
hjerteforum   N° 4/ 2022 / vol 35 10

En 35 år gammel kvinne gjennomførte en 
arbeidsbelastning på ergometersykkel som 
ledd i utredning av palpitasjoner under 
trening. Pasientens mormor døde plutselig 
i forbindelse med en dramatisk hendelse, 

men ellers vet vi lite om pasientens slekt. 
Hvile-EKG før belastningstesten var 
normalt, og transtorakal ekkokardiografi 
avdekket ingen avvik.
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Registrerirngen fra arbeids-EKG er velvillig 
utlånt av Kristina Haugaa, Kardiologisk 
avdeling, Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet (25 mm/s, filtersetting for 
arbeids-EKG).

Tidlig under belastningen fikk hun spredte 
ventrikulære ekstrasystoler som så økte i 
hyppighet. Ved ca. 120 slag i minuttet kom 
arytmien som ses i EKG-et.



hjerteforum   N°4/ 2022/ vol 3511

Katekolaminerg polymorf 
ventrikkeltakykardi (CPVT)
EKG viser en bredkomplekset takykardi 
ca. 150 slag/min. Akse, utseende og QRS- 
bredde veksler 1:1 (QRS alternans) mellom 
to former som ikke passer med grenblokk. 
Den ene har venstre akse oppad, den andre 
høyre akse nedad, og QRS-varigheten 
er hhv. 0,14 og 0,16 s (skjønnsmessig). 
Dette kan ikke være aberrant overledet 
supraventrikulær takykardi (SVT). «Cherché 
les P» (de fra sinusknuten ses ofte lettest 
i v1), og her ses AV-dissosiasjon, så 
ventrikkeltakykardi (VT)-diagnosen er 
sikker.

En slik rytme kalles bidireksjonal VT 
og er sjelden. Digitalisforgiftning kan gi 
et slikt bilde, og likeså tyrihjelm, som 
inneholder plantegiften akonitin som kan 
åpne spenningsstyrte natriumkanaler i 
hjertet og stimulere vagus sentralt, men 
også har effekter på kardiomyocyttenes 
kalsiumomsetning (1). Vanligere i dag er 
imidlertid den sjeldne arvelige sykdommen 
CPVT.

Klinikk ved CPVT
Bidireksjonal VT er nærmest 
patognomonisk for CPVT, men vanligere 
er økende ventrikulære ekstrasystoler 
(VES) ved arbeidsbelastning og i verste fall 
utløsning av polymorf VT og besvimelse 
eller død i forbindelse med plutselig 
emosjonelt eller fysisk stress (2-3).

Genetikk
CPVT har en forekomst på ca. 1 av
10 000 og arves autosomalt dominant 
(2). Hos affiserte påviste man på 
2000-tallet varianter i genet som 
koder for kalsiumfrislippskanalen RyR 
(ryanodinreseptor) i kardiomyocyttene. Vi 
opererer i dag med CPVT typene 1-5, hvor 

CPVT 1, som skyldes genvarianter i RyR, er 
den hyppigst forekommende.

Patofysiologi
Når myocytten er depolarisert, strømmer 
kalsium inn i cellen gjennom kanaler i 
cellemembranen, bindes til RyR og åpner 
for utslipp av en større mengde kalsium 
fra sarkoplasmatisk retikulum til cytosol. 
Kalsium bindes så til myofilamentene, 
og kontraksjonen starter. Ved CPVT 
fører genvarianter i RyR til at kalsium 
slippes ut av sarkoplasmatisk retikulum 
uten forutgående depolarisering av 
cellemembranen.

Det ukontrollerte kalsiumfrislippet 
stimulerer kalsiumutførsel fra cellen 
gjennom natrium-kalsium-ionebytteren 
(NCX). Tre natriumioner kommer inn i 
cellen for hvert kalsiumion som føres ut. 
I cellens elektriske hvilefase gir det til en 
netto innstrømming av positive ladninger 
og dermed en sekundær depolarisering 
av cellemembranen. Dette er en såkalt 
sen etterdepolarisering (delayed 
afterdepolarization, DAD). Hvis tilstrekkelig 
mengde kalsium slippes ut, utløser 
depolariseringen et nytt aksjonspotensial. 
Det at denne mekanismen kan føre til 
arytmi ved CPVT er godt dokumentert 
i musemodeller og sannsynliggjort i 
pasienter ved opptak av monofasiske 
aksjonspotensialer. Sammenhengen 
mellom plutselig adrenerg stimulering 
og arytmi er også godt dokumentert og 
skyldes katekolaminenes påvirkning av 
kalsiumomsetningen i kardiomyocyttene, 
spesielt på RyR. Høy hjertefrekvens bidrar 
synergistisk, men er neppe tilstrekkelig til å 
utløse arytmi i fravær av katekolaminer (4).

Mekanismen for det spesielle 
EKG-mønsteret ved bidireksjonell VT er 
ikke avklart. En del studier tyder på at 

Figur 2. Utsnitt med V1: asterisk markerer P-bølger. 
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Nytt rammeavtale for Veltassa® (patiromer)1 
Vifor Pharma Nordiska AB har blitt tildelt rammeavtale gjennom tilbudskonkurranse i 
LIS 2230 med de regionale helseforetakene i Norge.
Avtalen gjelder fra 01. juni 2022 til 31. mai 2024.
Der det foreligger en rangering, skal førstevalg benyttes i oppstart og medisinsk 
begrunnet endring av behandling. Dersom førstevalg ikke kan brukes av medisinske 
årsaker, skal det begrunnes i pasientens journal.

Rangering Legemiddel Dosering

1. valg Veltassa (patiromer) 8,4g daglig/16,8g daglig

2. valg Lokelma (natriumzirkoniumsyklosilikat) 5g daglig/ 2x5g daglig / 10g daglig

H-resept : 
Veltassa® (patiromer) finansiert i spesialisthelsetjenesten til behandling av hyperkalemi 
hos voksne med nyresvikt og/eller hjertesvikt.2

1. LIS 2230 2. www.legemiddelverket.no
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Veltassa (patiromer)
Middel mot hyperkalemi. ATC-nr.: V03AE09. Utleveringsgruppe C. Reseptbelagt legemiddel. Kan forskrives på H-resept.
Pulver til mikstur, suspensjon 8,4 g og 16,8 g. 
Indikasjoner: Behandling av hyperkalemi hos voksne. Dosering: Voksne, inkl. eldre: Anbefalt startdose er 8,4 g 1 gang daglig. Daglig dose kan 
justeres i intervaller på ≥1 uke, basert på serumkaliumnivå og ønsket målområde. Daglig dose kan økes eller reduseres med 8,4 g for å nå ønsket 
målområde. Maks. dose er 25,2 g daglig. Hvis serumkalium faller under ønsket område, bør dosen reduseres eller avbrytes. Virkning inntrer 4-7 timer 
etter administrering. Skal ikke erstatte akuttbehandling av livstruende hyperkalemi. Tilberedning/ Håndtering: Se pakningsvedlegg. Administrering: 
Se pakningsvedlegg. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Serummagnesium bør overvåkes i minst 1 måned 
etter behandlingsstart, og magnesiumtilskudd vurderes ved utvikling av lave serummagnesiumnivåer. Gastrointestinal iskemi, nekrose og/eller intestinal 
perforasjon er rapportert med andre kaliumbindere. Fordel/risiko bør vurderes nøye hos pasienter med nåværende eller tidligere alvorlige gastrointestinale 
sykdommer, før og under behandling. Serumkaliumnivåene kan øke ved seponering, særlig hvis behandling med RAAS-hemmere fortsettes. Pasienten 
skal instrueres om ikke å avbryte behandlingen uten å rådføre seg med lege. Serumkalium skal overvåkes når klinisk indisert, inkl. etter endring av legemi-
dler som påvirker kaliumkonsentrasjonen (f.eks. RAAS-hemmere eller diuretika) og etter at patiromerdosen er titrert. Inneholder ca. 4 g (10,4 kcal) sorbitol 
pr. 8,4 g patiromer. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse bør ikke ta dette legemidlet. Inneholder kalsium som frigis delvis, 
og noe av dette kan bli absorbert. Fordel/risiko bør vurderes nøye ved risiko for hyperkalsemi. Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante 
interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse på felleskatalogen.no. Patiromer har potensiale til å binde enkelte orale legemidler som administreres samtidig, 
noe som kan redusere gastrointestinal absorpsjon. Reduserer biotilgjengelighet av ciprofloksacin, levotyroksin og metformin ved samtidig inntak, men 
ikke ved inntak med 3 timers mellomrom. Potensiell interaksjon med kinidin. Graviditet og amming: Graviditet: Unngå bruk under graviditet. Amming: 
Ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes er forventet ettersom systemisk eksponering er minimal. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre 
eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominalsmerte, diaré, flatulens, 
forstoppelse. Stoffskifte/ernæring: Hypomagnesemi. Pakninger, priser og refusjon (pr. 28.08.2022): Pakninger: 8,4 g, 30 doseposer, Varenr 578950, 
Pris: 2785,60 NOK; 8,4 g, multipakninger som består av 3 esker som inneholder 30 doseposer hver  Varenr; 16,8g, 30 doseposer, Varenr 113451. Pris: 
2785,60 NOK. Refusjon: H-resept: V03A E09_2 Patiromerkalsium. Refusjonsberettiget bruk: Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nas-
jonal faglig retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse. Vilkår: (216) Refusjon ytes kun etter 
resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. (222) En blå resept kan ekspederes med H-resept som hjemmel hvis resepten er forskrevet før legemiddelet 
ble overført til H-reseptordningen. Blå resept: nei. Byttbar: ja, se byttegruppe 002419 på felleskatalogen.no Innehaver av markedsføringstillatelsen: 
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France, 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin- La Défense 8, 92042 Paris la Défense Cedex, Frankrig. 
Representant: Vifor Pharma Nordiska AB, Gustav III’s boulevard 46, 169 73 Solna, Sverige. Basert på SPC godkjent av SLV: 24.05.2022. Les felleskat-
alogtekst eller preparatomtalen (SPC) for mer informasjon, se www.felleskatalogen.no. Sist endret: 28.08.2022.

purkinjecellene er spesielt utsatt for RyR-
avhengige sene etterdepolariseringer, og det 
har vært hevdet at vekselvise aktiveringer 
av fasiklene i ledningssystemet gir en «ping-
pong-aktivitet» som aktiverer myokard 
fra ulike steder (5). Dette gir QRS med 
alternerende akse. En måte å forstå denne 
mekanismen med begreper fra klassiske 
elektrofysiologi er at etterdepolariseringene 
i CPVT er eksempel på såkalt trigget 
aktivitet, som nettopp kjennetegnes 
ved at den avhenger av forutgående 
aktivering (motsatt automatismer, som 
oppfører seg autonomt). Ved modellering 
har man beskrevet hvordan aktivering 
av purkinjeceller distalt i én fasikkel kan 
påvirke distale celler i en annen fasikkel 
(eller His’ bunt). Det er dette som gir ulike 
utgangspunkt for aktiveringen av myokard 
og vekslende akse i overflate-EKG.

Behandling
Behandlingen av CPVT er hovedsakelig 
rettet mot adrenerg stimulering av 
kardiomyocyttene, først og fremst med 
betablokker. Nadolol er den mest effektive 
betablokkeren (6). Kombinasjonsbehandling 
med flekainid har vært effektiv hos mange 
pasienter som fortsetter å ha arytmi 
på tross av betablokker. For spesielt 
refraktære tilfeller er sympatektomi et 
effektivt alternativ. En del pasienter må 
få ICD, men slik behandling er tveegget 
pga. risiko for arytmistorm som følge av 
katekolaminutslipp ved sjokk.

Konklusjon
CPVT er en svært sjelden sykdom som man 
først og fremst bør tenke på i forbindelse 
med utredning av kardiale synkoper hos 
barn og unge, spesielt i forbindelse med 
aktivitet eller akutte emosjonelle hendelser. 
Hos voksne vil man kunne støte på 

enkeltpasienter med anstrengelsesutløste 
palpitasjoner som forklares av VES under 
belastning. I slike tilfeller er det viktig å 
utelukke vanligere årsaker, først og fremst 
iskemi som følge av koronarsykdom. 
Normale funn ved grundig utredning, 
inklusiv et helt normalt hvile-EKG, bør føre 
til at man tenker på CPVT. For genetisk 
utredning i slike tilfeller vises til norske 
anbefalinger for genetisk kardiologi (9). 

EKG-et er fra en pasient med 
bekreftet CPVT. Sykehistorien er 
typisk, men her oppdiktet av hensyn til 
personvernet. 
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