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KompliKasjoner til 
Kateterbasert ablasjon av 

atrieflimmer
Jan Pål Loennechen. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital og NTNU

Ablasjon er den mest effektive behandling 
mot residiverende atrieflimmer (1-3), og 
antallet prosedyrer har økt betydelig de 
siste årene (4). I 2011 ble det utført mer enn 
1100 kateterbaserte atrieflimmerablasjoner 
i Norge (5). Oppdatert kunnskap om mulige 
komplikasjoner til behandlingen er vesent-
lig. Både henvisende og behandlende lege 
må kunne vurdere risiko opp mot forven-
tet effekt på plagene og formidle dette til 
pasienten. Den som utførerer inngrepet, må 
forvisse seg om at risiko for komplikasjoner 
er minimalisert. I tillegg er det viktig at leger 
og sykepleiere med ansvar for pasienten 
kjenner til mulige komplikasjoner for raskt å 
kunne begrense omfanget av disse.

Atrieflimmerablasjon er en kom-
plisert prosedyre med større risiko for 
komplikasjoner enn ved ablasjon av andre 
supraventrikulære takykardier. Det finnes  
to omfattende studier med registrerte 
komplikasjoner ved atrieflimmerablasjon, 
én fra 2005 med 11762 prosedyrer og én fra 
2010 med 20825 prosedyrer (6,7). I tillegg 
er komplikasjoner registrert i randomiserte 
studier (1-3). En må være klar over flere 
mulige feilkilder i rapporteringen. Det meste 
av litteraturen er basert på frivillig melding 
med risiko for underrapportering (6,7). 
Data fra kontrollerte studier involverer som 
regel sentre med store pasientvolum, høy 
kompetanse og relativt få komplikasjoner 
sammenlignet med mindre sentre (1-3). 
Videre er registrering av komplikasjoner 
avhengig av hvordan pasienten følges opp. 
For eksempel er de fleste lungevenesteno-
ser asymptomatiske og vil ikke bli oppdaget 
med mindre en gjør bildediagnostikk (8). De 
fleste faktorer trekker altså mot en under-
rapportering av komplikasjoner.

Mengden alvorlige komplikasjoner 
ved atrieflimmerablasjon angis til 3-6 % 
uten at det har vært noen signifikant ned-
gang over tid (4,6-8). Som forventet viser 

det seg at komplikasjonsraten er avhengig 
av senterets og operatørens erfaring (9). 
En økende andel ablasjoner blir utført hos 
eldre i 70- og 80-årene (10,11). Suksess- og 
komplikasjonsraten ser ut til å være like bra 
som for yngre pasienter, men dette skyldes 
nok at de eldre atrieflimmerpasientene som 
abladeres tilhører en selektert og relativt 
frisk gruppe.

I de følgende avsnitt gjennomgås 
forekomst, mekanismer, symptomer, diag-
nostisering og behandling av de vanligste og 
alvorligste komplikasjonene.

Hjertetamponade
Ved tamponade hindres hjertets fylning 
grunnet væske i perikardhulen. Rask erkjen-
nelse og behandling av tilstanden er som 
regel livreddende. I de to store registrene 
rapporteres tamponade ved 1,2 % og 1,3 
% av prosedyrene (6,7). Ved kryoablasjon 
oppgis tamponade ved 1,5 % av prosedy-
rene (12). Tamponade skyldes feilrettet 
transseptal punksjon, mekanisk traume av 
kateteret eller overoppheting av atrieveggen 
ved ablasjon. Det kliniske bildet ved tampo-
nade er et brått eller gradvis fall i blodtrykk 
med eventuell progresjon til sirkulasjons-
kollaps. Pasienten kan ha forvarsel i form 
av smerter, kvalme, tungpust eller generell 
uvelhet. De fleste tilfellene oppstår i labora-
toriet eller kort tid etter avsluttet prosedyre, 
men tamponade er rapportert etter mer 
enn 1 time ved 0,2 % av prosedyrene (13). 
Seneste rapporterte tamponade ble påvist 
45 dager etter prosedyren. Diagnosen stilles 
ved klinikk og ekkokardiografi. Behandlingen 
er umiddelbar perkutan tapping av perikard-
væske og eventuell reversering av hepari-
neffekten med protaminsulfat. Det benyt-
tes som regel subxiphoidal tilgang med 
Seldinger-teknikk og innleggelse av dren. En 
sjelden gang kan perforasjonen være såpass 
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omfattende at det kreves kirurgisk drenasje 
og reparasjon.

arteriell emboli
Arterielle tromboembolier er en av alvor-
ligste komplikasjonene til atrieflimmera-
blasjon. I de største oversiktsrapportene 
er forekomsten av TIA 0,6-0,7 % og slag 
0,2-0,4 %. (6,7,14). I en studie med 3060 
prosedyrer og 0,8 % embolisk hjerneslag 
ga 14 % alvorlige, 45 % moderate og 41 % 
milde sekveler (15). Årsakene til emboli-
sering er tromber på innføringshylser og 
ablasjonskateteret, kulldannelse på kateter 
og ablasjonssted eller mekanisk løsning av 
preeksisterende tromber. Symptomene ved 
tromboembolier avhenger av lokalisering 
og størrelse av embolien, med cerebrale 
iskemiske symptomer som de vanligste. 
Avhengig av lokalisasjon og klinikk kan det 
være aktuelt med observasjon, trombektomi 
eller trombolyse. Tidligere har behandlingen 
ved hjerneslag vært avventende med aksept 
av komplikasjonen, mens en nå har fokus på 
rask diagnostikk og vurdering med tanke på 
trombolyse eller trombektomi.

Flere oppsiktsvekkende MR-studier 
har påvist asymptomatiske cerebrale embo-
lier etter 7-38 % av atrieflimmerablasjonene 
(16-18). Hyppigheten av embolier varierte 
med hvilket katetersystem som ble brukt 
med høyest andel, 38 %, ved bruk av et 
sirkulært mulitelektrodekateter uten vann-
kjøling. I en oppfølgingsstudie var dog hele 
94 % av lesjonene ikke detekterbare etter 
3 måneder, og en fant heller ikke påvisbare 
nevrologiske følger hos pasientene (19).

luftemboli
Hyppigheten av lufteemboli er usikker da 
symptomer og funn ofte er diffuse og forbi-
gående. Vanligste mekanismene er innfø-
ring av luftbobler gjennom de transseptale 
hylsene enten grunnet luft i infusjonssettet 
eller ved at luft suges inn ved rask uttrek-
king av katetrene (20). Spesielt gjelder 
dette for ballongkatetere med store inn-
føringshylser. Luftembolier kan gi cerebral 
påvirkning i form av endret mental status, 
kramper eller fokale nevrologiske utfall. 
Koronare luftembolier rammer oftest høyre 
koronararterie og kan gi nedreveggsiskemi 

med eller uten AV-blokk. Behandlingen ved 
luftemboli er væske og oksygen i tillegg til 
annen støttende behandling. Ved større 
embolier er det anbefalt å tippe pasienten 
med hodet lavt for å motvirke cerebral 
embolisering (4).

lungevenestenose
Lungevenestenose ble tidlig påvist som 
en komplikasjon til atrieflimmerablasjon 
og skyldes skade med påfølgende binde-
vevsdannelse i venen. I en registerstudie 
fra 2010 ble det rapportert om lungeve-
nestenose etter 1,3 % av prosedyrene med 
behov for intervensjon etter 0,3 % (7). Hyp-
pigheten i ulike studier varierer betydelig 
(0-38 %) og skyldes forskjeller i ablasjons-
teknikk, i definisjonen av lungevenestenose 
og ikke minst i bruken av bildediagnostikk 
(4,6,7). For å unngå lungevenestenose 
gjøres ablasjoner nå utenfor venene veiledet 
av CT, MR og/eller 3-dimensjonale kartleg-
gingsprogrammer. Forekomsten av symp-
tomatisk lungevenestenose har derfor gått 
betydelig ned fra de tidligste studiene. Ved 
kryoballongablasjon har økt bruk av større 
ballonger motvirket tendensen til stenose. 
Lungevenestenose er som regel asympo-
matisk, men kan gi anstrengelsesdyspnoe, 
hviledyspnoe, brystsmerter, hoste, hemop-
tyse og residiverende luftveisinfeksjoner. 
Symptomene korrelerer med graden av 
stenose, men selv totalokkluderte lungeve-
ner kan være asymptomatiske. De mest pre-
sise metodene for diagnostikk er CT, MR og 
transøsofageal ekkokardiografi. Perfusjons-
scintigrafi av lungene kan brukes som et 
screeningverktøy. Alvorlige symptomatiske 
lungevenestenoser behandles med bal-
longdilatasjon, eventuelt med innleggelse av 
stent. Det er risiko for restenose både med 
og uten stentimplantasjon (21).

Øsofagusskader
Øsofagus har nær relasjon til venstre 
atrium, og skader i form av ulcerasjoner, 
perforasjoner og fistler er veldokumenterte 
(6,7,22). Det er antatt at skaden skyldes 
ablasjonsenergien med mulig bidrag av 
syrerefluks. Asymptomatiske ulcerasjoner 
forekommer hos 15-20 %, mens den mest 
fryktede komplikasjonen, atrioøsofagial fis-
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tel, forekommer svært sjelden (i 0,03-0,2 % 
av prosedyrene) (6,7,20). Ved atrioøsofagial 
fistel oppstår plagene som regel etter 1-5 
uker med infeksjonssymptomer, brystsmer-
ter, nevrologiske utfall, gastrointestinale 
symptomer eller en kombinasjon av disse. 
Tilstanden har svært høy mortalitet på 
70-80 %. Diagnostikk gjøres best med 
CT eller MR av øsofagus, mens endoskopi 
bør unngås grunnet fare for luftemboli. 
Behandlingen er kirurgisk. Overlevende har 
ofte nevrologske sekveler etter cerebrale 
embolier. Tidlig diagnose er viktig da det er 
rapportert om pasienter som har overlevd 
uten sekvele ved tidlig intervensjon (23).

skade av nervus vagus
Direkte skade av det vagale nervepleksus 
foran øsofagus kan gi pylorusspasme og 
hypomobilitet av magesekken og er rap-
portert i opp til 1 % av prosedyrene (24). 
Vanligste symptomer er kvalme, oppkast 
og magesmerter. Bildediagnostikk kan vise 
dilatasjon og dårlig tømning av magesek-
ken. De fleste pasientene blir spontant bra i 
løpet av 14 dager. Ved langvarige og uttalte 
plager kan pylorusspasme behandles med 
botulinuminjeksjoner eller kirurgi (4).

skade av nervus phrenicus
Skade av nervus phrenicus er relativt 
sjeldent (< 1 %) ved radiofrekvensablasjon, 
men er hyppigere ved kryoballongablasjon 
(4,7-7,5 %) (10,25). Ved bruk av kryobal-
long er risikoen størst ved ablasjon av høyre 
sides lungevener og kan i stor grad unngås 
ved at nervefunksjonen overvåkes med 
phrenicuspacing under ablasjon. Phreni-
cusparese er ofte asymptomatisk, men kan 
gi tung pust, hikke, brystsmerter og hoste. 
Diagnosen stilles enkelt ved inspirasjon 
under røntgengjennomlysning av diafragma. 
De aller fleste pasientene helbredes spon-
tant innen 12 måneder, og det finnes ingen 
spesifikk terapi.

perifere vaskulære 
komplikasjoner
Vaskulære komplikasjoner ved de perkutane 
innstikksstedene er vanlig. Blødning ut av 
innstikk regnes ikke som en komplikasjon. 

Lokalt hematom rapporteres hos 13 %, arte-
riovenøs fistel hos 1 % og pseudoaneurisme 
hos 0,5 % (4,6). Symptomer ved hematom 
og pseudoaneurisme er lokal smerte og 
hevelse. Arteriovenøs fistel og pseudoanu-
risme kan ofte auskulteres, men diagnosti-
seres best med ultralyd og behandles med 
kompresjon. En sjelden gang kan det være 
aktuelt med kirurgi. Injeksjon av trombin kan 
forsøkes ved pseudoaneurysmer. Ved høyt 
innstikk i lysken kan det oppstå en retrope-
ritoneal blødning. Denne kan gi et betydelig 
blodtap før den blir klinisk manifest med 
hypotensjon og blødningssjokk. CT abdo-
men er best for diagnostikk av retroperito-
neale hematomer, som initialt behandles 
med reversering av antikoagulantia, tett 
observasjon og eventuell transfusjon. Svært 
sjelden er det nødvendig med kirurgi.

Koronar karskade
Skade av koronarkar er ikke kjent ved ordi-
nær atrieflimmerablasjon, men er rapprotert 
ved anleggelse av venstresidig isthmusblokk 
hvor en ofte gjør flere ablasjoner med høy 
effekt (26).

stråleskade
Subakutt stråleskade av hud er svært 
sjelden ved moderne atrieflimmerablasjon. 
Derimot ble det i en studie estimert at strå-
lemengden under en prosedyre medførte 
økt livstidsrisiko for dødelig malignitet med 
0,1 % (27).

perikarditt
Ablasjonene ved atrieflimmer skal være 
transmurale og vil alltid gi en grad av peri-
karditt som vil være mer eller mindre symp-
tomatisk. Brystsmerter lindres som regel 
effektivt med lette analgetika. Ved sterke 
smerter må andre komplikasjoner utelukkes. 
Av og til kan perikarditten arte seg som en 
kronisk inflammasjon med lengrevarende 
brystsmerter og en sjelden gang i seg selv gi 
perikardvæske (28). En antar da at abla-
sjonen har utløst en patologisk forlenget 
perikardreaksjon.
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mitralklaffeskade
Det sirkulære kateteret som brukes for å 
bekrefte lungeveneisolasjon ved ablasjon, 
kan sette seg fast i mitralklaffeapparatet og 
forårsake skade når en forsøker å dra det 
løs. I verste fall kan dette gi operasjonskre-
vende prolapser (29).

mortalitet
I den største oversiktsstudien med 32569 
pasienter ble mortaliteten ved atrieflim-
merablasjon angitt til 0,1 % (20). De hyp-
pigste årsakene til dødsfall var tamponade 
(25 %), hjerneslag (16 %), atrioøsofagial 
fistel (16 %) og pneumoni (6 %). Andre 
rapporterte årsaker var pulmonalveneper-
forasjon, hemothorax, dobbel lungeveneok-
klusjon, intrakranial blødning, septikemi og 
anafylaksi.

oppsummering
Alvorlige komplikasjoner forekommer hos 
3-6 % av pasientene som gjennomgår abla-
sjon mot atrieflimmer.

Tamponade er den hyppigste døds-
årssaken. Det er vesentlig med årvåkenhet 
for tamponade i alle behandlingsledd, også 
sent i forløpet. Det skal være lav terskel for 
ekkokardiografi, og utstyr for perikardtap-
ping må være lett tilgjengelig.

For å minimalisere hyppigheten av 
hjerneslag må antikoagulasjonen være nitid 
både før, under og etter ablasjon. Minima-
lisering av asymptomatiske embolier er en 
viktig ufordring.

Hyppigheten av lungevenestenose er 
redusert etter bedret teknikk og bildefram-
stilling, men en må fortsatt være obser-
vant i forhold til symptomene som ofte er 
uspesifikke.

Atrioøsofagial fistel er en sjelden, 
men svært alvorlig komplikasjon. Tilstanden 
må overveies hos alle med infeksjonsklinikk 
etter ablasjon, spesielt i kombinasjon med 
cerebrale eller gastrointestinale plager.
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