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En mann i 20 årsalderen, tidligere frisk, innkom sykehus etter vellykket
resuscitert hjertestans. Primærrytme var ventrikkelflimmer, ved defibrillering
overgang til preeksitert atrieflimmer (figur 1). Sinusrytme ble opprettholdt
etter ny elektrokonvertering og behandling med amiodaron. Det første
12-avledningers EKG viste da ikke tydelig deltabølge, men ga mistanke med
kort PQ-tid og fullstendig mangel av Q (figur 2). Forklaringen på dette
kan være bruk av amiodaron. Blodprøver ga ikke klar mistanke om annen
bakenforliggende årsak for hjertestans, og det var lave troponinverdier.
Pasienten hadde dagene før det aktuelle hatt høyt alkoholinntak. Han ble
videre utredet med ekkokardiografi og MR av hjertet, og begge var normale.
Ved elektrofysiologisk undersøkelse og rask atriepacing ble det avdekket en
venstresidig aksessorisk bane (figur 3) med meget god overledningsevne
(effektiv refraktærperiode (ERP) < 220 ms). Radiofrekvensablasjon med
transseptal tilgang ga raskt bortfall av deltabølge. Dagen etter prosedyren
ble det gitt adenosin som bekreftet vedvarende bortfall av aksessorisk bane
(figur 4).

Figur 1. Første rytmestripe: Ventrikkelflimmer og overgang til preeksitert atrieflimmer etter
elektrokonvertering.

Figur 2. EKG ved innkomst etter elektrokonvertering viser ikke verdens tydeligste deltabølge,
men kort PQ-tid og mistenkelig oppstrøk av QRS uten antydning til Q.
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Figur 3. Under pacing fra atriet fremkommer deltabølgen mye tydeligere (både I og V1) som forsvinner
etter kort tid med radiofrekvensablasjon.

Figur 4. Totalblokk ved administrering av adenosin etter
radiofrekvensablasjon.
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tomatiske personer er gjennom livet anslått
å være 3-4 % (4).
Håndtering av takykardier som
oppstår på grunn av en aksessorisk ledningsbane mellom atriene og ventriklene
er godt etablerte og beskrevet i ESC-retningslinjene «management of patients with
supraventricular tachycardia» (tabell 1).
Ved preeksitasjon og symptomer, spesielt
ved hemodynamisk påvirkning eller rask
overledet atrieflimmer, er kateterablasjon
førstelinjebehandling (klasse I-anbefaling).
Ablasjonsbehandling har en suksessrate på
92-95 % for livslang helbredelse. Komplikasjonsraten er lav, men kan være svært
alvorlig med bl.a. tamponade og totalblokk
med behov for pacemakerimplantasjon.
Multicentre European Radiofrequency Survey (MERFS) rapporterte en total komplikasjonsrate på 4,4 %, hvorav omtrent 2 %
alvorlig komplikasjoner og med risiko for
død (0,15 %) (5, 6).

Plutselig hjertedød kan være første presentasjon ved ventrikulær preeksitasjon.
Håndtering av asymptomatiske pasienter
har vært debattert siden kateterablasjon ble
effektiv behandling av aksessoriske baner.

Aksessoriske baner

Aktivering av ventriklene skjer vanligvis via
AV-knuten og HIS-bunten. Ved ufullstendig
isolering av bindevevet mellom atriene og
ventriklene (annulus fibrosus) i fosterlivet
kan muskeltråder danne en ekstranodal
ledningsvei. Via denne ekstra ledningsbanen
kan ventriklene la seg eksitere uten forsinkelse gjennom AV-knuten, og det oppstår
tidlig aktivering av deler av ventrikkelmyokard. Dette gjenspeiles oftest på EKG ved
typisk deltabølge, kort PQ-tid (≤ 120 ms) og
breddeforøket QRS (> 120 ms). Deltabølge
er anslått å være tilstede hos 0,1 %-0,3 %
av totalbefolkningen (1, 2).
Den elektrofysiologiske konsekvensen av denne forbindelsen inkluderer
forekomst av paroksysmal atrioventrikulære
reentry-takykardier (AVRT). Det er sjeldent AVRT resulterer i sirkulasjonskollaps.
Imidlertid er pasienter med preeksitasjon
predisponert for et livstruende problem,
preeksitert atrieflimmer. Atrieflimmer
forekommer hos 10-30 % av personer med
preeksitasjon, og insidensen av spontan
degenerasjon av indusert AVRT til atrieflimmer har blitt rapportert å være i området
16-26 % (3). Rask overledning av atrie
arytmi til ventriklene via den aksessoriske
banen kan degenerere til ventrikkelflimmer.
Insidensen av plutselig hjertedød hos symp-

Tilfeldig oppdagete
aksessoriske baner

Utfordringen er når deltabølge i EKG er
et tilfeldig funn. Isolert ventrikulær pre
eksitasjon refererer til det abnormale
EKG-mønsteret i fravær av symptomer. Det
er anslått at 65 % av tenåringer og 40 %
av personer over 30 år med preeksitasjon i
EKG er asymptomatiske (7). Skjønt de fleste
asymptomatiske pasienter med preeksitasjon har en god prognose, er det dog en
livstidsrisiko for malign arytmi og plutselig
hjertedød, beregnet til 0,05-0,2 % per pasientår (4, 8). Identifisering av individer med

Tabell 1. ESCs retningslinjer: anbefalinger for langtidsbehandling av arytmier mediert av aksessorisk bane.

Arytmi

Anbefaling

AVRT (med preeksitasjon og
Kateterablasjon
gjentatt symptomatisk arytmier) Flekainid, propafenon
Digoxin, betablokker, verapamil, diltiazem og
amiodaron er ikke anbefalt ved preeksitert atrieflimmer (potensielt skadelige).

Klasse Evidensnivå
I
B
IIb
B
III
C

AVRT (uten preeksitasjon og
Kateterablasjon
gjentatt symptomatisk arytmier) Betablokker, eller verapamil/diltiazem
Flekainid og propafenon

I
IIa
IIb

B
B
B

Preeksitasjon (asymptomatisk og Klinisk oppfølging
lavrisiko)
Kateterablasjon

IIa
IIb

C
B

AVRT = atrioventrikulær reentrytakykardi.
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Belastnings-EKG

størst risiko og søken etter den mest hensiktsmessige metoden for risikostratifisering
har vært en kontinuerlig utfordring. Ulike
ikke-invasive og invasive metoder er tatt i
bruk med intensjon om å bistå risikostratifisering. Den kritiske obligatoriske betingelsen for ventrikkelflimmer er at den aksessoriske bane har en kort antegrad funksjonell
refraktærtid. Dette reflekteres ved kort
RR-intervall under preeksitert atrieflimmer.
Risikoen synes å være større ved ung alder,
da den aksessorisk bane tenderer til å lede
langsommere når man eldes. Opptil 31 %
av voksne og 0 %-26 % av barn mister preeksitasjon over 5 års oppfølging (7). Andre
faktorer som er funnet å korrelere med
kliniske symptomer er assosiert strukturell
hjertesykdom, posteroseptal lokalisering,
multiple aksessoriske baner og induserbar
vedvarende atrioventrikulær takykardi og/
eller atrieflimmer (figur 4).

Plutselig og komplett tap av preeksitasjon
under belastningstest (A-EKG) er vist å korrelere med lang antegrad effektiv refraktærtid (13). Sympatisk aktivering vil korte ned
refraktærtiden til den aksessoriske banen.
Dersom refraktærtiden til banen nåes under
belastning, vil den ikke være i stand til å
overlede ved korte RR-intervall eller ved
atrieflimmer. Det er imidlertid viktig å skille
ekte blokkering i den aksessoriske banen
fra reduksjon i grad av preeksitasjon, fordi
deltabølgen kan endres da sympatisk stimulering vil påvirke ledningsegenskapene til
både AV-knuten og den aksessoriske banen.

Medikamentell testing
Natriumkanalblokkere (prokainamid,
propafenon) har blitt brukt til å vurdere
egenskaper til aksessoriske baner. Blokkering i aksessorisk bane ved administrering
av disse medikamentene har blitt assosiert
med en lengre antegrad effektiv refraktærtid
(14, 15). Imidlertid er spesifisiteten ved tap
av preeksitasjon etter administrering av
natriumkanalblokkere dårlig, sammenliknet
med de korteste preeksiterte RR-intervallene ved indusert atrieflimmer (16).

Ikke-invasiv
risikostratifisering
EKG
Holterregistrering eller 12-avlednings-EKG
kan avdekke intermitterende preeksitasjon.
Det er anslått at intermitterende preeksitasjon ved holter-registrering kan forekomme
i så mange som 67 % av asymptomatiske
tilfeller (9). Tap av preeksitasjon under
sinusrytme har vært betraktet å være
prediktor for relativ lang refraktærtid i den
aksessoriske banen og dermed liten sannsynlighet for degenerering til ventrikkel
flimmer (10). Det foreligger ingen større
studier på elektrofysiologiske egenskaper
til aksessoriske baner med intermitterende
overledning. Imidlertid har flere mindre
nyere studier indikert at over 1 av 5 med
intermitterende preeksitasjon har effektiv
refraktærtid < 250 ms. Intermitterende tap
av preeksitasjon ekskluderer ikke individer
fra å få supraventrikulær takykardi, og en
sjelden gang forekommer plutselig hjertedød (11, 12).
Holter-monitorering kan identifisere tydelig ulik preeksitasjonsmorfologi
som kan gi mistanke om tilstedeværelse av
multiple aksessoriske baner, en uavhengig
risikofaktor for ventrikkelflimmer (7).
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Annet
EKG under preeksitert atrieflimmer gir
mulighet til å evaluere antegrade egenskaper. Shortest pre-excited R-R interval
(SPERRI) < 250 ms (spesielt < 220 ms)
indikerer rask overledning via den aksessoriske banen og er funnet å korrelere med
økt risiko for overgang til ventrikkelflimmer
(17, 18).
Ekkokardiografi bør utføres på alle
med preeksitasjon for å utelukke strukturell
hjertesykdom assosiert med aksessorisk
ledningsbane Medfødte hjerteanormaliteter er funnet å koeksistere i opptil 20 % av
pasientene, for eksempel Ebsteins anomali,
klaffefeil, genetiske varianter av hypertrofisk
kardiomyopati og septumdefekter.

Invasiv risikostratifisering

Invasiv elektrofysiologisk testing er overlegen ikke-invasiv testing. Det gir mulighet til
å bestemme den aksessoriske banes effektive refraktærtid (APERP), sykluslengden
hvor den aksessoriske bane ikke er i stand
16

Figur 5. Forslag til håndtering av asymptomatisk preeksitasjon med utgangspunkt i ESC-retningslinjene fra
2019 (Management of patients with supraventricular tachycardia). Elektrofysiologisk undersøkelse har klasse
I-anbefaling ved risikoyrke eller konkurranseidrett samt ved høyrisikoegenskaper ved ikke-invasiv risikostratifisering. Utover dette har invasiv risikostratifisering klasse IIa-anbefaling, mens ikke-invasiv risikostratifisering
har klasse IIb. Klinisk oppfølgning bør vurdere hos dem med lavrisikoegenskaper ved invasiv utredning (klasse
IIa). Ablasjon vurderes ved høyrisikoegenskaper (klasse I), mens ablasjon ved lavrisikoegenskaper har klasse
IIb-anbefaling. AB=aksessorisk bane

logiske egenskaper enn ved tilstedeværelse
eller fravær av symptomer (20).

til å overlede ved rask atriepacing. Dette gir
også muligheten til å måle korteste RRintervall under indusert atrieflimmer samt
detektere tilstedeværelse av multiple aksessoriske baner. Multiple aksessoriske baner
kan forekomme hos opptil 12 % av pasientene med Wolff-Parkinson-White (WPW)syndrom, og forekomsten er så høy som
opptil 50 % hos pasienter med Ebsteinanomali (19). I de europeiske retningslinjer
fra 2019 har elektrofysiologisk undersøkelse
i risikostratifisering av asymptomatiske
pasienter med preeksitasjon fått en klasse
IIa-anbefaling (19). Det er funnet at maligne
arytmier korrelerer bedre med elektrofysio-

Oppsummering

Indikasjon for elektrofysiologisk undersøkelse og kateterablasjon ved isolert ventrikulær preeksitasjon har vært noe omdiskutert. Det store flertall av voksne pasienter
med asymptomatisk preeksitasjon vil ha et
benignt forløp. En utfordring er den økende
forekomst av atrieflimmer ved høyere alder,
men de aksessoriske banene tenderer til å
lede langsommere med alderen. Kombinasjonen av kort antegrad effektiv refraktærtid
(APERP < 250 ms) og induserbar supraventrikulær takykardi eller atrieflimmer samt
tilstedeværelse av multiple aksessoriske
baner synes å være de beste markører med
hensyn til risiko. Selv om invasiv elektrofysiologisk testing er overlegen ikke-invasiv
testing har den positive prediktive verdien
vært betraktet å være for lav til å rettferdiggjøre rutinebruk hos asymptomatiske
pasienter (6). Imidlertid har invasiv testing
fått noe høyere anbefaling enn ikke-invasiv
i de europeiske retningslinjer fra 2019
(klasse IIa vs. klasse IIb). En gruppe hvor
ikke-invasiv risikovurdering kan tenkes
å spille en rolle er voksne > 40 år med

Tabell 2.

Risikofaktorer
Antegrad ledning gjennom den aksessoriske banen
≤ 250 ms (APERP eller SPERRI ved atrieflimmer)
Induserbar AVRT eller atrieflimmer
Multiple aksessoriske baner
Strukturell hjertesykdom
Alder < 30 år
Septal bane
APERP= aksessoriske banes effektive refraktærtid,
SPERRI = shortest pre-excited R-R interval, AVRT =
atrioventrikulær reentry takykardi
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strukturelt normalt hjerte. Dersom risikoen
for alvorlige arytmier vurderes å være lav
ved invasiv testing, bør observasjon uten
ablasjon vurderes (figur 5). Risiko for arytmi
bør vektes mot risikoen ved elektrofysiologisk undersøkelse med hensyn på ablasjon.
Pasienten bør tas med i beslutningstakingen og informeres om den lave risiko for
livstruende arytmi samt suksessrate og
komplikasjoner forbundet ved kateterablasjon. Personer med isolert preeksitasjon
skal oppfordres til å oppsøke medisinsk
ekspertise ved arytmirelaterte symptomer.
Det er imidlertid enkelte yrkesgrupper
hvor ablasjon er nødvendig. Dette gjelder
bl.a. flyvere, sjåfører i offentlig transport,
idrettsutøvere og dykkere. Barn og unge
voksne med strukturell hjertesykdom har en
risiko for både atrietakykardi og AVRT som
gjør dem utsatt for uheldig hemodynamikk.
Hos disse bør derfor ablasjon vurderes
uavhengig av antegrade karakteristika i den
aksessoriske banen.
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