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Figur 1. EKG fra en 72 år gammel mann som strever med pusten. 50 mm/s, 10 
mm/mV: frekvens 124/min, P 94 ms, PR 126 ms, QRS 82 ms og QTc 457 ms. 
P-akse 90°, QRS 35° og T 28°.

Figur 1. EKG fra en 72 år gammel mann som strever med 
pusten. 50 mm/s, 10 mm/mV

Frekvens 124/min, P 94ms, PR 126 ms, QRS 82ms, QTc 457ms. 
P-akse 90o, QRS 35o, T 28o.

Hva er dette?
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EKG ved KOLS
Ingen EKG er diagnostiske for KOLS, men 
mange avvik i EKG forekommer ved KOLS. 
Flertallet pasienter med alvorlig KOLS har 
unormalt EKG: vi fant det hos 63 % (1). Her 
ser vi:

Sinustakykardi med frekvens 124/min. En 
KOLS-pasient som sliter med pusten, har 
sjelden normal hvilepuls, og den øker med 
GOLD-klassen (1).

P-pulmonale . Høyre atrie rommer sinus-
knuten, ligger nær brystveggen og vises 
godt i frontalplanet (standardavledningene). 
Økt muskelmasse i høyre atrium vises ved 
høyere utslag (normal grense < 0,25 mV, 
dvs < 2,5 mm i standardavledningene og  
< 1,5 mm i prekordialene). Ved emfysem 
vil diafragma stå lavt, og hjertet stilles mer 
vertikalt. Det er nok den viktigste forklarin-
gen på P-pulmonale (1). Her er P-bølgens 
akse 90°, mot nomalt 0-75°, og det passer 
med KOLS (figur 2). Atriene har ikke spesia-
liserte ledningsfibre som ventriklenes pur-
kinjefibre, men muskelfibrene er organisert 
i lengderetningen til bunter som leder raskt. 
Bredden til P-bølgen (normalt < 0,12 s) 
bestemmes av ledningsevnen i Bachmanns 
bunt i høyre atrium-taket sammen med ven-
stre atries størrelse. Alle myocytter gene-
rerer aksjonspotensialer med sekvenser av 
motsatt rettet strøm, så en depolarisering 
(P-bølge) vil alltid følges av motsatt rettet 

repolariseringsbølge, «Tatriale eller Ta». Den 
er normalt liten og skjules i QRS, men hvis 
den er stor, kan den forårsake en skålformet 
senkning av hele QRS («PR junction depres-
sion») som her. Et nedadrettet PR-segment 
sees av samme grunn ved perikarditt. Ved 
AV-blokk blir også normale Ta synlige, og er 
det kort PQ-tid, kan Ta komme i bakkant av 
QRS. Da kan en P-pulmonale i nedreveggs-
avledningene gi en Ta som kan forveksles 
med et iskemisk ST-løft. 
QRS ved KOLS. Ofte blir QRS smalere enn 
vanlig ved KOLS, som her, < 0,09 s. Det er 
kanskje overraskende, men det er vist at 
venstre ventrikkels masse er redusert ved 
KOLS, trolig som følge av at økt lunge-
karmotstand har gitt redusert preload på 
venstre side (2), og dermed litt inaktivitets-
atrofi. Det vises også ofte ved økt høyresidig 
Sokolow-Lyon indeks i forhold til den ven-
stresidige vanlig brukte indeks (1), men her 
ser man ikke det. Når hjertet er pakket inn 
i emfysematøse lunger, kan luftisolasjonen 
redusere alle QRS-amplitudene, men heller 
ikke det er det tegn til her.

Her er QRS-aksen loddrett, mens 
både høyre og venstre aksedeviasjon kan 
sees; den høyresidige når det er høyre 
hjertekammerhypertrofi, den venstresi-
dige når høyre hjertekammer dilateres og 
skyver venstre kammer opp mot venstre 
og gir medursrotert akse. Her er det dårlig 
r-progresjon V1-V3, som kan passe med 
medursrotasjon, men R/S-transisjonen (den 
første avledningen med R > S) kommer i V4, 
som normalt (2). Også grenblokk forekom-
mer hyppig ved KOLS.

Sammenfatning
Ved uttalt KOLS er EKG som regel unor-
malt, men i det enkelte EKG finner man 
som regel bare noen av de mange typiske 
forandringene:

 y Sinustakykardi, P-akse > 70°, 
P-pulmonale

 y Smale QRS med lave amplituder 
og aksedeviasjon (høyre, venstre, 
medursrotasjon)

Figur 2. Utsnitt av EKG.
Figur 2. Utsnitt av EKG
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