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ABLASJONSBEHANDLING 
AV VENTRIKKELTAKYKARDI 

OG VENTRIKULÆRE 
EKSTRASYSTOLER  

- INDIKASJON OG NYTTE
Finn Hegbom, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Behandling av ventrikulær ekstrasystoli 
(VES) og ventrikkeltakykardi (VT) kan være 
utfordrende. Medikamentell antiarytmisk 
behandling har moderat god effekt, men 
plagsomme bivirkninger er ikke uvanlig, og 
noen ganger er de alvorlige (proarytmi). 
Implanterbar defibrillator (ICD) kan stoppe 
VT med antitakykardi-pacing (ATP) eller 
elektrisk sjokk, forhindre plutselig død og 
bedre overlevelse. Men gjentatte elektriske 
sjokk reduserer livskvaliteten, svekker 
hjertefunksjonen og øker dødeligheten. 
Om økt dødelighet skyldes sjokkene eller 
om disse pasientene i utgangspunktet er 
dårligere, vet man ikke. ICD forhindret ikke 
VT, og omtrent 50 % av pasienter med ICD 
som sekundærprofylaktisk behandling får 
senere behandlingskrevende VT. Medika-
mentell behandling reduserer hyppighe-
ten av ventrikulære arytmier hos mange 
pasienter, både dem med og dem uten ICD, 
men ikke hos alle. Radiofrekvensablasjon gir 
mulighet for behandling av VES og VT, og 
ved noen tilstander er denne behandlingen 
kurativ. Ablasjon av VT er ofte krevende, og 
suksessraten er lavere enn ved supraven-
trikulære takykardier. Hos pasienter med 
strukturell hjertesykdom er også komplika-
sjoner noe hyppigere og noen mer alvorlige. 
Utover kurativ behandling ved ablasjon av 
de idiopatiske ventrikulære arytmiene, er 
behandlingen symptomatisk. Hos pasienter 
med strukturell hjertesykdom er det ikke 
dokumentert at VT-ablasjon endrer forlø-
pet av grunnsykdommen eller reduserer 
dødelighet. 

Indikasjon for ablasjon
Ved Oslo universitetssykehus har det vært 
en betydelig økning i antall ablasjons-

prosedyrer av VES og VT de siste årene 
fra 17 prosedyrer i 2011 til 94 prosedyrer 
siste året. Omtrent 2/3 av pasientene har 
idiopatisk VES og VT; de fleste fra høyre 
ventrikkels utløpstraktus (RVOT, right 
ventricular outflow tract). Pasienter med 
idiopatiske takyarytmier skal som regel ha 
forsøkt minst ett antiarytmikum (betablok-
ker, verapamil eller flekainid) før de aksep-
teres for ablasjon, forutsatt at de er mye 
plaget. De fleste pasienter med strukturell 
hjertesykdom og alvorlig VT har ICD. Ved 
gjentatte VT-episoder behandles disse med 
amiodaron eller sotalol. Sotalol brukes mest 
hos pasienter med postinfarkt-VT eller 
arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati 
(ARVC). Hvis pasienten fortsatt har VT 
på tross av antiarytmisk behandling, er 
ablasjon indisert såfremt det ikke foreligger 
kontraindikasjoner. 

Behandling av VT-storm
VT-storm betyr ≥ 3 separate episoder med 
vedvarende VT per døgn som nødvendig-
gjør behandling med ATP, elektrisk sjokk 
eller intravenøs antiarytmika. De fleste pasi-
enter har postinfarkt-VT og ICD. Tilstanden 
er alvorlig og assosiert med økt mortalitet. 
Rask behandling er avgjørende for utfallet, 
og ablasjon er indisert ved vedvarende VT-
episoder på tross av maksimal behandling. 
Ta tidlig kontakt med arytmisenter!

Vedvarende («incessant») VT
En ikke uvanlig tilstand er vedvarende lang-
som VT på tross av maksimal behandling 
med antiarytmika og fininnstilling av ICD. 
VT-frekvensen ligger mellom 100-130/min, 
men kan være så lav som 90-100/min. Den 
lave frekvensen skyldes oftest behandling 
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med Cordarone. Dette er en klasse I-indika-
sjon for snarlig VT-ablasjon såfremt det ikke 
foreligger kontraindikasjoner. Igjen, ta tidlig 
kontakt med arytmisenter!

Tabell 1 viser indikasjon for abla-
sjonsbehandling av ventrikulære takyaryt-
mier ved Oslo universitetssykehus.

Arytmimekanisme og 
substrat
VT kan være fokal eller reentry-basert (1). 
Fokal VT oppstår hyppigst hos pasien-
ter uten strukturell hjertesykdom, mens 
reentry er vanligst hos dem med strukturell 
hjertesykdom som f.eks. ved post-infarkt-
VT, eller VT ved dilatert kardiomyopati 

Tabell 1. Indikasjon for ablasjon av ventrikulære takyarytmier ved Oslo universitetssykehus 

A. Pasienter uten strukturell hjertesykdom (idiopatiske) 
Arytmitype

1. Symptomatisk VES og VT uten effekt av ett 
antiarytmikum, har bivirkninger av eller ikke 
ønsker antiarytmika. Ved de venstresidige 
arytmiene skal minst ett antiarytmika være 
forsøkt.

2. Hyppig VES (> 10.000-20.000/døgn) som 
fører til svekket hjertefunksjon (dilatasjon og 
nedsatt EF; takykardiomyopati).

3. Gjentatt polymorf VT eller ventrikkelflimmer 
(VF) som ikke responderer på antiarytmika 
og hvor man antar at unifokale VES (fra ett 
fokus) trigger disse.

Kommentar

VES må være unifokale (fra ett fokus) og 
hyppig . Hvis mer enn 1 type VES, må én være 
dominerende  og årsak til symptomene.

VES må være unifokal (fra ett fokus). Hvis flere 
enn 1 type VES, må én være dominerende.

Avgjørende at VES er unifokal og dominant og at 
det er denne som trigger VT eller VF. 

B. Pasienter med strukturell hjertesykdom (de fleste har ICD)
Arytmitype

1. Vedvarende VT («incessant») eller VT-
storm på tross av optimal medikamentell 
behandling  inkludert amiodaron.

2. Gjentatte symptomatiske monomorfe VT 
(± elektrisk sjokk) hos pasienter med eller 
uten ICD på tross av minst ett antiarytmika, 
ved uttalte bivirkninger av disse eller hvis 
pasienten  ikke ønsker antiarytmika. 

3. Gjentatte monomorf eller polymorf VT eller 
VF (elektrisk storm) som ikke responderer 
på annen behandling og hvor man antar at 
unifokale VES trigger disse.

4. Bundle branch reentry-VT/VT som bruker 
begge grenbunter som reentrybaner.

5. Unifokale VES hos pasienter med CRT-
pacemaker som medfører for lav prosent 
biventrikulær pacing.

Kommentar

«VT-storm» er egentlig et vidt begrep. Betyr ≥ 3 
separate episoder med vedvarende VT/døgn som 
nødvendiggjør rask behandling. 

Denne indikasjonen er uavhengig av EF, men ved 
betydelig svekket venstre ventrikkel-funksjon skal 
amiodaron være forsøkt fordi risikoen er større.

Ablasjon av VES som trigger arytmiene. Må 
dokumenteres  på 12-avledninngs-EKG. VES 
ofte fra Purkinjeceller. Kan ses i det akutte 
hjerteinfarktforløp.

Behandling er ablasjon av høyre grenbunt.

VES må være unifokale.

C. Pasienter med strukturell hjertesykdom som ikke skal behandles
Arytmitype

1. VT hos pasienter med forbigående tilstander , 
eksempelvis myokarditt, proarytmi, 
elektrolytt forstyrrelser, iskemi m.fl.

2. Pasient med betydelig morbiditet eller man 
antar er i «end-stage» hjertesvikt.

3. Fersk trombe i venstre ventrikkel

Kommentar

Dilatert kardiomyopati som skal CRT-behandles 
kan bli bedre av sin VT etter en periode.

Gjelder spesielt eldre pasienter.
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og ARVC. Den fokale arytmimekanismen 
kan være trigget aktivitet som følge av 
sene etter-depolariseringer (delayed 
afterdepolarisations=DAD), eller unormal 
automatisme, eksempelvis fokal VT fra 
ventriklenes utløpstraktus. Som oftest er 
utgangspunktet for de ventrikulære arytmi-
ene endokard, men et fokalt utgangspunkt 
eller deler av en reentrybane kan ligge 
intramuralt eller epikardialt, spesielt hos 
pasienter med strukturell hjertesykdom som 
ARVC, gjennomgått myokarditt og dilatert 
kardiomyopati. 

En forståelse av arytmimekanisme 
og hvor substratet er lokalisert er avgjø-
rende for behandlingen. Ved fokale arytmier 
er arytmisubstratet lite og behandles derfor 
med begrenset ablasjon, mens hos pasien-
ter med postinfarkt-VT er arytmisubstratet 
større, og området som skal behandles, blir 
derfor større. 

EKG-dokumentasjon
EKG er viktig ikke minst for å bekrefte 
VT-diagnosen. Dokumentasjon på et van-
lig EKG, telemetriutskrifter eller langtids 
EKG-registreringer vil i de fleste tilfeller 
bekrefte antatt diagnose. Noen ganger er 
non-invasive undersøkelser/intervensjoner 
(øsofagusregistrering, karotismassasje, 
farmakologisk intervensjon, device-regis-
trering) eller invasiv elektrofysiologisk 
undersøkelse nødvendig for å stille riktig 
diagnose. 

Forut for ablasjon er arytmidoku-
mentasjon i form av et 12-avlednings EKG 
en forutsetning. I tillegg til å bekrefte 
diagnosen kan EKG si noe om arytmime-
kanisme, bakenforliggende substrat og 
utgangspunkt for arytmien. Dette er svært 
viktig for planlegging av inngrepet og kan 
være avgjørende hvis man ikke klarer å 
fremprovosere arytmi under prosedyren. De 
fleste overvåkningsavdelinger har mulighet 
for å «konstruere» et 12-avlednings-EKG, 
såkalt «beregnet» 12-avledningsregistre-
ring, utfra seks eller åtte elektroder. Dette 
gir ikke samme informasjon som et genuint 
12-avlednings-EKG, men er av og til det 
beste av det mulige.

Et patologisk12-avlednings-EKG i 
sinusrytme kan gi indikasjon på bakenforlig-
gende substrat og grunnsykdom, eksempel-
vis T-inversjoner i V1-V3 hos pasienter med 

ARVC og q-bølger som tyder på gjennom-
gått infarkt hos pasienter med iskemisk 
hjertesykdom. QRS-morfologi under VT 
sier noe om utgangspunktet. Et venstre 
grenblokk-liknende mønster i V1 tyder 
på utgangspunkt i høyre ventrikkel eller 
ventrikkelseptum, mens et høyre grenblokk-
liknende mønster tyder på utgangspunkt i 
venstre ventrikkel. I frontalplanet vil inferiør 
akse med dominerende R-bølger i avledning 
II, III og aVF tyde på utgangspunkt fra RVOT, 
venstre ventrikkels utløpstractus (LVOT), 
fremre mitral-annulus eller tilhørende 
områder i venstre ventrikkel. Dominerende 
S-bølger i de samme avledningene tyder på 
superiør akse-aktivering av hjertet fra bunn 
mot topp. Dominerende S i avledning I og 
aVL tyder på at aktivering har retning fra 
venstre mot høyre. Dominerende S i V4-V6 
tyder på et utgangspunkt fra den distale 
tredjedel av ventriklene med aktivering vekk 
fra de apikale deler. Spesielt hos pasienter 
uten strukturell hjertesykdom er QRS-mor-
fologi under VES eller VT nokså spesifikt i 
forhold til lokalisasjon av arytmifokus. Dette 
forutsetter at EKG-elektrodene, spesielt 
V1-V3, er satt nøyaktig på riktig plass.

Utredning forut for 
behandlingen
VT er i utgangspunktet en alvorlig tilstand 
og krever ofte innleggelse i sykehus for 
videre utredning og behandling. Det første 
er å bekrefte diagnosen ved EKG-doku-
mentasjon. Ut fra klinikk og EKG legges en 
plan for videre utredning. Deretter gjøres en 
prognostisk vurdering ut fra klinikk, baken-
forliggende hjertesykdom og andre prog-
nostiske faktorer som kommer frem ved 
utredning. Den mest målbare parameter er 
venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF). 
Jo lavere EF, desto dårligere prognose. Etter 
disse vurderingene kan en «skreddersy» 
behandlingen til den enkelte pasient. 

Langtids-EKG-registrering er 
nødvendig hvis VES skal behandles med 
ablasjon, for å kvantitere arytmien, for se 
om VES-ene kommer fra ett fokus (unifo-
kal) eller flere (multifokal) og for å se om 
pasienten også har episoder med VT. Jo 
flere ulike QRS-morfologier, desto større 
sannsynlighet for en underliggende struktu-
rell hjertesykdom. Hvis antall VES overstiger 
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20.000/døgn, er det relativt stor risiko for 
utvikling av venstre ventrikkel-dysfunksjon, 
og ablasjon vil som oftest være indisert. 
Langtids-EKG-registrering er også viktig ved 
senere kontroller for å evaluere resultatet av 
behandlingen.

En ekkokardiografisk undersøkelse 
gjøres alltid og sier noe om dimensjonene 
av hjertekamrene, regional og global funk-
sjon (EF), veggtykkelse, klaffefunksjon og 
hemodynamikk. De ekkokardiografiske funn 
vil sammen med utseende av EKG under 
arytmi, gi en god pekepinn på arytmime-
kanisme og omtrentlig utgangspunkt for 
arytmien.

Hvis årsaken til VT er uavklart, gjø-
res koronarangiografi hvis der er berettiget 
mistanke om koronarsykdom. Hos pasienter 
med kjent iskemisk VT må også koronaran-
giografi utføres såfremt det ikke et utført 
siste 6 måneder. Det er sjelden at PCI av 
stenoser hos pasienter med tidligere hjerte-
infarkt og monomorf VT forhindrer gjentatte 
VT episoder. Likevel er det viktig at disse 
pasientene er best mulig revaskularisert. 

MR av hjertet er et viktig supple-
ment ved noen tilstander, både i diagnostisk 
øyemed og for å lokalisere og kvantitere 
områder med arrvev (arytmisubstrat). MR 
gir verdifull informasjon om lokalisering 
og utbredelse av substratet. MR-bildet 
kan også integreres i det 3-dimensjonale 
elektroanatomiske «kartet» («mappet») 
som lages under prosedyren. MR er kon-
traindisert hos pasienter med ICD, såfremt 
ikke ICD-systemet er MR-kompatibelt. I 
slike tilfeller kan multidetektor-CT i noen 
grad erstatte MR, men i hovedsak for å vise 
anatomi og forløp av koronarkar og ved 
integrering i det 3-dimensjonale elektroana-
tomiske kartet. Multidetektor-CT er mindre 
egnet for å karakterisere substratet utover 
lokalisasjonen og veggtykkelse.

Utførelse av prosedyren
Før innleggelse for elektiv ablasjon er det 
vanlig å seponere antiarytmika i 4-5 dager 
for å øke sannsynligheten for at den kliniske 
arytmien (VES eller VT) kan induseres 
under prosedyren. Hos pasienter med ICD, 
strukturell hjertesykdom og svekket hjer-
tefunksjon er dette ikke alltid mulig og må 
derfor vurderes individuelt. Betablokker skal 
ikke seponeres, og det er heller ikke vanlig 

å slutte med amiodaron. Planleggingen av 
selve prosedyren gjøres ut fra bakenforlig-
gende grunnsykdom og hvilken arytmi og 
substrat som skal behandles.

Personell: VT er en alvorlig tilstand 
og behandlingen utfordrende og til dels 
vanskelig. Minst 2 - 3 erfarne sykepleiere og 
2 erfarne leger bør være tilstede. En dårlig 
hjertefunksjon øker risikoen ved prosedyren, 
og god hjelp fra og et godt samarbeid med 
anestesiavdelingen er derfor en forutsetning 
ved behandling av dårlige pasienter. 

Vitale parametere: Kontinuerlig 
hjertefrekvens, blodtrykk og oksymetri 
visualiseres på egen skjerm. Ved mistanke 
om alvorlig komplikasjon må tiltak øyeblik-
kelig iverksettes.

Anestesi: De fleste pasienter 
behandles enten under lett sedasjon med 
dormicum og fentanyl, mens de dårligste 
pasientene med betydelig svekket hjerte-
funksjon ofte behandles i generell narkose. 
Disse pasientene må overvåkes nøye 
under prosedyren, og noen av dem trenger 
vasoaktive medikamenter og inotrop støtte. 
I flere land gjøres de fleste av prosedyrene i 
propofol-anestesi. 

Elektrofysiologisk undersøkelse: 
EKG tatt forut for undersøkelsen forteller 
oss hva slags arytmi det dreier seg om og 
omtrent hvor den kommer fra. Likevel er vi 
avhengig av å se arytmien under prosedy-
ren. Enten oppstår arytmien spontant (VES, 
incessant VT) eller den må fremprovoseres 
ved å stimulere hjertet på ulike måter, noen 
ganger ved å gi stresshormon (isopre-
nalin). Enkelte ganger er det ikke mulig å 
fremkalle arytmi (f.eks. RVOT VES/VT), og 
prosedyren må avsluttes uten mulighet til å 
behandle pasienten.

Visualisering: Røntgengjennomlys-
ning og 3-D elektroanatomisk kartlegging 
(3-D map) med elektrodekatetre av aktuelle 
hjertekammer og substrat gjøres. I dag 
kan både stillbilder av røntgenbilde tatt 
per-operativt og pre-prosedyre-MR eller 
CT av hjertet integreres med 3-D map som 
konstrueres. På denne måten blir anatomi, 
substrat og katetre visualisert på samme 
dataskjerm. Aktuelle områder i hjertekam-
meret (signaler som kan tyde på utgangs-
punkt for arytmi, etterpotensialer som 
tyder på langsom ledning («slow channel»), 
områder man har abladert) kan avmerkes i 
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3-D mappet. Den tredimensjonale visualise-
ringen viser deg med stor nøyaktighet hvor 
i hjertekammeret ablasjonskateteret er og 
vil redusere mengden av røntgenbestråling 
gjennom en prosedyre. Dette er viktig både 
for operatør og pasient.

Signalanalyse: Signaler fra EKG-
avledninger og ulike katetre i hjertet visua-
liseres og analyseres på egen dataskjerm. 
Riktig tolkning av signaler fra katetrene er 
avgjørende for suksess. 

Ablasjonskateteret: En generator 
leverer vekselstrøm i frekvensområdet 500 
kHz unipolart mellom katetertuppen til en 
stor indifferent klisterelektrode på ryggen. 
På denne måten varmes vevet ved kateter-
tuppen til ønsket temperatur. Dette kalles 
radiofrekvensablasjon. Ved samtidig ned-
kjøling av katetertuppen med vann under 
ablasjon, kan mer energi gis og større lesjon 
lages. Se figur 3D.

Lokalisering og ablasjon av VES og 
VT: Analyse av signaler fra ablasjonskate-
teret visualisert i 3-D-kartet under arytmi 
forteller hvor arytmien kommer fra. Når 
man har funnet utgangspunktet, utføres 
selve ablasjonen. Noen ganger «brenner» 
man én eller to ganger, andre ganger utføres 
mer utstrakt ablasjon over et litt større 
område. Målet er bortfall av arytmi. Etter 
ablasjon må en vente 30-60 minutter for å 
se at pasienten holder seg arytmifri. Deret-
ter avsluttes prosedyren.

Nytteverdi av VT-ablasjon
Ablasjon av idiopatisk VES og VT, spesielt 
de fra RVOT, har vært utført i 25 år. Alle-
rede fra begynnelsen av 1990-tallet kom 
de første publikasjonene som viste resul-
tatene fra ablasjon av disse arytmiene (2). 
Suksessraten er over 80 %, residivraten lav 
og komplikasjoner relativt sjeldent. Behand-
lingen er m.a.o. kurativ. Nytteverdien av 
ablasjonsbehandling hos denne gruppen er 
derfor udiskutabel. Når det gjelder abla-
sjon av VT hos pasienter med strukturell 
hjertesykdom, eksempelvis post-infarkt-VT, 
er situasjonen noe annerledes. Utvilsomt 
er det mulig å behandle VT med ablasjon, 
og oppfølging viser en betydelig reduksjon i 
forekomst av VT, ICD-behandlinger (ATP og 
elektrisk sjokk av VT), bedret livskvalitet og 
reduksjon i sykehusinnleggelser hos en stor 
andel av pasientene (3-7). Spørsmålene er 

om nytteverdi over tid står i forhold til risiko 
og kostnader ved prosedyren, om ablasjon 
er bedre enn medikamentell antiarytmisk 
behandling, om tidlig intervensjon med 
ablasjon (og derfor mer elektiv i en roligere 
fase) er mer gunstig over tid og om vellyk-
ket ablasjon påvirker total mortalitet. 

Stevenson og medarbeidere 

publiserte i 2008 data fra 231 pasienter 
med postinfarkt-VT (median EF 25 %) 
(8). Omtrent 50 % var residivfri etter 6 
måneders oppfølgning. Prosedyrerelaterte 
komplikasjoner var 10 % («major complica-
tions»), prosedyrerelatert dødelighet 3 % 
og 1-års totalmortalitet 18 %. 

Tung og medarbeidere publiserte 
i 2015 resultater fra VT-ablasjon av 2061 
pasienter med strukturell hjertesykdom 
fra årene 2002 til 2013 fra 12 store inter-
nasjonale anerkjente sentra (3). Gjennom-
snittsalder var 65 år, og median EF 31 % (24 
%-42 %). Etter ett år var 70 % residivfri, 
og totalmortalitet var 10 %. Prosedyrerela-
terte komplikasjoner var 6 % («major») og 
«bare» 2 dødsfall. I begge disse studiene 
var tilbakefall av VT relatert til dårligere 
hjertefunksjon og flere VT-morfologier 
forut for ablasjonen. Som vi ser fra tallene 
er resultatene fra denne sistnevnte studien 
bedre enn den første nevnt over. Årsakene 
er nok rekrutering av pasienter fra enda 
større sentra med høyt volum, mer erfarne 
ablatører, mer målrettet og «aggressiv» 
ablasjon inkludert epikardial ablasjon, bedre 
utstyr (ablasjonskatetre, 3-D map, integre-
ring med MR/CT) og ikke minst bedre per- 
og postoperativ hemodynamisk støtte hos 
de dårligste pasientene. 

Dødelighet første uken etter ablasjon 
er heller ikke ubetydelig. Dette kan være 
prosedyrerelatert, at VT/VF og sjokk fra ICD 
fortsetter ved «mislykket» prosedyre eller 
at grunnsykdommen er så langtkommen at 
pasienten er i endestadiet av sykdommen. 
Mange pasienter har også annen betydelig 
komorbiditet, og dette påvirker i stor grad 
resultatet av behandlingen, m.a.o. at pasi-
entseleksjon er avgjørende for utfallet (3-7).

Tidlig intervensjon med ablasjon 
hos postinfarkt VT-pasienter er utført i to 
studier. VTACH-studien fra 2010 var en pro-
spektiv, randomisert studie utført i 16 euro-
peiske sentra som sammenlignet implanta-
sjon av ICD med og uten VT-ablasjon hos 
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107 pasienter med stabil postinfarkt-VT og 
redusert EF (9). Tiden til første tilbakefall av 
VT eller VF var betydelig lenger i gruppen 
som også ble behandlet med ablasjon i til-
legg til ICD (18,6 måneder vs. 5,9 måneder) 
Etter 2 år var henholdsvis 47 % og 29 % 
residivfri fra VT eller VF i gruppen ICD + 
ablasjon vs. bare ICD. Det var ingen forskjell 
i totalmortalitet etter 2 år. Konklusjonen var 
at profylaktisk VT-ablasjon kan forsøkes hos 
denne kategori pasienter før implantasjon 
av ICD. 

SMASH studien fra 2007 var en pro-
spektiv, randomisert studie som sammen-
lignet VT-ablasjon med kontrollgruppe uten 
ablasjon hos 128 pasienter (gjennomsnitts-
alder 67 år) med postinfarkt-VT, redusert 
EF (gjennomsnittlig 30 %) og primærprofy-
laktisk ICD (10,11). Pasientene ble inkludert 
etter ett VT-/VF-anfall, og bruk av klasse 
I- og III-antiarytmika var ikke tillatt. Etter 2 
års oppfølgning fikk 12 % i gruppen behand-
let med ablasjon ICD-behandling av VT eller 
VF, mens tilsvarende tall i kontrollgruppen 
var 33 %. Det var ingen forskjell i totalmor-
talitet etter 2 år. 

Disse publikasjonene viser at abla-
sjon av VT ved strukturell hjertesykdom 
har en rimelig suksessrate og at risiko for 
komplikasjoner er innenfor det som anses 
akseptabelt (3-11). Det må også ses i sam-
menheng med hvor dårlige mange av disse 
pasientene er og at man hos en del ikke har 
annet behandlingsalternativ. EHRA/HRS 
«Expert Consensus on Catheter Ablation 
of Ventricular Arrhythmias» fra 2009 (12) 

anbefaler derfor ablasjon av VT ved en 
rekke tilstander. 

Det pågår flere studier som skal se 
på om tidlig intervensjon med ablasjon er 
bedre enn behandling med potente antiaryt-
mika, i hvor stor grad dette påvirker tilbake-
fall av VT og om dette påvirker totalmorta-
litet over tid. Mer kunnskap og erfaring med 
ablasjon av disse pasientene samtidig med 
stadig forbedret utstyr og teknologi vil i stor 
grad påvirke resultatene av denne behand-
lingen (13). 

Arytmityper, patofysiologi 
og ablasjonsbehandling
Idiopatisk VES og VT fra 
ventriklenes utløpstraktus
De fleste idiopatiske ventrikulære takya-
rytmier har sitt utgangspunkt i ventriklenes 
utløpstraktus, flest fra høyre ventrikkel, 
RVOT. «LVOT»-arytmier er et litt bredere 
begrep med utgangspunkt i LVOT, bunn 
av aorta i sinus Valsalva (cusp VES/VT), 
«aortomitral continuity» (området mellom 
aortaklaffen og anteromediale mitralannu-
lus, eller epikardialt i tilsvarende områder. 
En spesiell form av det sistnevnte er ven-
trikulære arytmier langs sinus coronarius 
(kalles også perivenøs), hyppigst i området 
superiørt mellom avgangen av LAD og CX. 
Disse er fokale arytmier og oppfattes som 
cAMP-mediert og adenosin-følsomme. 
Arytmimekanismen antas å være trigget 
aktivitet sekundært til sene etter-depola-
riseringer (DAD). Noen oppstår hyppigst 
i hvile, mens andre trigges av stress eller 
fysisk aktivitet. EKG viser i utgangspunktet 
et venstre grenblokksmønster og infe-
riør akse. Jo lenger mot venstre i thorax 
utgangspunktet er, desto mindre S i V1-2 og 
større R enn S i V2. 

Behandlingen er betablokker eller 
verapamil. Flekainid kan brukes ved terapis-
vikt. Noen plages på tross av medikamentell 
behandlingen eller har bivirkninger av disse, 
og ablasjon er da en mulighet. Det er vanlig 
at ett antiarytmika skal være forsøkt før 
pasienten aksepteres for ablasjon. Suksess-
raten ved ablasjon er over 80 %, komplika-
sjoner og residiv sjelden og behandlingen 
regnes som kurativ (se figur 1A).

Idiopatisk venstre fasikkel-VT
Fasikkel-VT er en reentrytakykardi fra de 
ytterste grenene av enten bakre (vanligst) 
eller fremre venstre fasikkel. Arytmimeka-
nismen antas å være reentry i purkinjefibre i 
disse områdene. Den kalles også verapamil-
sensitiv VT fordi intravenøs verapamil 
stopper VT. Videre behandling er verapamil 
eller betablokker. Ved terapisvikt er ablasjon 
indisert og har som ved de andre idiopatiske 
arytmiene en relativt høy suksessrate (se 
figur 1B).
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Idiopatisk VES og VT fra mitral- og 
trikuspidalannulus
VES og VT fra annulus oppfattes også 
som idiopatiske og kommer hyppigst fra 
mitralannulus. Arytmimekanismen antas å 
være den samme som ved utløpstraktus-
arytmier. EKG viser et venstre grenblokklik-
nende mønster hvis arytmifokus er trikus-
pidalannulus, og høyre grenblokkliknende 
mønster hvis arytmifokus er mitralannulus. 
Aktiveringsretning avhenger av om aryt-
mien kommer fra de inferiøre eller superiøre 
deler av annulus. Den medikamentelle 
behandling er betablokker, verapamil eller 

flekainid. Disse arytmi-
ene egner seg også for 
ablasjon ved medika-
mentell terapisvikt. 

Postinfarkt-VT
Iskemisk hjertesykdom 
er den vanligste årsak 
til monomorf VT hos 
pasienter med strukturell 
hjertesykdom. Pasien-
ter med monomorf VT 
har større eller mindre 
områder med arrvev og 
danner substratet for 
disse arytmiene. I eller i 
kanten av infarktet er det 
områder med langsom 
impulsledning som dan-
ner den ene delen av en 
reentrykrets («area of 
slow conduction»; «slow 
channels»). Ved ablasjon 
er det disse områdene 
som må destrueres. 
Metoden er som føl-
gende: Før prosedyren 
skal det foreligge et 
12-avlednings-EKG for å 
danne seg et inntrykk av 
hvor omtrent arytmien 
har sitt utgangspunkt. 
Ikke alltid er dette mulig. 
De fleste pasienter har 
ICD. Noen VT-er er så 
raske og behandles med 
ATP eller elektrisk sjokk 
uten at det er mulig å 
få tatt et vanlig EKG. 

En ekkokardiografisk undersøkelse viser 
infarktområdet og derfor omtrent hvilket 
område i venstre ventrikkel VT-en sannsyn-
lig har sitt utgangspunkt. Det er to tilgan-
ger til venstre ventrikkel, transseptal via 
mitralannulus og retrograd via aorta til ven-
stre ventrikkel. Transseptal tilgang med lang 
styrbar hylse til venstre atrium er i dag den 
vanligste. Gjennom denne føres et vannkjølt 
ablasjonskateter til venstre ventrikkel. Det 
første en gjør er å lage et anatomisk «kart» 
(3-D map) av venstre ventrikkel med abla-
sjonskateteret. Ved kontakt med endokard 
registreres signaler som vi kaller elektro-
grammer. Størrelsen av det intrakardiale 

Figur 1A og B. Ablasjon av idiopatisk VT. Figur A viser et anatomisk snitt 
av høyre ventrikkel og typisk lokalisasjon av idiopatisk RVOT-VT like under 
pulmonalklaffen i septum mellom de to ventriklene. Figur B viser et anatomisk 
snitt av ledningssystemet i venstre ventrikkel. Den vanligste idiopatiske VT fra 
venstre ventrikkel utover utløpstraktusarytmiene har sitt utgangspunkt fra 
distale del av venstre bakre fasikkel.

 A.  Idiopatisk VT – RVOT-VT 

 B.  Idiopatisk VT - bakre venstre fasikkel-VT 
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elektrogrammet forteller om det er normalt 
myokard (> 1,5 mV) eller mer eller mindre 
arrvev. I tillegg registreres signaler som ser 
unormal ut som f.eks. senpotensialer som er 
små og skarpe signaler etter slutten av QRS 
i grunnrytme. Området hvor disse signalene 
registreres kan være den langsomt ledende 
delen av en reentrykrets («slow channel»). 
Disse områdene skal abladeres, og dette 
kaller vi substratablasjon. Dette er strate-
gien hvis man ikke har eller kan fremkalle 
VT som kan lokaliseres og abladeres. Hvis 
pasienten har en langsom VT og tolererer å 
ligge med denne en stund, kan denne lokali-
seres og abladeres. I tillegg utføres substra-
tablasjon for å forhindre at andre VT-er kan 

oppstå senere. Endepunktet for prosedyren 
er vellykket ablasjon av den kliniske og 
andre induserbare VT-er, og substratabla-
sjon som nevnt over (se figur 2 og 3).

VES er ofte multifokal hos pasienter 
med iskemisk hjertesykdom og behandles 
ikke med ablasjon såfremt den ikke er unifo-
kal og betydelig symptomatisk, eller opptrer 
i bigemeni med funksjonell bradykardi. 

VT ved noniskemisk kardiomyopati
Som ved postinfarkt-VT er arytmimekanis-
men reentry. Bedømt ved ekkokardiografi 
er det ikke mulig å lokalisere omtrentlig 
utgangspunkt for VT. MR av hjertet er den 
beste metoden til å visualisere områder 

Figur 2 A-D. Ablasjon av postinfarkt-VT under pågående arytmi. Figur A viser postinfarkt-VT med signaler 
i ablasjonskateteret (RFA) som tyder på at vi er på riktig sted. RFA=ablasjonskateteret. Figur B viser illus-
trasjon av VT-reentrykretsen rundt og gjennom et infarktområde med rød sirkel som vellykket ablasjonssted. 
Figur C viser røntgenbilde med transseptal (via venstre atrium) tilgang av ablasjonskateteret til venstre 
ventrikkel. Figur D viser VT som stopper under ablasjon.

Post infarkt VT - ablasjon av post infarkt VT
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med arrvev som kan tenkes å være aryt-
mifokus. MR vil også kunne fastslå om 
substratet er lokalisert til endokard, 
midtmyokard eller epikard. EKG av VT-en 
er derfor svært viktig hos disse pasientene. 
VT hos pasienter med dilatert kardio-
myopati har oftest sitt utgangspunkt fra de 
laterale basale og de septoapikale deler av 
venstre ventrikkel. Metoden som anven-
des ved ablasjon av disse pasientene er 
stort sett den samme som ved ablasjon 
av postinfarkt-VT. Hos omtrent 40 % av 

pasientene har VT-en sitt utgangspunkt 
fra de epikardiale deler av myokard. Disse 
delene nås ikke ved ablasjon fra endokard. 
Dette er den største utfordringen i behand-
ling av disse pasientene. Siste 10 år er det 
utviklet metode for epikardial ablasjon. Via 
perkutan subxifoid tilgang kan hylse med 
ablasjonskateter legges inn i perikardhulen. 
På denne måten får en tilgang til epikard. 
Dette er en komplisert prosedyre med risiko 
for alvorlige komplikasjoner som skade av 
lever, magesekk, tarm, diafragmale blodårer, 

Figur 3 A-D. Ablasjon av postinfarkt-VT - substratablasjon. Hvis VT går for raskt og 
pasienten blir dårlig er det ikke mulig å lokalisere utgangspunktet under selve 
takykardien. Derfor utføres substratablasjon under vanlig grunnrytme. Det vil si at 
infarktområder og senpotensialer lokaliseres med ablasjonskateteret i venstre ventrikkel 
(figur A-B.)  Disse senpotensialene representerer de langsomme deler (”slow channel”) 
av VT-reentrykretsen og må abladeres. Figur C viser det 3-D kartet som lages 
peroperativt under grunnrytme av venstre ventrikkel. Rosa farge er normalt myokard, 
mens resten er mer eller mindre arrområder. Figur D viser bilde av tuppen av et 
ablasjonskateter.

Tuppen av et vannavkjølt 
ablasjonskateter

Post infarkt-VT - 3-D online-CartoMap og ablasjonskateter

C. D. 

Figur 3 A-D. Ablasjon av postinfarkt-VT - substratablasjon. Hvis VT går for raskt og pasien-
ten blir dårlig er det ikke mulig å lokalisere utgangspunktet under selve takykardien. Derfor 
utføres substratablasjon under vanlig grunnrytme. Det vil si at infarktområder og senpotensi-
aler lokaliseres med ablasjonskateteret i venstre ventrikkel ( figur A-B.) Disse senpotensialene 
representerer de langsomme deler («slow channel») av VT-reentrykretsen og må abladeres. 
Figur C viser det 3-D kartet som lages peroperativt under grunnrytme av venstre ventrikkel. 
Rosa farge er normalt myokard, mens resten er mer eller mindre arrområder. Figur D viser 
bilde av tuppen av et ablasjonskateter.

Post infarkt VT - substratmapping og ablasjon

Post infarkt VT - 3-D online-CartoMap og ablasjonskateter
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koronarkar og nervus phrenicus. I tillegg kan 
hjertet perforeres med risiko for tampo-
nade. Fordi substratet er mer diffust og 
ofte epikardialt er suksessraten klart lavere 
ved ablasjon av noniskemisk VT sammen-
lignet med postinfarkt-VT. En annen VT 
som kan oppstå hos disse pasientene er 
gren-reentry-VT. Denne VT-en bruker oftest 
høyre grenbunt til impulsoverføring ned 
til ventriklene og venstre grenbunt tilbake. 
Behandlingen av denne er ablasjon av høyre 
grenbunt. 

Noen ganger plages pasienten mest 
av VES. VES-ene er ofte multifokale og 
behandles ikke med ablasjon såfremt de 
i hovedsak ikke er unifokale eller at det 
dreier seg om VES-indusert kardiomyopati. 

VT ved arytmogen høyre 
ventrikkelkardiomyopati (ARVC)
Det er i hovedsak to områder i høyre ven-
trikkel som affiseres ved ARVC. Disse er 
de anteriøre deler av RVOT og de antero-
inferiøre og tilhørende laterale deler. Siden 
sykdommen også affiserer midtre deler av 
myokard og epikard, er det ikke overaskende 
at VT-en ofte har sitt utgangspunkt herfra. 
EKG under VT viser et venstre grenblokk-
liknende mønster og enten superiør eller 
inferiør akse avhengig av utgangspunktet. 
Ikke sjelden er det flere VT-er fra ulike 
lokalisasjoner. Pasienter med ARVC og 
vedvarende VT behandles med ICD og 
antiarytmika i form av betablokker, sotalol 
eller amiodaron. Metoden som anvendes 
ved VT-ablasjon av disse pasientene, er 
mye det samme som for andre VT-pasienter 
med strukturell hjertesykdom, med unntak 
av at sykdommen i hovedsak rammer høyre 
ventrikkel og at arytmisubstratet ofte er 
lokalisert til epikard. Dette medfører abla-
sjon både fra endo- og epikard. Tilbakefall 
etter ablasjon er relativt vanlig, og fordi 
sykdommen stadig utvikler seg tilkommer 
det ofte VT fra andre lokalisasjoner over tid. 

Ablasjon av trigger ved idiopatisk 
ventrikkelflimmer
En sjelden gang kan unifokale VES trigge 
VF. Dette forekommer hos pasienter med 
idiopatisk VF eller iskemisk hjertesykdom. 
Oftest har VES sitt utgangspunkt fra RVOT 
eller purkinjefibre i høyre eller venstre ven-

trikkel. Hos den enkelte pasient har alle VES 
samme utseende med et konstant og kort 
koblingsintervall til det forutgående normale 
QRS. Siden VES «treffer» T-bølgen (R-på-T) 
er det er betydelig risiko for VF. Behandlin-
gen er ICD og antiarytmika. Hvis ikke antia-
rytmika forhindrer stadig tilbakevendende 
episoder med VF, kan disse pasientene 
behandles med ablasjon. Fordi hyppigheten 
av VES ofte avtar eller forsvinner under en 
prosedyre, er det en stor utfordring å lokali-
sere og abladere fokus for trigger-VES. 

Komplikasjoner ved VT-
ablasjon
De fleste som rapporterer om komplikasjo-
ner kaller det «major complications». Dette 
betyr komplikasjoner som medfører sekvele, 
forlenget sykehusopphold eller intervensjon 
(eksempelvis kirurgi og blodtransfusjon). 
Komplikasjoner ved VT-ablasjon er relatert 
til flere forhold. Hos dem med strukturell 
hjertesykdom er risiko for komplikasjoner 
klart høyere enn hos dem med idiopatisk 
VT. Høy alder, dårligere hjertefunksjon og 
flere VT-morfologier øker denne risikoen. 
Pasienter i VT-storm er den gruppen som 
har høyest risiko. Komplikasjoner forekom-
mer hos omtrent 3 % i gruppen idiopatisk 
VT og mellom 5 og 10 % hos dem med 
strukturell hjertesykdom (3,8,14). Prosedy-
rerelatert dødelighet er 0-3 %. Komplikasjo-
ner relatert til vaskulær tilgang i lyskene er 
vanligst. Hematomer, pseudoaneurisme og 
AV-fistel omfatter omtrent 30 % av kom-
plikasjonene. Tamponade oppstår i omtrent 
1 % av tilfellene. Andre komplikasjoner er 
cerebral tromboembolisme (omtrent 1 %), 
blokkering i ledningssystemet (1 %) og 
venøs tromboembolisme. Mindre subkli-
niske luftembolier er sannsynlig vanligere 
enn antatt. Mer sjeldne komplikasjoner er 
skade av koronarkar og hjerteklaffer. Hvor-
vidt forverring av hjertesvikt, vedvarende 
VT/VF og død de nærmeste dagene kan 
sies å være prosedyrerelaterte komplika-
sjoner, er vanskelig å vurdere. Som oftest 
oppstår dette hos de aller dårligste pasien-
tene og er mer relatert til tilstanden forut for 
prosedyren. 
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Oppfølging etter ablasjon
De fleste vi opererer blir utskrevet dagen 
etter. Pasientene skal bruke acetylsalisylsyre 
i 4-6 uker etter prosedyren. Ved vellykket 
ablasjon kan antiarytmika seponeres. Det 
er ikke helt uvanlig med litt ubehag i brystet 
og enkelte ekstraslag i tiden etter. Hvis 
pasienter har tegn på behandlingskrevende 
komplikasjoner, skal det alltid tas kontakt 
med det sykehus hvor pasienten har vært 
behandlet. Etter 1-3 måneder bør pasienten 
kontrolleres ved henvisende instans med 
EKG, langtids-EKG og evt. arbeids-EKG. Hvis 
det er spørsmål om residiv, må dette alltid 
dokumenteres på EKG og sendes operatør. 

Pasienter med strukturell hjerte-
sykdom og ICD kontrolleres enten ved 
behandlede eller henvisende sykehus. 
Hvorvidt man seponerer antiarytmika ved 
utskrivelse, er avhengig av den enkelte 
pasient. Det er ofte regelen at pasienten 
fortsetter med antiarytmika en periode, og 
deretter vil påfølgende kontroller avgjøre 
videre behandling. En del pasienter er av 
ulike årsaker antikoagulert fra tidligere og 
skal fortsette med det. Pasienter hvor man 
har utført ablasjon over et større området, 
behandles med f.eks. non-vitamin K-antago-
nist oral antikoagulasjon (NOAK) i 4-8 uker. 
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