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Ablasjon av AV-knuten har som formål å 
redusere ventrikkelfrekvensen ved behand-
lingsrefraktær atrieflimmer med rask 
overledning. Behandlingen gir fullstendig 
AV-blokk og må kombineres med implanta-
sjon av en permanent pacemaker. Hos pasi-
enter med kronisk atrieflimmer og etablert 
resynkroniserende biventrikulær pacema-
ker (CRT) oppnås komplett biventrikulær 
pacing med bedret livskvalitet. 

Den første AV-knuteablasjonen hos 
mennesker ble gjort i 1981, med å avgi et 
likestrømssjokk på 300-600 J via pace-
kateter mot His-bunten. Metoden ble kalt 
«fulgurasjon» og ble på slutten av 1980-tal-
let erstattet med radiofrekvensablasjon 
som viste seg mer effektiv med mindre 
komplikasjoner.

En tilstreber å blokkere AV-overled-
ningen proksimalt slik at man oppnår en 
stabil nodal erstatningsrytme. Dette gjøres 
gjennom ablasjon i høyre atrium. Distal pol 
av ablasjonskateteret plasseres ved det 
mest proksimale signal fra His slik at energi 
leveres på AV-knuten og ikke på His-bunten 
(figur 1). Energi leveres med 60-65 ˚C og 
40-50 W energi i 60 sekunder, ev. flere 
ganger til en oppnår AV-blokk. 

På begynnelsen av 1990-tallet gjorde 
man forsøk på AV-knutemodifisering med 
isolert ablasjon av langsomt ledende AV-
bane. Man håpet å oppnå frekvenskontroll 
uten totalt AV-blokk. Denne metoden viste 
seg å ha en rekke ulemper, inkludert utilsik-
tet totalt AV-blokk hos noen og manglende 
frekvenskontroll hos andre. AV-knutemodifi-
kasjon brukes ikke lenger rutinemessig. 

Effektivitet
Ablasjon av AV-knuten gir fullstendig blok-
kering hos mer enn 95 % av pasientene, 
som derved blir pacemakeravhengige. 
Omkring 1/3 får ingen erstatningsrytme 
etter prosedyren[1]. Det er uendret fibril-
lering i atriet etter ablasjonen, og anti-

koagulasjon må videreføres etter vanlige 
retningslinjer. 

Pasienter med atrieflimmer har 
økt sannsynlighet for å utvikle hjertesvikt. 
Mekanismene bak redusert slagvolum er 
antatt å være redusert atriebidrag, takykardi 
og uregelmessig ventrikkelaksjon. Frekvens-
kontroll og regelmessig ventrikkelaksjon 
oppnås hos de aller fleste pasientene ved 
pacemakerimplantasjon og ablasjon av 
AV-knuten.

Komplikasjoner 
Andel prosedyrerelaterte komplikasjoner 
er ca. 3 %, hvorav alvorlige komplikasjoner 
utgjør < 2 %. Studier viser økt forekomst 
av ventrikulære arytmier og plutselig død 

Figur 1: Radiofrekvensablasjon av AV-knuten fra 
høyre atrium (Illustrasjon av Robert Høyem)

Figur 1
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etter AV-knuteablasjon. I en studie døde 
1,2 % av pasientene i løpet av de første 
48 timene etter prosedyren [2]. En høy 
andel av pasientene har komorbiditet med 
strukturell kardiovaskulær sykdom som kan 
være substrat for ventrikulære takyarytmier. 
Mulige prosedyrerelaterte årsaker til plutse-
lig død er pacesvikt og repolariseringsfor-
styrrelse sekundært til plutselig reduksjon 
av ventrikkelfrekvensen. Det siste kan man 
unngå med å programmere pacefrekvensen 
på 80 slag pr. minutt den første uken etter 
AV-knuteablasjonen [3, 4]. Andre kompli-
kasjoner kan være lyskehematom, trikus-
pidalinsuffisiens, perforasjon til perikard, 
infeksjoner og komplikasjoner assosiert 
med pacemakeimplantasjon. Pacesvikt 
er sjeldent. Særlig hos pasienter med 
biventrikulær pacemaker er det lav sann-
synlighet for at total pacesvikt vil inntreffe. 
Det foreligger imidlertid ikke studier med 
observasjonstid tilsvarende pacemakerens 
batterilevetid. 

Pasienter med 
terapiresistent rask 
atrieflimmer 
Under atrieflimmer kan den elektriske 
aktiviteten i atriet være > 400 slag per 
minutt. Takket være AV-knutens egenska-
per ledes ikke alle signalene til ventrik-
kelen. Typisk ventrikkelfrekvens er 90-170 
slag per minutt. Døgnvariasjonen må 
kartlegges individuelt med overvåking av 
hjertefrekvens i hvile og under anstrengelse 
(f.eks. Holter-monitorering og arbeids-
EKG). Målet med behandlingen hos denne 
pasientgruppen er å hindre rask ventrik-
kelfrekvens og slik unngå hemodynamisk 
ustabilitet, plagsomme symptomer og 
takykardiutløst kardiomyopati. 

I følge ESC sine retningslinjer om 
håndtering av atrieflimmer fra 2010 skal 
AV-knuteablasjon vurderes når ventrik-
kelfrekvensen ikke kan kontrolleres med 
adekvat medikamentell behandling, og når 
antiarytmisk behandling ikke kan forhindre 
atrieflimmer eller er assosiert med intole-
rable bivirkninger (klasse IIa, evidensnivå 
B). Videre skal behandlingen vurderes hos 
pasienter med permanent atrieflimmer og 
indikasjon for CRT, og med lavere anbefaling 
ved takykardiutløst kardiomyopati, og hos 

pasienter med hjertesvikt og CRT [5]. Se 
tabell 1 for mer fullstendige anbefalinger. 

Det er vanlig å implantere pacema-
keren minst 4 uker før AV-knuteablasjonen 
for å sikre normal pacemakerfunksjon. 
Ofte vil pacemaker og frekvensbremsende 
medikasjon være tilstrekkelig behandling. 
Kontinuerlig eller høy grad av ventrikkelpa-
cing som en får etter AV-knuteablasjon, gir 
dyssynkron venstre ventrikkel-kontraksjon, 
som kan føre til utvikling eller forverring 
av venstre ventrikkel-dysfunksjon. Det er 
derfor anbefalt å vurdere CRT som pacing-
modus hos pasienter med lette hjertesvikt-
symptomer (NYHA II) og moderat redusert 
systolisk venstre ventrikkelfunksjon (LVEF < 
45 %) [5]. 

Langtidseffekter
Flere randomiserte studier viser at AV-knu-
teablasjon og pacemaker forbedrer en rekke 
kliniske utfall hos pasienter med refraktær 
atrieflimmer [1, 6-8]. En metaanalyse med 
mer enn 1000 pasienter viste signifikant 
bedring i livskvalitet, ventrikkelfunksjon, 
fysisk kapasitet og redusert behov for 
legehjelp[6]. Effekt på harde endepunkter er 
ikke påvist [1]. 

Pasienter med kardial 
resynkroniseringsterapi (CRT)
CRT er i dag en etablert og veldokumentert 
behandling for pasienter med kronisk hjer-
tesvikt, venstre grenblokk eller QRS >150ms 
uten venstre grenblokk, venstre ventrikkel 
ejeksjonsfraksjon ≤ 35 %, og NYHA-funk-
sjonsklasse II-IV på tross av adekvat medi-
kamentell behandling. For å sikre best mulig 
effekt er det nødvendig med tilnærmet 100 
% biventrikulær pacing [9]. 

Hjertesvikt og atrieflimmer har 
økende prevalens, predisponerer direkte for 
hverandre og kombinasjonen er forbundet 
med dårlig prognose. Permanent atrieflim-
mer finner en hos 20-30 % av pasientene 
med indikasjon for CRT, og ved progre-
sjon av hjertesvikten øker forekomsten av 
atrieflimmer ytterligere. Hos disse pasien-
tene kan atrieflimmer og atrioventrikulær 
dyssynkroni føre til høyt antall fusjons- og 
pseudofusjonsslag som reduserer andelen 
effektiv biventrikulær pacing, og bidrar til 
at pasienten blir en klinisk ikke-responder 
på CRT. Brutt AV-overledning vil i de fleste 
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tilfeller gi tilnærmet 100 % biventrikulær 
pacing, og noen studier taler sterkt for 
systematisk AV-knuteablasjon hos denne 
pasientgruppen. Det mangler større ran-
domiserte studier på området, og obser-
vasjonsstudier har vist til dels motstridene 
resultater[10]. 

I følge ESC-retningslinjene om 
resynkroniseringsterapi fra 2013 skal CRT 
vurderes hos atrieflimmerpasienter med 
hjertesvikt, etter tilnærmet samme kriterier 
som hos pasienter med sinusrytme (anbefa-
ling klasse IIa, evidensnivå B). Dersom det 
er inkomplett biventrikulær pacing (< 99 
%), er AV-knuteablasjon indisert (anbefa-
ling klasse IIa, evidensnivå B). Det foreligger 
foreløpig lite data som omfatter AV-knutea-
blasjon og CRT på pasienter i NYHA-klasse 
II, og anbefalingene er svakere for disse 
pasientene [5, 10].

I en stor prospektiv observasjonsstu-
die (MILOS) fra 2008 med gjennomsnittlig 
oppfølgingstid på 34 måneder fant Gaspa-
rini og medarbeidere signifikant bedring av 
venstre ventrikkelfunksjon og arbeidskapa-
sitet etter CRT og AV-knuteablasjon, tilsva-
rende pasienter i sinusrytme. Pasientene 
som ikke fikk utført ablasjon, hadde et dårli-
gere resultat [11]. En metaanalyse basert på 

6 studier fra 2012 viste betydelig reduksjon 
i total dødelighet (RR 0,42) og kardiovasku-
lær dødelighet (RR 0,52) hos de abladerte 
pasientene. De AV-knuteabladerte pasien-
tene fikk også ekkokardiografisk signifikant 
revers remodellering av venstre ventrikkel 
og bedring av systolisk funksjon. [12]. Redu-
sert totalmortalitet i AV-ablasjonsgruppen 
ble også demonstrert i en metaanalyse fra 
2014 basert på 13 studier (RR 0,63)[13]. 

Tolasana og medarbeidere viste i 
en prospektiv observasjonsstudie fra 2013 
med gjennomsnittlig oppfølgingstid på 
30 måneder lik mortalitet hos pasientene 
med og uten AV-blokk. Det var heller ikke 
forskjell i bedring av ekkokardiografiske 
parametre eller arbeidskapasitet. Dette 
samsvarer med resultater fra andre studier 
[14, 15]. Forfatteren mener resultatene 
skiller seg fra MILOS-studien grunnet ulik 
pasientseleksjon. MILOS-pasientene hadde 
lav andel biventrikulær pacing før ablasjo-
nen (74±4,2%), som kan tyde på stor andel 
pasienter med rask ventrikkelaksjon under 
atrieflimmer. I AV-blokkgruppen til Tolasana 
og medarbeidere hadde 21 av 76 pasienter 
spontant AV-blokk, som kan indikere en 
lavere andel pasienter med rask ventrik-

Anbefaling Klasse Evidens-nivå

AV-knuteablasjon bør vurderes ved permanent atrieflimmer 
når ventrikkelfrekvensen ikke kan kontrolleres med optimal 
medikamentell behandling, og antiarytmisk behandling heller 
ikke kan forhindre atrieflimmer eller er assosiert med intolerable 
bivirkninger, og kurativ ablasjon ikke er indisert, har sviktet eller er 
avslått. 

IIa B

AV-knuteablasjon bør vurderes hos pasienter med permanent 
atrieflimmer og indikasjon for CRT (NYHA klasse III eller 
ambulatorisk klasse IV tross optimal medikamentell behandling, 
LVEF < 35 %, QRS-bredde > 130 ms).

IIa B

AV-knuteablasjon bør vurderes hos ikke-respondere på CRT når 
atrieflimmer hindrer effektiv resynkronisering på tross av behandling 
med amiodaron, eller amiodaron er kontraindisert.

IIa C

Hos pasienter med alvorlig nedsatt venstre ventrikkelfunksjon (LVEF 
< 35 %) og hjertesvikt i NYHA klasse III eller IV må en vurdere CRT 
som pacingmodus ved AV-knuteablasjon uansett type atrieflimmer.

IIa C

AV-knuteablasjon kan vurderes ved mistanke om takykardiutløst 
kardiomyopati når en ikke får tilstrekkelig ventrikkelfrekvenskontroll 
med medikamenter og dersom kurativ ablasjon ikke er indisert, har 
sviktet eller er avslått.

IIb C

Hos pasienter i NYHA klasse I og II med permanent atrieflimmer 
og EF< 35 % kan en vurdere AV-knuteablasjon og CRT når optimal 
medikamentell behandling gir utilstrekkelig frekvenskontroll eller 
fører til bivirkninger.

IIb C

Tabell 1: ESCs retningslinjer: Anbefalinger for AV-knuteablasjon hos pasienter med atrieflimmer
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kelaksjon under atrieflimmer og sekundær 
takykardiutløst kardiomyopati [16].

Senere samme år publiserte Gaspa-
rini og medarbeidere en ny stor prospektiv 
observasjonsstudie med lang oppfølgingstid 
[17]. 443 pasienter oppfylte kriteriet for 
AV-knuteablasjon. Total dødelighet og død 
sekundært til kardiovaskulær sykdom og 
hjertesvikt var sammenlignbar hos abla-
sjons- og sinusrytmegruppen (henholdsvis 
6,8 vs. 6,1, 4,2 vs. 4,0 og 3,4 vs. 3,5, p-verdi 
ikke signifikant). Pasientene med medi-
kamentelt behandlet atrieflimmer hadde 
høyere total-, kardiovaskulær- og hjerte-
sviktbetinget dødelighet (henholdsvis 11,3, 
8,1 og 7,4, p < 0,001).

En analyse som omfattet mer enn 
30 000 CRT-D-pasienter fant et inverst 
forhold mellom andel biventrikulær pacing 
og mortalitet både hos pasienter med 
sinusrytme og atrieflimmer[18]. Den største 
dødelighetsreduksjonen ble observert hos 
dem med høyere enn 98 % biventrikulær 
pacing. Atrieflimmerpasientene med andel 
biventrikulær pacing over 98,5 % hadde 
tilsvarende overlevelse som pasientene med 
sinusrytme. Disse funnene ble bekreftet i en 
fersk studie med mer enn 50 000 pasienter 
og gjennomsnittlig observasjonstid på 28 
måneder. Blant pasientene med perma-
nent eller persisterende atrieflimmer ble 
adekvat biventrikulær pacing (> 98 %) kun 
oppnådd hos 1/3. Pasientene med lav andel 
biventrikulær pacing hadde høyere risiko 
for død [19]. Dette taler for en strategi med 
aggressiv frekvenskontroll hos atrieflimmer-
pasienter med mål å oppnå tilnærmet 100% 
biventrikulær pacing. AV-knuteablasjon vil 
ofte være den mest skånsomme eller eneste 
måte å nå dette målet på. 

Andre fordeler med AV-knuteabla-
sjon hos denne pasientgruppen er mindre 
utilsiktede ICD-støt grunnet rask atrie-
flimmer, og mange pasienter kan unngå 
plagsomme og risikable bivirkninger av 
amiodaron [20]. En studie har dessuten 
demonstrert økt gjenopptagelse av sinus-
rytme hos CRT-pasienter med kronisk 
atrieflimmer etter AV-knuteablasjon [21]. 

Ved seleksjon av pasienter til AV-
knuteablasjon må man være oppmerksom 
på at CRT- avlesning kan overestimere 
andel biventrikulær pacing grunnet feiltol-
king av ventrikulære fusjonsslag og pseu-

dofusjonsslag. Holter kan være nødvendig 
for korrekt analyse og vurdering av graden 
av effektiv resynkronisering av venstre 
ventrikkelkontraksjon. 

Oppsummering
AV-knuteablasjon er en trygg behandling, 
som er svært effektiv for å oppnå frekvens-
kontroll hos pasienter med terapiresistent 
rask ventrikkelaksjon under atrieflimmer. 
Behandlingen resulterer i bedret livskvalitet 
og venstre ventrikkelfunksjon, som gir økt 
fysisk anstrengelseskapasitet. Hos pasien-
ter med tillegg av hjertesvikt og CRT kan 
AV-knuteablasjon sikre komplett biventri-
kulær pacing, gi bedre klinisk respons og 
redusere dødeligheten. For sikker evidens 
for behovet for AV-knuteablasjon hos denne 
pasientgruppen er det ønskelig med større 
prospektive randomiserte studier. 

På Hjerteavdelingen ved Hauke-
land universitetssykehus har radiofrekvens 
AV-knuteablasjon ved atrieflimmer vært 
en etablert behandling de siste 10 årene. 
Fra 2005 har til sammen 112 pasienter med 
atrieflimmer fått utført ablasjon av AV-knu-
ten ved vår avdeling. Årlig antall ablasjoner 
er økende med 31 ablasjoner i 2015, hvorav 
halvparten var CRT-pasienter med lav andel 
biventrikulær pacing. 
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