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Figur 1

Figur 1. 12-kanals-EKG viser en bredkomplekset takykardi med frekvens
171/min (RR-avstand 350 ms). QRS-komplekset er 0,18 s bredt med
høyre grenblokkliknende mønster og superiør akse.

er supraventrikulær aberrant overledet
(SVT) eller ventrikulær (VT). SVT kan være
plagsomme, men er sjelden farlige, mens
VT som regel varsler om underliggende
hjertesykdom og kan være livstruende.
SVT kan ofte brytes med vagusmanøver
eller adenosin, og alternativt kan man gi
betablokker eller kalsiumantagonist. Ved
bredkomplekset takykardi er det en god
regel ikke å gi kalsiumantagonist, som kan
være farlig ved VT, med mindre man er sikker på at diagnosen er SVT. For klinikken, se
oversikt (1).
12-kanals-EKG gir vesentlig informasjon. Ofte er det nyttig med en lengre
registrering enn de vanlige ti sekunder.

Kasuistikk: Pasienten, en 56 år gammel
mann med gjennomgått forveggsinfarkt, ble
innlagt etter presynkope og var medtatt.
Innkomst-EKG viser en bredkomplekset
takykardi (figur 1). Er dette en supraventrikulær takykardi med aberrant overledning
eller en ventrikkeltakykardi?

Diagnostikk av
bredkomplekset takykardi:
ikke glem aVR

Denne pasienten var medtatt og ble derfor
elektrokonvertert til sinusrytme.
Det er vesentlig å avgjøre om en
bredkomplekset takykardi (QRS > 0,12 s)
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QRS-bredde

ytterligere i AV-knuten slik at flutterbølger kan ses.

En QRS-bredde på mer enn 0,16 s taler for
VT, og < 0,16s for SVT, men en kan bli lurt
av brede komplekser ved store hjerter, noen
medfødte hjertesykdommer, hyperkalemi,
iskemi, medikasjon (antiarytmika, intoksikasjoner) eller permanent grenblokk/intraventrikulær ledningsforstyrrelse.

y En WPW-takykardi som bruker den
aksessoriske bunten til å aktivere kamrene (den er antidrom og gir QRS-utseende som en VT), kan brytes retrograd
i AV-knuten og vise preeksitasjonen i
sinusrytmen etterpå.

QRS-utseende

y Det er eksempler på at også VT kan
brytes av karotistrykk (3).

Når QRS ligner et typisk grenblokkmønster, er det ofte SVT med aberrasjon. Det
gjelder sjelden når takykardien er svært rask
(> 200/min), QRS-bredden > 200 ms og
hos pasienter med store infarktområder. I
vårt eksempel er det ikke typisk grenblokk.
Utseendet av QRS i V1 samt ren S i V6
indikerer VT, men kunne tenkes å skyldes
gamle infarktforandringer. Mer detaljert
gjennomgang av morfologiske differensialdiagnostiske kriterier faller utenfor denne
spaltens rammer.
Det foreligger ulike algoritmer
som kan brukes for å skille VT fra SVT. De
baserer seg mye på utseendet av QRS og
om det foreligger AV-dissosiasjon, se under.
Brugadas algoritme (2) brukes en del, men
er vanskelig å forstå og anbefales ikke.
Algoritmene forutsetter i hovedsak at det
foreligger et fullt 12-kanals-EKG tatt med
korrekt plasserte elektroder, noe som ofte
ikke er tilfelle.

y Norsk elektrokardiologis nestor, Otto M.
Orning, brukte «Ornings tegn»: Mange
VT-er leder retrograd (f.eks. 1:1, 2:1) og
gir en P-bølge som skjuler seg i ST-T
avsnittet. Når karotistrykk blokkerer
den retrograde P (som ellers nullstiller
sinusknuten), vil sinusknuten kunne gi
P-bølger som er dissosiert fra ventrikkelrytmen, og dermed kan én og annen
sinus-P bli synlig og bevise arytmimekanismen. P-bølger er ofte vanskelige eller
umulige å få øye på når takykardien er
veldig rask.
Hvis pasienten er klinisk relativt stabil og
tiden tillater det, kan man også legge ned en
øsofagusledning og registrere P-bølgenes
forhold til QRS. Det vil kunne gi diagnosen.

Start og avslutning av QRS-komplekset
Ved SVT med grenblokk eller aberrasjon
ledes impulsene først raskt gjennom en av
grenbuntene, deretter langsomt gjennom
myokard for å aktivere den andre ventrikkelen. Første del av QRS-komplekset blir derfor bratt, mens det blir en slakk avslutning
av QRS fra de siste avkrokene som depolariserer. Ved VT oppstår og ledes impulsene i
hovedsak bare gjennom myokard (ofte med
langsom ledning gjennom et sykt myokard)
og ikke via ledningssystemet, med få unntak. Ofte blir derfor både oppstart og siste
del av QRS slakk, som i vårt eksempel. Dette
beskrives nærmere av en ungarsk gruppe
med amerikaneren John M. Miller som
ankermann, som sammenlignet utslagene i
de første og siste 40 ms av QRS (4).

AV-dissosiasjon
Synlig AV-dissosiasjon med flere QRSkomplekser enn P-bølger sees i 21 % av
VT-EKG-ene (2) og brukes som bevis for
VT. Slik brukes også erobringsslag (interponerte smale normalslag) og fusjonsslag
(en mellomting mellom de brede og de
normale, som ikke forskyver takykardien),
som skyldes AV-dissosiasjon hvor enkelte
sinusstyrte P-bølger overledes og gir QRS
før eller samtidig med VT-komplekset. I vårt
EKG ser vi ikke AV-dissosiasjon.
Videre kan det være nyttig å gjøre karotistrykk med pågående EKG-registrering:
y En SVT som overledes med permanent
eller frekvensbetinget grenblokk (aberrasjon), kan brytes. En 1:1- eller 2:1-overledet flutter med brede QRS kan blokkeres
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Standardavledning aVR
Denne avledningen blir ofte oversett, men
kan være nyttig ved bredkomplekset takykardi. Denne avledningen «ser rett ned i»
ventriklene, som aktiveres fra subendokard
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Figur 2. Figuren viser en forstørret del av EKG fra figur 1 for å illustrere målinger i aVR. Pasientens
sykehistorie, klinikk og QRS-bredde og steilhet først og sist i QRS indikerer VT.

Figur 2
og utover slik at et positivt startutslag (en
R) i aVR derfor er unormalt og definerer en
bredkomplekset takykardi som en VT (4).
Året etter kom samme gruppe som nevnt
over, med en forenklet versjon der aVR
alene brukes som veileder (5), se figur 3.

Sammenligning av EKG ved
bredkomplekset takykardi med det i
rolig sinusrytme
Dette kan være nyttig. Tidligere infarkt,
hypertrofi og grenblokk kan alle påvirke
aktiveringsmønsteret ved bredkomplekset
takykardi. En spansk gruppe med Jesus

Figur 3. Vereckeis algoritme for å klassifisere bredkomplekset regelmessig takykardi (5). Trinn 4,
Vstart/ Vslutt beskriver forholdet mellom amplitudeforandringen i de første i forhold til de siste 40 ms
av QRS.
Figur 3

39

hjerteforum

N°1/ 2021/ vol 34

Litteratur

Almendral som anker, beskriver dette
(6). Videre kan man sammenligne QRSkompleksene ved bredkomplekset takykardi
med ev. ekstrasystoler under sinusrytme,
noe som er spesielt nyttig når man bare har
registreringer fra telemetriovervåkning eller
Holter-registreringer.
Vi tror det er lurt å plukke litt fra de
forskjellige algoritmene, gjerne de momentene som er logiske og lette å huske. Det
vil som regel føre riktig hen. Ev. Kan man
spørre en mer erfaren kollega eller konferer
med «arytmolog» ved universitetssykehus.
Selv med bruk av all vår kløkt treffer man
imidlertid ikke alltid riktig diagnose. Så husk,
dårlige pasienter med bredkomplekset takykardi, og spesielt dem med kjent strukturell
hjertesykdom, må oppfattes og behandles
som VT!
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