt forkortning 
av APD kan føre til midlertidig kortvarig høy 
kalsium i fase 3 av aksjonspotensialet. Dette 
aktiverer den såkalte Na+-Ca2+-ionebytteren. Da 
denne ionebytteren utveksler tre natriumioner 
(dvs. tre positive ladninger) med et kalsiumion 

(dvs. to positive ladninger), 
oppstår en netto innadrettet 
depolariserende strøm som 
kan trigge etterdepolariserin-
ger (delayed afterdepolariza-
tion DDD). Dette fenomenet 
er velkjent som mekanisme for 
trigget ventrikkelaktivitet som 
også kan føre til VT/VF. Den 
klassiske ST-elevasjonen som 
man på et makroskopisk nivå 
observerer i V1-V3 ved Bru-
gadas syndrom, representerer 
således gradienten mellom 
epikard og endokard.

Diagnostiske kriterier
Flere studier har vist at det er hensiktsmessig å 
dele den elektrokardiografiske signaturen ved 
Brugadas syndrom inn i tre typer (figur 2). Type 
1 er karakterisert ved >2 mm elevasjon ved 
J-punktet, foruten en krum ST-T-elevasjon og 
invertert T-bølge i V1 og V2. Type 2 er karakte-
risert ved >2 mm elevasjon i J-punktet, >1mm 
ST-elevasjon samt sadelformet ST-T-segment og 
en positiv eller bifasisk T-bølge. Type 3 er kjen-
netegnet ved den samme signaturen som ved 
type 2, bortsett fra at man her har ST-elevasjon 
<1mm. Det er her svært viktig å merke seg at 

Figur 1: Aksjonspotensial

Figur 2: Klassifikasjon av Brugadas syndrom og 
EKG 
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kun type 1-EKG er diagnostisk ved Brugadas 
syndrom. Ved tvil om en pasient har type 1-sig-
natur kan elektrode V1 flyttes fra 3. til 2. inter-
costalrom. Evt. type 1-EKG vil da fremstå mer 
tydelig. Et annet nyttig tips er å foreta EKG-re-
gistrering etter et større måltid. Grunnet endret 
parasympatisk/sympatisk tonus vil eventuelt 
type 1-EKG da fremstå mer tydelig.

Diagnosen Brugadas syndrom kan stilles 
ved opptreden av type 1-EKG samt et av føl-
gende tilleggskriterier:
1. Dokumentert ventrikkelflimmer
2. Dokumentert polymorf ventrikkeltakykardi
3. Anamnestiske opplysninger om plutselig 

død i nær familie (<45 år)
4. Gjennomgått synkope
5. Induserbar VT/VF ved stimulert program-

mering i høyre apeks/ høyre ventrikkels 
utløpstraktus

En relativt vanlig utfordring er pasienter med 
klinikk/anamnese forenlig med mulig Brugadas 
syndrom, men der signatur til EKG i avledning 
V1-V3 ikke gir holdepunkter for et klassisk 
type 1-mønster (prinsipielt kan dette også bety 
fravær av type 2- og 3-mønster). Vår kunnskap 
om Brugadas syndrom vil da tilsi at et fornuf-
tig rasjonale for mer eksakt diagnostikk kan 
være provokasjon med farmaka som blokkerer 
natriumkanalen. Aktuelle preparater vil være 
flekainid, ajmalin, prokainamid og pilisikainid. 
I Europa foretrekkes ofte flekainid og anbefalt 
dosering i denne sammenheng er 1mg/kg intra-
venøst over 5 minutter. Ved intravenøs tilfør-
sel er hemodynamisk og elektrokardiografisk 
overvåkning påkrevet, samt tilgang til akutt 
defibrilleringsutstyr. For pasienter med mulige 
ledningsforstyrrelser er det fornuftig med im-
plantasjon av temporær pacemaker i forkant av 
farmakologisk provokasjon.

Differentialdiagnostikk
Symptomatisk Brugadas syndrom er en alvor-
lig tilstand, og det er av stor betydning med 
tilfredsstillende differentialdiagnostiske be-
traktninger før diagnosen stilles. Av åpenbare 
årsaker er det viktig med nøye gjennomgang 
av aktuelle synkopeepisoder hos den aktuelle 
pasient. 60-70 % av alle synkoper er av nevro-
kardiogen type og må derfor først ekskluderes, 
da denne formen for synkope har en helt annen 
behandlingsstrategi. Synkopeliknende tilstander 

på bakgrunn av cerebrale årsaker som for ek-
sempel insulter og epilepsi, kan ofte ekskluderes 
ved gjennomgang av aktuell klinikk og aktu-
elle supplerende undersøkelser (CT-caput/EEG 
osv.). Hvis berettiget mistanke om alvorlig aryt-
mogen årsak til synkope er til stede, bør et mini-
mum av undersøkelser utføres. Ekkokardiografi 
kan avsløre lidelser som aortastenose, hypert-
rofisk kardiomyopati, hjertesvikt mm. AEKG 
kan påvise induksjon av både supraventrikulære 
og ventrikulære arytmier. Holterregistreringer, 
eventuelt implantasjon av ”loop-recorder”, kan 
også gi nyttig informasjon.

Hvis EKG har en signatur i V1-V3 som er 
forenlig med mulig Brugadas syndrom, må li-
kevel andre årsaker ekskluderes. Både atypisk 
høyre grenblokk, perikarditt, hyperkalemi, hy-
perkalsemi, arytmogen høyre ventrikkel-kardio-
myopati (ARVC), venstre ventrikkel-hypertrofi 
og iskemi er noen tilstander som til forveksling 
kan gi en liknende EKG-signatur. Medikamen-
tell endring av EKG-signatur er også viktig å 
være oppmerksom på. Både kalsiumantagonis-
ter, betablokkere, nitrater samt diverse psyko-
farmaka kan gi falske elektrokardiografiske 
holdepunkter for Brugadas syndrom. Det er 
også påvist at visse intoksikasjoner som f.eks. 
etanol og kokain kan gi et liknende bilde (10). 
Verdt å merke seg er også påvisning av Bruga-
da-liknende EKG-mønster som kan opptre flere 
timer etter elektrokonvertering (11). Det kan 
være spesielt vanskelig å skille mellom Bruga-
das syndrom og en subgruppe av ARVC. Begge 
grupper kan presentere seg med polymorf VT 
og ST-elevasjoner i V1-V3. Da Brugadas syn-
drom primært en ”genetisk elektrisk” sykdom 
vil MR kunne gi informasjon av høyre ventrik-
kel som sannsynliggjør ARVC. Et annet viktig 
poeng er at arytmier ved Brugadas syndrom kan 
bli forsterket ved vagotone manøvrer og beta-
blokkere, mens arytmier ved ARVC ofte kan 
bli fremprovosert av adrenerg påvirkning som 
f.eks. trening. 

Risikofaktorer ved  
Brugadas syndrom

Iskemi og EKG-forandringer i V1-V3 som kan 
minne om Brugadas syndrom, er ofte relatert 
til områder av høyre ventrikkels utløpstraktus. 
Denne effekten er sannsynlig assosiert til re-
duksjon av transsarkolemmal kalsiumstrøm og 
aktivering av ATP-sensitive kaliumkanaler ved 
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iskemi og indikerer at pasienter med Brugadas 
syndrom kan være mer utsatt for iskemirelatert 
plutselig død (12). En undergruppe som ofte er 
underkjent, er såkalt skjult Brugadas syndrom. 
Et klassisk eksempel er pasienter med synko-
per ved febrile tilsander. EKG tatt i pasientens 
habituelle tilstand vil ofte vise et normalt EKG, 
mens det ved feber kan visse klassisk Bruga-
da-signatur. En viktig hypotese er inaktivering 
av den muterte natriumkanalen (SCN5A) ved 
feber, som også er dokumentert i en elegant stu-
die av Dumaine og medarbeidere i 1999 (13). 
Det er i denne sammenheng verdt å merke seg 
at i de endemiske områdene med Brugadas syn-
drom, er prevalensen med plutselig død størst i 
områder med høy middeltemperatur. 

Graverende elektrolyttforstyrrelser i sin 
alminnelighet er en risikofaktor for utvikling 
av maligne arytmier. Dette er også tilfelle ved 
Brugadas syndrom. Spesielt synes hypokalemi å 
være viktig. Dette kan ha en sammenheng med 
den utadrettede kaliumstrømmen (Ito) i kar-
diomyocyttene, som spiller en viktig rolle ved 
maligne arytmier hos pasienter med Brugadas 
syndrom. Ved hypokalemi er denne strømmen 
aksentuert. Dette rasjonale støttes av epide-
miske data fra områder med høy prevalens med 
Brugadas syndrom. Det er f.eks. høy forekomst 
av plutselig død i nordøstlige deler av Thailand, 
der hypokalemi er utbredt.

Den medisinskfaglige oppfølgingen av 
pasienter med Brugadas syndrom bør også in-
kludere overvåkenhet for mulig supraventriku-
lære takykardier og atrieflimmer. Flere studier 
har dokumentert betydelig høyere innsidens av 
atrieflimmer hos denne pasientkategorien (14). 
Opptreden av atrieflimmer følger det samme 
mønsteret som ved VT/VF, med en topp om nat-
ten (15). Dette henger sannsynligvis sammen 
med den økte vagotone tonus i sovende til-
stand. Den arytmogen mekanisme ved Bruga-
das syndrom er relatert til tap av platåfasen av 
aksjonpotensialet og dermed forkortet varighet 
av denne. L-type kalsiumstrøm, som bidrar til 
varigheten av aksjonspotensialet, moduleres av 
sympatisk aktivitet. Redusert sympatisk akti-
vitet om natten vil dermed redusere varigheten 
av aksjonspotensialet i utsatte deler av myokard 
via reduksjon i L-type kalsiumstrøm, som igjen 
er med på å aggravere den arytmogene fare ved 
Brugadas syndrom (16).

Prognose
De første populasjonsdata vedrørende Brugadas 
syndrom indikerte meget høy letalitet. Rappor-
ter om akkumulert mortalitetsrisiko opp mot 
30 % tre år etter diagnose har vært publisert. 
Nyere data har imidlertid modifisert dette be-
tydelig. Priori og medarbeidere har publisert 
data som viser 11 % innsidens av hjertestans og 
17 % innsidens av synkope hos 200 pasienter 
med tilgjengelig klinisk sykehistorie fra fødsel 
til 41 år (17). Tilnærmet like tall har vært pu-
blisert av Eckardt i en kohort med 212 pasien-
ter med ”coved type EKG” (18). Det er derfor 
grunn til å tro at majoriteten av pasienter med 
verifisert Brugadas syndrom tross alt forblir 
asymptomatisk. Kvalitativt god prognostisk in-
formasjon er av åpenbare årsaker alltid vanske-
lig med sykdommer av lav prevalens. Derfor er 
studien til Brugada og medarbeidere fra 2003 av 
stor betydning (19). Dette er den største popula-
sjonen av pasienter med Brugadas syndrom uten 
tidligere kjent hjertestans som er fulgt opp over 
tid. 547 pasienter ble fulgt opp over ca 2 år, og 
på bakgrunn av dette kunne man trekke ut vik-
tig informasjon om forløpet etter diagnostise-
ring. Av alle pasienter gjennomgikk 8 % minst 
en episode med hjertestans/død eller verifisert 
episode med VF. Personer som fremviser type 
1-EKG uten noen form for provokasjon, hadde 
ca. 8 ganger høyere risiko for arytmogen hen-
delse enn pasienter med type 1-EKG først etter 
provokasjon. Menn har ca. 5,5 ganger høyere 
risiko for plutselig død. Utført positiv protokoll 
med programmert VT-stimulering var assosiert 
med 8 ganger høyere risiko for maligne arytmi-
er enn de pasienter der arytmi ikke lot seg frem-
provosere. Familiehistorie på plutselig død var 
imidlertid ikke assosiert med høyere mortalitet.

Behandling
Generelle prinsipper
• Pasienter må instrueres om ta kontakt med 

lege ved palpitasjoner eller synkoper.
• Pasienter må nøye instrueres om bruk av fe-

bernedsettende midler ved feber.
• Pasienter må få nøye informasjon om medi-

kamenter som kan forverre muligheten for 
maligne arytmier.

• Pasienter må informeres om mulig arytmogen 
fare ved bruk av rusmidler.
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• Ved mikstanke om elektrolyttforstyrrelser 

(diaré, oppkast, dehydrering osv.) bør pasient 
oppsøke lege.

• Pasient bør informeres om betydning av in-
formasjon til familiemedlemmer om mulig 
arvelighet.

• Pasient bør unngå fysisk krevende idretter.

Medikamenter
Det foreligger i dag ingen dokumentert effektiv 
medikamentell behandling av Brugadas syndro   
Kinidin er i dag det eneste medikament som har 
dokumentert effekt i behandlingen av Brugadas 
syndrom. Kinidin har en hemmende effekt på 
Ito, som dermed kompenserer for hemmet trans-
sarkolemmal innadrettet natriumstrøm. I 2004 
publiserte Belhassen og medarbeidere en studie 
med 25 pasienter med kjent Brugadas syndrom 
med induserbar VF ved utføring av invasiv 
elektrofysiologisk VT-protokoll (20). Etter til-
førsel av kinidin var VF ikke mulig å indusere 
hos 22 av 25 pasienter (88 %). I en annen studie 
fra 2004 ble det demonstrert at kinidin reduserte 
elektrofysiologisk fremprovosering av VF hos 
76 % av pasienter klassifisert med Brugadas 
syndrom (21). Interessant ved den samme stu-
dien var også en viss dokumentasjon av reduk-
sjon i antall registrerte terapigivende episoder 
hos pasienter med implantert ICD. I en nylig 
publisert artikkel har også doser ned til 300-600 
mg kinidin peroralt. vist forebyggende effekt av 
VF (22). Nyere publikasjoner har også vist en 
forebyggende effekt av mexilitin, men tilgjen-
gelig dokumentasjon for dette er fortsatt meget 
sparsom.

I motsetning til mange andre pasientgrup-
per med risiko for VT/VF har amiodaron og 
betablokker ingen sentral plass i behandling hos 
denne pasientkategorien (14). Da betablokkere 
kan medføre korte aksjonspotensialer gjennom 
sin virking på innadrettet kalsiumstrøm, kan 
det faktisk reises spørsmål om betablokkere 
faktisk er en relativ kontraindikasjon hos denne 
pasientpopulasjonen. Dette resonnementet for-
sterkes ved den gunstige effekten isoprenalin-
infusjon kan ha hos Brugadapasienter med 
”elektrisk storm   Et annet indirekte holdepunkt 
for dette synspunktet er rapporter om frempro-
vosering av type 1-signatur på EKG etter til-
førsel av betablokker hos pasienter med skjult 
Brugadas syndrom. Epidemiologiske data viser 
høyest innsidens av plutselig død om natten, da 

puls er lav og adrenerg påvirkning minst. Dette 
er også et indirekte indisium for sterk tilbake-
holdenhet med bruk av betablokkere.

Elektrisk terapi
ICD-implantasjon er den eneste godt doku-
menterte behandling av Brugada pasienter. 
Hos pasienter som har overlevd hjertestans har 
ICD-implantasjon etter amerikanske/europeis-
ke retningslinjer type 1C-indikasjon (23). Den 
store utfordringen for den enkelte kardiolog er å 
definere hvilke pasienter som bør få implantert 
ICD som primærprofylakse. Tilgjengelig lit-
teratur indikerer at pasienter med spontan type 
1-signatur på EKG kombinert med sykehisto-
rie med synkope utgjør den største risikogrup-
pen som bør vunders for primærprofylaktisk 
implantasjon (17). For denne pasientgruppen 
synes det rimelig å tilby implantasjon av ICD 
(24). Ved tvil om grunnlaget for implantasjon av 
ICD har det vært reist spørsmål om nytteverdien 
av elektrofysiologisk utredning (VT-protokoll). 
Tilgjengelig informasjon gir til dels sprikende 
konklusjoner, men nyere publikasjoner indi-
kerer mindre gevinst av denne undersøkel-
sen. Dette synet understøttes av en meget solid 
fransk-japansk multisenterstudie (25). I denne 
studien ble det vist at kun 4 % av asymptoma-
tiske pasienter med Brugadas syndrom og type 
1-signatur og induserbar ventrikulære arytmier 
opplevde tilsiktet støt fra ICD opp til 31 måne-
der etter implantasjon. Disse observasjoner er 
nå inkorporert i de nye amerikanske/europeiske 
retningslinjer som gir elektrofysiologisk utred-
ning type IIb-indikasjon. Før implantasjon av 
ICD bør også risiko for utilsiktede støt tas med 
i den samlede vurdering, da denne er høyere 
grunnet høyere innsidens av atrieflimmer/supra-
ventrikulære arytmier (25).

Kasuistikk
For å illustrere klinikk, deteksjon, funn og be-
handling av pasienter med Brugadas syndrom 
kan følgende kasuistikk ved mitt eget sykehus 
være et godt eksempel:
En etnisk norsk 40 år gammel pasient oppsøkte le-
gevakt i Bærum for ca. et år siden grunnet synkope 
og feber. Han var tidligere frisk, og det var ingen 
opphopning av hjertekarsykdom i nær familie, spesi-
elt ingen anamnese på plutselig død i familien. Ved 
legevakt ble det påvist ST-elevasjoner prekordialt 
og han ble videreført til akuttmottak ved sykehuset 
under mistanke om hjerteinfarkt. I mottagelse beskrev 
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pasienten et tilfelle med synkope på vei til toalett 
fra seng samme dag. Pasienten gjennomgikk en kort 
prodromalfase med svimmelhet uten palpitasjoner. 
Ektefellen fortalte at pasienten ikke hadde vært kon-
taktbar i ca. et minutt. Det var ingen opplysninger om 
kramper. Pasienten presiserte at han ikke hadde hatt 
brystsmerter. Videre anga pasienten influensaliknen-
de symptomer siste uke før innleggelse, temperatur i 
mottagelsen var 38 °C.
Funn ved innleggelsen:
Blodtrykket var 115/65, puls 70, regelmessig, tempe-
ratur 38 °C. Det var normale auskultasjonsfunn over 
hjerte og lunger.
EKG i mottagelse var beskrevet av assistentlege som 
sinusrytme med inkomplett høyre grenblokkmøn-
ster samt 3 mm ST-elevasjon i V1 og V2 (figur 3). 
Pasienten var i mottagelse sirkulatorisk stabil, og 
hadde ingen brystsmerter eller dyspné. Orienterende 

blodprøver ved innkomst viste negativ troponin T, he-
moglobin 13,8 g/dl, natrium 136 mmol/l, kalium 4,1 
mmol/l, kreatinin 80 µmol/l, CRP 13 mg/l og leuko-
cytter 6,0 × 109 l. Arteriell blodgass ved innkomst var 
upåfallende.
Grunnet assistentleges observasjon av ST-elevasjon 
prekordialt, men uten tilhørende brystsmerter, ble 
det utført orienterende ekkokardiografi etter kort tid. 
Denne viste normaldimensjonert venstre ventrikkel 
med EF >60 %. Det var symmetriske gode kontrak-
sjoner uten tegn til regional hypokinesi. Det ble i 
tillegg påvist en liten ubetydelig mitralinsuffisiens. 
Høyre hjertehalvdel var upåfallende. Røntgen thorax 
samme dag viste normalt stort hjerte og klare stuv-
ningsfrie lunger. Det var ingen pleuravæske.
Av B-gren-lege ble pasientens tilstand oppfattet som 
mulig peri-/myokarditt, og samme kveld, på bakgrunn 
av tilgjengelig informasjon, beskrives det i journals 

form muligheten for Brugadas syndrom 
(type 1). Pasient ble videre innlagt med tele-
metri. Repetitive troponinsett var negative. 
Dagen etter innkomst var pasienten afebril, 
han følte seg klinisk kjekk og EKG viste nå 
ikke tegn til klassisk type 1-signatur på EKG 
(figur 4). Telemetri under det videre opphold 
viste ingen tegn til arytmier.
Under aktuelt opphold ble pasienten belastet 
med AEKG. Denne dokumenterte god ar-
beidskapasitet opp til 220 W. Det fremkom 
ingen tegn til iskemi eller arytmier ved be-
lastning. Videre ble det utført senpotensial-
undersøkelse (SAEKG) som ble tolket som 
negativ (RMS (40 ms) 94 mikrovolt, LAS 32 
ms og HF-varighet 116 ms).
Da pasient ikke fremviste elektrokardio-
grafiske holdepunkter for type 1-signatur i 
afebril tilstand, ble det også gjort provoka-
sjonstest med flekainid 200 mg intravenøst 
over 10 minutter. Denne testen viste tydelig 
tilbakevending av type 1-signatur på EKG. 
På bakgrunn av dette følte man seg rimelig 
sikker på diagnose, og pasient ble fortalt om 
at denne settes til Brugadas syndrom.
Etter at diagnosen ble satt lokalt ble det 
diskutert med elektrofysiologisk seksjon ved 
Rikshospitalet vedrørende videre strategi. 
Man ble enig om overføring av pasienten 
med henblikk på klargjørende elektrofysio-
logisk undersøkelse (VT-protokoll). Denne 
ble utført og dokumenterte utløsning av po-
lymorf VT/VF ved to ekstrastimuli i apeks. 
Under opphold ved Rikshospitalet ble det 
også utført koronar angiografi som viste 
normale forhold, men med lette veggfor-
andringer i LAD og RCA. På bakgrunn av 
dette får pasient kort tid etter implantert 
énkammer-ICD med én sone (VF >220 med 
31 Joule x 6).

Figur 3: Pasient med feber og type 1-signatur

Figur 4: Samme pasient som i figur 3, afebril.
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Pasienten har senere vært fulgt opp ved lokalsyke-
hus. Han har ikke hatt nye episoder med synkoper, 
og ved interogering av aktuell ICD ca. et år senere 
er det fortsatt ikke registrert arytmogene episoder. 
Pasient står for tiden på ingen faste medikamenter. 
Det er senere utført gentest av pasient med henblikk 
på Brugadas syndrom. Det ble foretatt DNA-sekven-
sering av de translaterte eksoner med intronsekvenser 
i SCN5A-genet. Disse undersøkelsene avdekket ikke 
noen mutasjon som kunne være årsak til pasientens 
diagnose.

Kommentar
Denne pasienthistorien viser nytten av nøye 
gjennomgang av pasienter med synkope. Det 
må her også legges vekt på betydningen av ri-
melig gode EKG-ferdigheter. Pasientens febrile 
tilstand bidro til å avdekke type 1-signatur på 
EKG. Hvis ikke dette hadde vært registrert, ville 
kanskje ikke Brugadas syndrom blitt erkjent. 
Man kan videre sette spørsmålstegn ved indika-
sjonen for koronar angiografi, da sannsynlighe-
ten for koronar lidelse på dette tidspunkt var lite 
sannsynlig. Verdien av senpotensialet er betyde-
lig ved infarktrelaterte episoder med VT, da den 
negative prediktive verdien er stor. Imidlertid 
er verdien av senpotensialer ved utredning av 
denne pasientgruppen uavklart. Indikasjonen for 
utførelse av VT-protokoll kan også være gjen-
stand for diskusjon, og i litteraturen fremholdes 
det som nevnt tidligere at dette ofte anses unød-
vendig hos pasienter med gjennomgått synkope 
og type 1-signatur på EKG. For vår pasient ble 
det derfor utført VT-protokoll med IIb-indika-
sjon. Videre er det IIa-indikasjon for ICD-im-
plantasjon med en slik sykehistorie. Pasient ble 
ikke satt på noen form for antiarytmika, hvilket 
etter tilgjengelig retningslinjer synes fornuftig. 
Det er her viktig å påpeke (som nevnt tidligere) 
at disse pasientene ikke skal ha betablokker. 
Hvis introduksjon av antiarytmika likevel skulle 
bli aktuelt ved et senere tidspunkt, vil kinidin 
være et naturlig førstevalg. Grunnet økt preva-
lens av både atrieflimmer og andre supraven-
trikulære arytmier hos denne pasientkategorien 
anbefales det også betydelig årvåkenhet og flid 
med programmering av taky-soner for å unngå 
mulige utilsiktede støt.

Konklusjon
Brugadas syndrom er i dag en viktig differen-
tialdiagnose hos pasienter med synkope uten 
kjent forklaring. Betydning av diagnose er vik-

tig grunnet dens forholdsvis alvorlige prognose, 
spesielle type behandling og mulighet for fami-
leoppsporing. Ut fra konservative estimater ba-
sert på internasjonale prevalensundersøkelse av 
pasienter med Brugadas syndrom, er det grunn 
til å tro at denne i Norge vil være ca. 2000 per-
soner. Man har ingen god oversikt av denne 
risikoutsatte gruppen i Norge, men det er rime-
lig å tro at et fåtall av disse er fanget opp av det 
norske helsevesen. For at helsevesenet skal bli 
flinkere til dette, vil god informasjon fra kardio-
loger til norske indremedisinske avdelinger om 
klinikk og signatur på EKG være en billig start!
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