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MALIGN ARYTMI  
– UVANLIG ÅRSAK
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Malign arytmi kan ha mange årsaker, både 
ervervede og medfødte. I ytterste konse-
kvens kan denne heterogene gruppen til-
stander medføre plutselig hjertedød. Av den 
årsak er riktig diagnose tidlig viktig for best 
mulig pasientbehandling. Malign arytmi 
kan være betinget i akutt iskemi, flere ulike 
kardiomyopatier, kardiale kanalopatier, infil-
trative sykdommer, avleiringssykdommer 
eller elektrolyttforstyrrelser. En lang rekke 
medikamenter kan påvirke hjertemuskula-
turens elektrofysiologiske egenskaper som 
igjen kan gi alvorlig arytmi. De to vanligste 
årsakene til malign arytmi i Norge er kronisk 
koronarsyndrom og akutt myokardinfarkt. 

Vi presenterer to kasus med klinisk 
presentasjon i form av malign arytmi.

Kasus 1 
Kvinne i 40-årene som er fysisk aktiv og 
i full jobb. Pasienten har ingen hereditet 
for koronar hjertesykdom og en begrenset 
risikoprofil med tanke på koronar hjertesyk-
dom. Hun opplever første bevissthetstap i 
2012 ledsaget av forutgående hjertebank. 

Siden 2010 opplevde pasienten ett til to 
anfall årlig med palpitasjoner/nærsynkope. I 
løpet av de siste to årene opplevde pasien-
ten økende anfallshyppighet med anfall 3-4 
ganger per måned. I tiden før utredningen 
var hun plaget med tidvis daglige anfall av 
palpitasjoner og nærsynkope. Ved anam-
neseopptak anga pasienten episodevist 
ubehag retrosternalt og nummenhet i over-
ekstremiteter ved anfall. Pasienten kontak-
ter privatpraktiserende kardiolog hvorpå det 
blir gjennomført fem døgns ambulatorisk 
EKG-registrering. Undersøkelsen var uten 
patologiske funn. Pasienten gikk til anskaf-
felse av smartklokke med opptaksfunksjon 
for enkel EKG-registrering etter råd fra 
kardiolog. Pasienten kommer til akuttmottak 
med utskrift av hjerterytme dokumentert 
under anfall med palpitasjoner (figur 1 og 2).

Ved innleggelse var det bortsett 
fra lett forhøyet hemoglobin på 15,7 g/
dl upåfallende laboratorieprøver inkludert 
troponin I, NT-proBNP og elektrolytter.

Pasienten var asymptomatisk ved 
innleggelse. Den kliniske undersøkelsen 

Figur 1. Rytmestripe registrert ved bruk av smartklokke med opptaksfunksjon for enkel EKG-
registering. Papirhastighet er 25 mm/s. Rytmestripen viser en irregulær bredkomplekset 
polymorf takyarytmi. Differensialdiagnoser som ble vurdert på dette tidspunktet, var atrieflim-
mer / multifokal atrietakykardi med aberrasjon eller aksessorisk overledning samt polymorf 
ventrikkeltakykardi som kan være katekolaminerg, forbundet med langt-QT intervall eller 
iskemibetinget.
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var upåfallende. Det ble notert normale 
vitale parametre. Hun ble innlagt for videre 
utredning.

Ekkokardiografi viste normalt store 
ventrikler med normal veggtykkelse og 
gode, symmetriske kontraksjoner. Diasto-
liske parametre var normale. Det var ingen 
økt trabekulering eller intrakavitære ekspan-
siviteter. Videre var det normal homoge-
nisitet i myokard. Diastoliske parametre 
var normale. Det var ingen signifikante 
klaffefeil. 

Belastnings-EKG ble gjennomført 
mtp. eventuell katekolaminerg polymorf 
ventrikkeltakykardi, og undersøkelsen 
ble utført med adekvat belastning. Hun 
fikk pulsstigning til 110 % av forventet 
maksimalpuls, mens hun oppnådde 105 
% av forventet wattbelastning. Det var 
ingen iskemipregede ST-T-forandringer, 
arytmi eller symptomer, og det var adekvat 
BT-stigning. 

MR-undersøkelse av hjertet ble 
utført som ledd i vurderingen mtp. kar-
diomyopatier, gjennomgått myokarditt og 

Figur 2. Hvile-EKG ved innleggelsen. Papirhastighet 25 mm/s. Normofrekvent sinusrytme med frekvens 77/
min. Normalt PR-intervall på 149 ms. Smale QRS-komplekser, varighet 78 ms. Ingen patologiske Q-bølger. 
Normal QTc-tid på 434 ms. Ingen preeksitasjonstegn. Fragmentering av QRS i nedreveggsavledningene II, 
III og aVF – men ikke typisk passende med crochetage tegn da det ikke er endringer i aVL / V1. Ingen iskemisk 
ST-T patologi. Vurdert som normalvariant ved innleggelse. 

Figur 3. Utdrag fra interrogering av ICD. Bølgeformen øverst rytmer registrert fra atriet, mens bøl-
geformen under viser registrering fra ventrikkelen. Det sees AV-dissosiasjon. Atrieaktivitet 75-109/
min. R-bølgeintervaller kortvarig < 200 ms med ventrikkelaktivitet > 300/min. Tallene nederst viser 
sykluslengde i hhv. atriet og i ventrikkelen.
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eventuell hjertesarkoidose. Undersøkelsen 
viste et strukturelt normalt hjerte med god 
funksjon. Det var ingen områder med «late 
enhancement». 

Koronarangiografi ble vurdert indi-
sert og gjennomført uten funn av koronare 
stenoser. 

Etter utført angiografi ble det funnet 
indikasjon for implantasjon av to-kammer 
ICD grunnet observerte ventrikkelarytmi. 
Som videre ledd i vurderingen ble det gjen-
nomført gentest for 84 ulike mutasjoner 
som kan sees ved ulike kardiomyopatier og 
kanalopatier. Det ble testet for langt QT-tid-
syndrom, kort QT-tid-syndrom, Brugadas 
syndrom, hypertrof kardiomyopati samt 
katekolaminerg polymorf ventrikkeltaky-
kardi. Det ble ikke påvist noen mutasjoner i 
sekvenserte gener. 

Pasienten ble startet på behand-
ling med betablokker i form av metopro-
lol depottablett 50 mg x 1 med plan om 
opptrapping av dose avhengig av klinisk 
respons. Pasienten ble utskrevet til hjem-
met. Innen 2 ukers tid avdekker hjemmemo-
nitorering av ICD gjentatte raske selvtermi-
nerende ventrikkeltakykardier med varighet 
< 30 sekunder Pasienten ble reinnlagt på 
bakgrunn av dette (figur 3). 

Pasienten hadde under telemetrio-
vervåkning gjentatte ventrikkelarytmier. 
Det var tid til å dokumentere 12-kanals EKG  
(figur 4 -8).

Kasus 2 
Pasienten er en mann i 60-årene uten 
risikofaktorer for koronar hjertesykdom. 
Han har stabil kronisk lymfatisk leukemi 
uten aktiv behandling. For øvrig er pasienten 
frisk. Det er ingen plutselig hjertedød i fami-
lieanamnesen. Pasienten gjennomgår uten 
forvarsel bevitnet hjertestans, og det gis 
basal hjerte-lungeredning. Ambulanse er til 
stede etter 4 minutter. Avansert hjerte- lun-
geredning (AHLR) påbegynnes, og man fin-
ner ved første rytmesjekk ventrikkelflimmer. 
AHLR gis I 26 minutter før etablert ROSC 
(return of spontaneous circulation). Pasi-
enten får ny ventrikkelflimmer igjen etter 
12 minutter med ROSC. AHLR gjenopptas 
før man etter totalt 40 minutter med AHLR 
oppnår stabil ROSC. Pasienten overflyttes 
for øyeblikkelig hjelps-angiografi. (Figur 9)

Koronarangiografi viste ingen 
stenoser, kun veggforandringer i circumflex-
arterien uten intervensjonsindikasjon. 
Ekkokardiografi ble gjennomført med funn 
av normal høyre og venstre ventrikkelfunk-

Figur 4. EKG med underliggende sinusrytme. Det sees korte løp med irregulær ventrikkelaksjon hvor QRS 
er bredkomplekset. Lett variasjon i QRS-morfologi ved breddeforøkede komplekser forenelig med polymorf 
ventrikkeltakykardi med 2 distinkte QRS-morfologier. Elektrokardiografisk gir QRS-morfologien mistanke 
om foci i området bakre venstre ledningsgren.
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sjon uten hypokinesi. Pasienten blir sedert, 
ventilert og nedkjølt til 33 °C i 24 timer. 
Maksimalverdi av troponin T var 330 ng/l.

Pasienten ble holdt intubert og 
trengte behandling for aspirasjonspneu-
moni. Han ble ekstubert 9. intensivdøgn, og 
han var adekvat i samtale døgn elleve etter 
hjertestansen.

Det ble mistenkt primær arytmi som 
årsak.  MR av hjertet viste et normalt stort 
hjerte med god funksjon uten funn av klaffe-
feil. Det var et område med diffus kontrast-
oppladning basalt i laterale vegg synlig på to 
kortakse-snitt og på 3-kammer-bildet med 
affeksjon av subendokardialt myokard opptil 
2/3 av veggtykkelsen. Funnet kunne være 
forenlig med et subakutt infarkt. 

Det var usikkerhet hvorvidt MR-
funnet var relatert til den kliniske presenta-
sjon med ventrikkelflimmer. Man vurderte 
på bakgrunn av mulig primær arytmi som 
årsak til hjertestans at det var indikasjon for 
implantasjon av to-kammer-hjertestarter 
(ICD). Denne ble vellykket implantert 

Figur 5. 12-kanalers anfalls-EKG. EKG-et er særdeles interessant. Grunnrytmen er sinus. Det sees hyppige 
ventrikulære ekstrasystoler ( brede QRS-komplekser). Tidviser det normalt overledete smale QRS-komplek-
ser (innenfor de røde boksene). Det sees ved ekstrasystolene overdrevent diskordant ST-elevasjon (aVL, II, 
III og aVF.) Videre sees overdrevent diskordant ST-segment-depresjon (V1, V2 samt aVL) og konkordant 
ST-segment-depresjon (I). Ved de smale QRS-ene ser man ST-segment-elevasjon i aVL, l, II, III og aVF. 
Videre ser man ved smale QRS-komplekser ST-segment-depresjon i V1-V2 samt laterale avledninger (I og 
aVL). QRS-kompleksene innenfor de røde boksene er ikke bredkomplekset som man kan få inntrykk av ved 
første øyekast. 

Figur 6. Når man identifiserer 
J-punktet i begynnelsen av ST 
segmentet, ser man tydelig de 
patologiske ST-forandringene. 
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omkring 4 uker etter hjertestansen. Etter 
innleggelse av ICD ble pasienten utskrevet 
til hjemmet med hjemmemonitorering av 
ICD-enheten. Antiarytmika ble gitt i form av 
karvedilol 25 mg morgen og kveld. 

Pasienten ble reinnlagt etter under 
en måned. Kontaktårsak var uvelhetsfølelse, 
epigastriesmerter og nærsynkope. Avles-
ning av ICD-en viste gjentatte forsøk på 
antitakykardipacing av ventrikkelarytmi 
uten umiddelbar effekt. Før ICD-en skulle 
avgi sjokk var det imidlertid spontan konver-
tering til sinusrytme. Pga. gjennombrudd-

sarytmi på behandlingen med karvedilol ble 
pasienten innlagt, og det ble startet med 
amiodaron-infusjon. (Figur 10)

Ekkokardiografundersøkelsen viste 
intet nytilkommet. Telemetrimonitorerin-
gen derimot var særdeles nyttig for endelig 
diagnose. Under telemetriovervåkningen 
registrerte man tilbakevennende patolo-
giske EKG-forandringer. (Figur 11-12)

Episodene var kortvarige og selvter-
minerende, tidvis ledsaget av korte løp med 
ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi (Figur 
13). 

Figur 7. Dette EKG-et viser polymorf ventrikkeltakykardi. For øvrig funn som beskrevet i figur 5. Det er klare 
tegn til transmural iskemi under breddeforøket takyarytmi. Ventrikkelfrekvens 178/min.

Figur 8. Dette er en rytmestripe fra telemetriovervåkning. Det sees vekselsvis sinusrytme og atriepacet rytme. 
Det tilkommer i løpet av rytmestripen raskt innsettende dynamiske og patologiske ST-T forandringer. De pato-
logiske forandringene debuterer med hyperakutte T-bølger som raskt følges av ST-elevasjon. Etter noe tid med 
ST-elevasjon utløses ett kort løp med polymorf ventrikkeltakykardi som så opphører. I etterkant normalisering 
av ST-segmenter. 
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Figur 9. Prehospitalt EKG tatt etter etablert stabil ROSC. EKG viser sinusrytme med frekvens 82/min, nor-
malt PR-intervall på 145 ms og QRS-varighet på 110 ms. Det sees antydet ST-depresjon i fremreveggsavled-
ningene. Det er ingen holdepunkt for transmural iskemi som årsak til bevitnet hjertestans. Lett ST-depresjon 
i flere avledninger er å forvente etter hjertestans og kan ikke tillegges større diagnostisk verdi. 

Figur 10. Utdrag fra ICD-rapporten. Øverste bølgeform viser atriesenset aktivitet. Bølgeformen under 
viser ventrikkelsenset aktivitet med R-bølgeintervaller omkring 250 ms. Ventrikkelfrekvens 240/min. ICD-
en har ved dette tidspunktet allerede forsøkt antitakykardipacing som ikke var vellykket, og lader for å avgi 
DC-støt, men grunnet spontan konvertering til sinusrytme avleveres ikke sjokkterapi. 
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Figur 11. Rytmestripe fra telemetriovervåkning. Varighet 2 minutter og 30 sekunder. Rytmestripen begyn-
ner med normalt utseende QRS-komplekser og sinusrytme. Det tilkommer gradvis hyperakutte T-bølger 
etterfulgt av terminal QRS-distorsjon (tap av S-bølge) før QRS-kompleksene tilsynelatende blir gradvis 
breddeforøket. Forandringene går raskt i regress mot slutten av rytmestripen. Pasienten hadde gjentatte 
slike episoder. 

Figur 12. Derivert 12-kanalers EKG fra telemetri tatt under en av episodene med EKG-forandringer. Dette 
deriverte EKG-et viser sinusrytme. Det som tilsynelatende kan fremstå som brede QRS-komplekser, er i 
realiteten slanke QRS-komplekser med massiv ST-elevasjon. Dette sees best i avledning dV3 hvor man for 
leserens del har tegnet en vertikal rød linje for å markere j-punktet. Det blir da tydelig at det foreligger ST-
elevasjon i avledninger –aVR, II, III, aVF, V4-V6 samt resiprok ST-depresjon i avledninger aVL og V1-V2. 
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Videre forløp og diskusjon 
Våre to kasus illustrerer alvorlig hjerteryt-
meforstyrrelse hos pasienter uten tilgrunn-
liggende myokardial sykdom. Det var ingen 
symptomforbedring hos pasientene etter 
oppstart med betablokker. Tvert imot 
var det økende anfallshyppighet for 
pasient nummer én. Pasientene var 
begge innlagt i to omganger. Begge 
pasienten fikk diagnosen ved innleg-
gelse nummer to. Nøye granskning 
av aktuelle og tidligere EKG-er og 
telemetrifunn ga mistanke om iskemi-
betinget polymorf ventrikkeltakykardi. 
EKG-forandringene som ble observert, 
var tidvis ikke typisk iskemiske, men 
må likefult oppfattes diagnostiske for 
transmural iskemi.

Begge pasientene var angio-
grafert uten funn av okkluderende 
koronarsykdom. Forbigående 
transmural iskemi på bakgrunn av 
koronararteriespasme ble ansett 
som sannsynlig diagnose og årsak til 
malign arytmi. Diagnosene ble i begge 

tilfeller bekreftet med provokasjontest for 
koronararteriespasme. Pasient nummer to 
fikk i forbindelse med provokasjontesten 
hjertestans med behov for defibrillering. 

Begge pasientene er i dag behandlet 
med kombinasjonen langtidsvirkende nitro-

Figur 13. Igjen en rytmestripe fra telemetri hvor ST-T-patologien i begynnelsen bærer et mer klassisk iskemisk 
preg med slanke QRS-komplekser og store ST-elevasjoner før forandringene igjen blir så uttalte at de simulerer 
breddeforøkede QRS. Dette distinke EKG-funnet er i internasjonal litteratur beskrevet som haifinne («shark-
fin»)-EKG eller «triangular QRS-ST-T waveform».

Figur 14. Koronarangiografi fra pasientkasus 1 - uten spasme.
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glycerinpreparat og kalsiumkanalblokker. 
Betablokker er seponert for begge pasienter 
da denne medikamentgruppen kan forverre 
spasmetendens i koronarkar. Amiodaron 
er avsluttet for pasient nummer to. Det har 
ved interrogering av ICD-ene og tolkning 
av Holter-monitoreringene hos pasientene 
vært fravær av arytmi. For pasient num-
mer én har palpitasjoner og nærsynkoper 
opphørt.

Diagnostiseringen av koronararteri-
espasme er utfordrende fordi tilstanden kan 
opptre kun kortvarig med normalisering av 

Figur 15. Koronarangiografi fra pasientkasus 1 - med spasme.

EKG-forandringene i løpet av sek-
under som observert ved telemetri 
hos våre pasienter. Bildediagnostikk 
og ultralyd ga ingen hint om diagno-
sen, men var nyttige for å utelukke 
andre årsaker. Kjennskapen til mer 
uvanlige iskemiforandringer i EKG, her 
illustrert med haifinne («shark-fin») 
EKG-forandringer og konkordant og 
overdrevent diskordante ST-segmen-
ter, ga sterk mistanke om transmural 
iskemi som årsak til pasientenes 
arytmitilstand. Da det ikke var påvist 
signifikant koronar hjertesykdom 
mistenke man koronararteriespasme 
som årsak. (Figur 14 og 15)

Kort om haifinne EKG-
morfologi (figur 12).
Haifinne-morfologien er et unikt 
elektrokardiografisk funn. Fenome-

net består av brede bølgeformer dannet 
ved at QRS-kompleksene, ST-segmentene 
og T-bølgene «sammensmeltes» grunnet 
ekstrem ST-segmentelevasjon. Funnet 
manifesterer seg i påfølgende avledninger 
i koronar distribusjon. Funnet skal 
gjenkjennes som et tegn på transmural 
iskemi. Selv om det er lite litteratur om 
temaet synes det som om dette tegnet er 
forbundet med betydelig mortalitet, hvilket 
gjør dets gjenkjennelse desto mer viktig. 
Litteratursøk for dette distinkte EKG-funnet 

Figur 16. Figuren illustrerer forskjellene mel-
lom normalt utseende venstre grenblokk samt 
venstre grenblokk med samtidig transmural 
iskemi. Sgarbossakriteriene tar ikke hensyn 
til proporsjonalitet i EKG. Flere publikasjo-
ner de siste årene viser at sensitiviteten øker 
betraktelig dersom man hensyntar ST-avvi-
kets størrelse jamført med QRS-amplituden. 
Ethvert konkordant ST-segment, være seg 
ST-elevasjon eller ST-depresjon > 1 mm ved 
brede QRS, er iskemisuspekt. Dersom det 
foreligger ST-elevasjon eller ST-depresjon > 1 
mm som er diskordant i forhold til QRS-pola-
riteten, men med >25 % av amplituden av det 
forutgående QRS-komplekset, har dette en 99 
% spesifisitet og 80 % sensitivitet for trans-
mural iskemi ved venstre grenblokk (1). Det 
er naturlig å tro at prinsippet er overførbart 
til andre brede komplekser som ventrikulære 
ekstasystoler, ventrikkeltakykardi og pacede 
QRS-komplekser. 
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gir begrensede resultater. Hovedsakelig er 
funnet beskrevet i kasusrapporter, blogger 
og bøker (2). Insidensen er ukjent. Man må 
kunne anta at funnet er mer vanlig og at 
det kan feiloppfattes som ledningsforstyr-
relser, metabolske avvik eller toksikologisk 
påvirkning. Fra de kasusrapportene som er 
beskrevet synes funnet å være illevarslende 
med dårlig prognose – i det minste hvis 
relatert til akutt koronarsykdom. 

Kort om ST-segmenter ved 
breddeøkede QRS 
Det er ofte mulig å uttale seg om transmu-
ral iskemi ved breddeforøkede komplekser. 
Mest kjent er Sgarbossa-kriterier. Ved 
ledningsforstyrrelse og breddeforøkede 
komplekser uten at det foreligger iskemi 
forstyrres ST-segmentet som en følge av 
endret repolariseringstidpunkt i de ulike 
områdende i myokard. Dette medfører 

sekundære (forventede) repolariseringsfor-
styrrelser. Det er forventet med ST-forand-
ringer med motsatt polaritet av forutgående 
QRS-kompleks (forventet diskordant ST-
segment). Disse står da i et størrelsesmes-
sig forhold til QRS. Primære repolariserings-
forstyrrelser forkommer ved iskemi. 
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