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Hva er dette?
Figur 1. EKG fra kvinne i 20-årene med koronarsuspekte brystsmerter, som 
innlegges via legevakt. Hun er en tidligere hjertefrisk ikke-røker uten familiær 
koronarbelastning, men flere i slekten har hatt tromboembolisme. 
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Glem ikke aVR!
Det spesielle med dette EKG er de domi-
nerende utbrede ST-senkningene inferiørt 
og lateralt, så den subtile ST-elevasjonen 
i AVL og AVR som lett kan overses, enda 
det er nettopp den som indikerer alvoret i 
situasjonen.

aVR kalles ofte den glemte avled-
ningen fordi den er annerledes vinklet enn 
de andre avledningene: den ligger over den 
basale delen av septum, «ser» rett ned i 
ventriklene og avspeiler hele endokard. Et 
ST-løft i aVR kan derfor indikere pågående 
affeksjon av venstre koronararteries hoved-
stamme eller okklusjon av LAD så proksi-
malt at første septalgren, og dermed basale 
septum, skades sammen med det meste av 
det øvrige myokard. ST-løft i aVR kan også 
sees ved okklusjon av høyre koronararterie 
(fordi deler av basale septum kan forsynes 

fra høyre side) og ved akutt høyrebelastning 
som ved lungeembolisme (1).

Okklusjon av hovedstammen med-
fører sirkulatorisk kollaps, men obstruksjon 
er tenkbar ut fra innkomst-EKG-et. Som 
regel vil en da se globale ST-elevasjoner, 
men det hender at skadestrømmene i 
fremre del (LAD) og bakre-/nedrevegg 
(CX) kan balansere hverandre og gi mindre 
uttalte ST-løft, slik at forandringene i aVR 
og aVL vil dominere. Det er foreslått at når 
ST-løftet i aVR er større enn i V1, hvor det 
balanseres av lateral/bakre skade, så taler 
det for hovedstammeaffeksjon (2). Ved 
hovedstammeaffeksjon med utbredt ST-
senkning er som regel T-bølgene invertert, 
mens de ved én- eller flerkarsykdom oftest 
er positive (3). Det taler for en LAD-affek-
sjon hos vår pasient.

Kunne ST-senkningene i forveggen 
tenkes å være resiproke forandringer til et 
bakre/ nedreveggsinfarkt? I slike tilfeller 
ville de resiproke ST-senkningene som regel 
observeres i avledningene V1-V4 med en 
tydelig R-takk og dominant positiv T-bølge. 
Vi skulle også forvente ST-løft i nedreveg-
gen og ikke senkning, som vi ser her.

Hvis LAD lukkes mellom avgangen 
av CX og første septalgren, vil basale sep-
tum skades uten at det er posterolaterale 
opponerende skadestrømsvektorer. Da vil 
en forvente kraftig ST-løft også i V1. Neste 
avgang fra LAD er første diagonalgren, som 
forsyner forveggen høyt fortil, så skade her 
vises best i aVL. Når dette området ram-
mes, vil det være friskt vev i nedreveggen, 
og avledningene her kan vise ST-senkning 
(fjerniskemi) (4). Det hender likevel i blant 
at nedrevegg har ST-løft ved proksimal 
LAD-okklusjon. Da er forklaringen gjerne 
at LAD er langstrakt og når rundt apex 
(wrap-around-LAD). 

Figur 2. Utsnitt av EKG fra legevakten. Figur 3. Typiske de Winters T-bølger.
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De positive T-bølgene i prekor-
dialene er brede og relativt høye hos vår 
pasient i forhold til tilhørende R-takk, men 
det mest karakteristiske for proksimale 
LAD-okklusjoner er symmetriske svært 
høye T-bølger etter oppstigende ST-
senkninger. Disse ble beskrevet i 2008 av 
Wellens gruppe og kalles etter førsteforfat-
teren, de Winters T-bølger. Slike sees ved 2 
% av forveggsinfarktene, og mekanismen er 
uforklart (5).

Det er også QS-mønster i V1 og V2, 
men det ser man ikke sjelden hos hjerte-
friske. R-takken i V1 har «lov til» å mangle, 
og ved litt for høy plassering av V2 kan også 
R her forsvinne. ST-løftet i V2 er ikke større 
enn det en normalt forventer over septum.

Koronare spasmer (Prinz-
metals angina) er tenkelig, men 
da burde hun ha respondert på 
nitroglycerin. Alt tyder derfor på 
infarsering på grunn av okkludert 
proksimal LAD. Påfølgende koro-
narangiografi avdekket en prok-
simalt trombotisk okkludert LAD, 
hvor optisk koherens-tomografi 
viste sannsynlig plakkruptur. 
Pasienten ble PCI-behandlet med 
to medikamentavgivende stenter, 
og grunnet mye trombemas-
ser og distal trombosering ga 
man også abciximab (ReoPro®). 
Etter to dager var det et stort 
akinetisk-hypokinetisk område i 
LAD-gebetet (apex, septum og 
forveggen) med ejeksjonsfrak-
sjon på 30 % og en apikal vegg-
fast trombe. Trombofiliutredning 
ga ingen forklaring, men familiær 
belastning, sykelig fedme og bruk 
av østrogen P-pille ble antatt å 
ligge bak.
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Figur 4. Koronart angiogram viser okklusjon av LAD etter avgang av 
CX, men før avgangen av første septal- og første diagonalgren.


