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Postural orthostatic 
tachycardia syndrome, 
inappropriate sinus 
tachycardia and vasovagal 
syncope: towards consensus 
on diagnosis and therapy
I forbindelse med at det nylig ble pub-
lisert «2015 Heart Rhythm Society Expert 
Consensus Statement on the Diagnosis 
and Treatment of Postural Tachycardia 
Syndrome, Inappropriate Sinus Tachycardia, 
and Vasovagal Syncope» (http://dx.doi.
org/10.1016/j.hrthm.2015.02.029), ble det 
under årets EHRA Europace-kongress også 
arrangert et symposium om det samme. 
Jeg refererer her de fire presentasjonene og 
kommenterer litt underveis, basert på egne 
notater samt tilgjengelige lysbilder fra tre 
av de fire foredragsholderne. For ytterligere 
detaljer henvises til konsensus-dokumentet, 
som absolutt er lesverdig, og som igjen 
henviser til ESCs synkope-retningslinjer fra 
2009.

Postural orthostatic tachycardia 
syndrome (POTS) and inappropriate 
sinus tachycardia (IST): diagnosis 
and treatment 
Win K. Shen, Mayo Clinic, Arizona, USA
POTS og IST presenteres som to ulike 
tilstander i et spektrum av «ortostatisk 
intoleranse», men med en viss overlapping. 
Jeg tror vi hittil i for stor grad har inkludert 
alle pasientene i én sekk som «uberettiget 
sinustakykardi».

POTS er et klinisk syndrom der pasi-
entene i forbindelse med stående stilling 
rapporterer hyppige symptomer som svim-
melhet, hjertebank, skjelving, generell svak-
het, svekket syn og lav arbeidskapasitet. 
Syndromet er karakterisert av en pulsøk-
ning ≥ 30/min ved overgang fra liggende til 
stående stilling (≥ 40/min hos barn 12 – 19 
år) eller hjertefrekvens over 120 i stående 
stilling (uten annen årsak). Det skal ikke 
være ledsagende ortostatisk hypotensjon 
(< 20 mm Hg blodtrykksfall). Prevalensen 
av POTS angis til ca. 0,2 %, de fleste av 
pasientene er unge (15 – 25 år) og 75 % 
er kvinner. Patofysiologisk spekuleres det i 
vekst-relatert autonom denervasjon, hypo-
volemi, hyperadrenerg stimulering og over-
følsomhet for kroppslige følelser. Lav fysisk 
kapasitet og fallende kondisjon («decondi-
tioning») er vanlig, men det er usikkert om 
dette er primært eller sekundært. 

Diagnosen stilles i hovedsak ut 
fra sykehistorie, kliniske funn inkludert 
ortostatisk puls- og blodtrykksmåling, og 
12-kanalers-EKG (klasse I-anbefaling). 
Hematologisk status og thyreoidea-prøver 
har anbefaling IIa, mens 24-timers-EKG, 
ekkokardiografi og belastningstest har 
anbefaling IIb. Detaljert autonom utredning 
er sjelden tilgjengelig. Alle anbefalingene er 
rent konsensusbasert, for det finnes ingen 
større studier på området. For egen del vil 
jeg nok hevde at 24-timers-EKG i hvert fall 
er viktig for å avklare en del differensialdiag-
noser før jeg ville stille diagnosen POTS på 
en pasient. 

Når det gjelder behandling, er et 
strukturert treningsprogram kanskje det vik-
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tigste (anbefaling IIa, evidensnivå B). God 
hydrering med 2 - 3 l vann og salttabletter 
tilsvarende 10 - 12 g NaCl daglig kan vur-
deres (anbefaling IIb), altså langt mer salt 
enn det man vanligvis anbefaler til befolk-
ningen (< 5 - 6 g). Lavdosert betablokker 
(propranolol 20 mg) har vist 
seg gunstig både i forhold til 
placebo og i forhold til høy-
dose betablokker (propranolol 
80 mg). Kateterablasjon for å 
modifisere sinusknuten er ikke 
anbefalt (se nedenfor om IST). 

Uberettiget (inappro-
priate) sinustakykardi (IST) 
er definert som sinusrytme 
med frekvens > 100 i hvile 
eller gjennomsnittlig > 90 
i en 24-timers-registrering, 
når andre primære årsaker 
er ekskludert. Prevalensen 
er 1,2 %, altså seks ganger hyppigere enn 
POTS. Det er i prinsippet en kronisk tilstand, 
men symptomene bedres ofte over tid. IST 
forekommer i likhet med POTS typisk hos 
unge kvinner. 

Man kjenner ikke årsaken til IST, men 
som patofysiologisk forklaring er foreslått 
både økt sinusknute-automatisitet, økt 
sympatikus-tonus eller -reseptorsensitivitet, 
svekket parasympatikus-tonus, nevrohor-
monal dysregulering eller regional autonom 
dysregulering på linje med det noen har 
funnet ved POTS. 

Som for POTS stilles diagnosen ut 
fra sykehistorie, klinisk undersøkelse, rutine 
laboratorieprøver, EKG og 24-timers-EKG. 
Belastningstest, autonom testing eller med-
ikament-screening kan noen ganger være 
nyttig. Viktige differensialdiagnoser er atrie-
takykardi og sinusknute reentry-takykardi.

Behandlingen er empirisk, da man 
ikke har noen prospektive randomiserte 
langtids-studier på noen av behandlings-
prinsippene. Man forsøker gjerne først 
«livsstil-modifisering og fysisk trening», 
men havner fort på betablokkere. Disse 
har dog begrenset effekt og kan gi bivirk-
ninger. Noen har forsøkt volumekspansjon 
og kompresjonsstrømper. Fludrocortison, 
fenobarbital, klonidin og erytropoetin omta-
les ikke nærmere her, men det har kommet 
positive rapporter om effekt av ivabradin 
(Procoralan®) 5 - 7,5 mg x 2. Ivabradin 

hemmer If-strømmen i sinusknuten og 
reduserer derved hjertefrekvensen. Medika-
mentet er registrert på det norske markedet 
for behandling av hjertesvikt og angina 
pectoris, men refusjonsberettiget bare for 
hjertesvikt etter visse kriterier som ikke 

refereres her. Dersom man 
bruker ivabradin i behand-
ling av IST, går man altså 
utenom godkjent indikasjon 
og må evt. søke særskilt om 
refusjon. Etter min mening vil 
det være en fordel om denne 
behandlingen i første omgang 
sentraliseres regionalt, slik 
at noen får erfaring med en 
gruppe av pasienter.

Kateterbasert eller 
kirurgisk sinusknutemodi-
fikasjon, eller sympatikus-
denervasjon, er ikke anbefalt 

ved IST heller. Kateterbasert sinusknutea-
blasjon kan i noen tilfeller gi tilsynelatende 
frekvensreduksjon, men tilbakefall av 
symptomer er hyppig, og man har sett kom-
plikasjoner i form av pacemakerbehov, n. 
phrenicus-parese og (forbigående) v. cava 
superior-syndrom. 

Foreleseren antydet overlapping 
mellom IST, POTS, kronisk ortostatisk into-
leranse og kronisk utmattelsessyndrom.

Different clinical manifestations of 
vasovagal syncope (VVS) 
Paolo Alboni, Ferrara, Italia
Vasovagal synkope defineres i «consensus 
document» som bevissthetstap som 
1. forekommer når stående stilling opprett-

holdes i > 30 s, eller i forbindelse med 
emosjonelt stress, smerte eller medisin-
ske situasjoner

2. ledsages av svette, varmefornemmelse, 
kvalme og blekhet

3. er assosiert med hypotensjon og relativ 
bradykardi

4. etterfølges av utmattelse

Foreleseren delte VVS inn i følgende: 

1. En typisk form med utløsende faktorer 
som nevnt ovenfor,
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2. En atypisk form uten kjent trigger, men 
hvor det likevel ikke var annen påvisbar 
årsak til synkopen, og hvor tilt-test ofte 
var positiv,

3. «Uforklarlige fall» kan i 40-50 % av 
tilfellene være relatert til VVS. Som 
kjennetegn på VVS-relaterte «uforklar-
lige fall» anga Alboni manglende kontakt 
under deler av episoden (40-60 % av 
fall er dog ikke bevitnet), og at pasienten 
ikke husket hele forløpet. Differensial-
diagnose ved «uforklarlige fall» er carotis 
sinus-hypersensitivitet, og carotis-mas-
sasje er nyttig.

4. Synkope under søvn («sleep syncope») 
rammer særlig middelaldrende kvinner. 
Der er ingen kjent utløsende årsak. 20 
% av affiserte pasienter har rapportert 
marerittaktige drømmer før synkope-
tilfellet, og dette kan være en analog til 
emosjonelt utløst VVS. Det er typisk at 
pasientene våkner med magesmerter og 
defekasjonstrang. 55 % av pasientene 
har også typiske VVS på dagtid. 

Therapy of POTS, IST and VVS 
(except pacing)
Robert S. Sheldon, Calgary, Canada
Sheldon beskrev POTS som en «systemisk 
sykdom» med mange andre symptomer enn 
takykardi. Den viktigste behandlingen var 
«reassurance and support» samt salt mat 
og rikelig drikke. Han tilrådet at man for-
søkte å unngå uprøvde og potensielt farlige 
behandlingstiltak. 

IST-pasienter har ikke like mange 
«systemiske» symptomer som POTS-
pasientene. Det ble ikke tilføyd noe til det 
som er skrevet om behandling i første 
forelesning. 

Når det gjelder VVS, påpekte Shel-
don at det ikke finnes noen gullstandard 
verken for å stille diagnosen eller forutsi 
terapeutisk effekt. Det er viktig å unngå 
venøs opphopning av blod, og kompre-
sjonsstrømper kan være nyttig. Huksitting 
(«squatting») mente han kunne forsøkes, 
for hvis det ikke virket, var fallhøyden i det 
minste mindre. 

Der er ingen etablert medikamen-
tell behandling av VVS. Sheldon mente 
at Florinef 0,2 mg med rimelighet kunne 

forsøkes. Betablokkere kan forsøkes hos 
pasienter over 40 år uten bradykardi, 
ellers er det omdiskutert. Midodrin og SSRI 
(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) er 
også omdiskutert. Tilt-trening har i beste fall 
marginal effekt, og mange pasienter trenger 
bare beroligelse («reassurance»). 

Sheldon ble spurt fra salen (J. 
Kautzner) om han hadde noe synspunkt 
på kateterablasjon av kardiale ganglieplexi 
som behandling av VVS, basert på rappor-
ter fra Beijing og Sør-Amerika. Han svarte 
på generell basis at dette ikke er anbefalt 
som et klinisk verktøy, da vi har for lite data. 
Men han la retorisk til: «Skal vi modifisere 
ganglier hos unge, friske mennesker? Hvem 
i salen kunne tenke seg å henvise sin sønn 
eller datter til slik behandling?»

The role of cardiac pacing in VVS 
Angel Moya, Barcelona, Spania
Foreleseren hadde selv valgt å inkludere 
synkope pga. hypersensitiv sinus caroticus i 
sitt foredrag og dekket herved hele gruppen 
«neurally mediated» eller refleksmediert 
synkope (fra ESCs synkope-retningslinjer 
2009: vasovagal synkope, situasjonsbe-
tinget synkope, carotid sinus-synkope og 
atypisk synkope (uten trigger eller atypisk 
presentasjon)).

Han fastslo at refleksmediert syn-
kope er den hyppigste årsaken til synkope, 
men at den ofte forekommer som perio-
der av hyppigere anfall («clusters»), med 
lange symptomfrie intervall. Prognosen 
er vanligvis god. Som hovedregel bør man 
unngå pacing hos unge pasienter, men det 
kan måtte vurderes hos voksne (> 40 år?) 
med residiverende alvorlige synkoper, når 
alle andre behandlingsforsøk har feilet. Det 
bør i så fall være påvist en dominerende 
kardioinhibitorisk respons og bare minimal 
vasodepressor-respons, dvs. klar bradyk-
arditendens og liten grad av vasodilatasjon 
som årsak til synkopen. 

Den kardioinhibitoriske respons 
kartlegges med carotis-massasje, vippetest 
(tilt-test) og implanterbar loop recorder 
(ILR). Carotis-massasje har en del falsk 
positive funn, og det kan være vanske-
lig å skille vasodepressor-komponenten. 
Tilt-test har en del falsk negative funn, og 
det kan være dårlig korrelasjon mellom 
tilt-test-respons og spontane synkoper. 
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Implanterbar loop recorder gir reproduser-
bare funn, men gir ingen informasjon om 
vasodilatasjon.

Der er ingen blindete, kontrollerte 
studier av behandling med pacemaker 
versus ingen pacemaker ved refleksmedi-
ert synkope. ISSUE 3-studien (Circulation 
2012;125:2566-71) ble omtalt, der pace-
maker var implantert hos 77 randomiserte 
pasienter, men hos 38 var den programmert 
ON og hos 39 OFF. Inklusjonskriterium var 
synkopale pauser ≥ 3 s, eller non-synkopale 
pauser ≥ 6 s. Man dokumenterte effekt av 
pacing (log rank, p=0,039), men der var 20 

% tilbakefall av synkope selv i gruppen med 
pacing. 

Foreleseren fikk spørsmål om CLS-
algoritmen (Closed Loop Stimulation rate 
adaptation) var spesielt nyttig ved refleks-
mediert synkope. Han svarte at algoritmen 
var teoretisk interessant fordi den kunne 
respondere veldig tidlig, men vi mangler 
«harde data». Dette er verdt å merke seg, 
særlig i lys av at begge de norske fageks-
pertene som evaluerte ESCs pace/CRT-
retningslinjene fra 2013 for NCS’ kvalitets-
utvalg, omtalte CLS meget positivt ut fra en 
publisert studie og egen erfaring. 


