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Förmaksfladder är en rytm-
störning där läkemedel har då-
lig förmåga att bryta rytmen.
Ofta måste elkonvertering före-
tas.

Flera utländska studier har
visat goda resultat av snabb sti-
mulering (overdrive-pacing) via
esofagus. Metoden har prövats
vid Borås lasarett.

Läkemedelsbehandling mot för-
maksfladder bryter i många fall inte
rytmstörningen. Ofta måste man elkon-
vertera patienten för att stoppa fladdret.
Denna procedur kräver narkos.

En annan metod är s k overdrive-
pacing via en elektrod inlagd i höger
förmak. Genom att stimulera förmaket
med en frekvens som överstiger flad-
derfrekvensen kan man bryta takykar-
din, och när stimuleringen avslutas får
sinusknutan chans att återta rytmen.
Denna metod är dock invasiv och där-
med inte tillgänglig överallt.

På senare år har det i flera studier be-
skrivits en relativt god effekt av over-
drive-pacing via en elektrod nedlagd i
esofagus [1-7]. Då esofagus passerar
strax bakom vänster förmak kan man
via elektroden stimulera förmaket och
bryta takykardin. Den transesofageala
stimuleringsmetoden används vid non-
invasiva elektrofysiologiska undersök-
ningar som blivit standard vid utredning
av patienter med supraventrikulära ta-
kykardier [8].

Huruvida man behöver en tids be-
handling med antikoagulantia före kon-
vertering av förmaksfladder är inte helt
klarlagt. Embolirisken förefaller lägre

än vid förmaksflimmer [12] och dess-
utom gör den ofta resistent höga kam-
marfrekvensen att man inte kan avvak-
ta med behandling av fladdret medan
man ger antikoagulationsbehandling.

MATERIAL
Patienter som sökte medicinska kli-

niken eller av andra skäl vårdades på
Borås lasarett och hade symtomgivande
förmaksfladder behandlades. Stimule-
ringsförsök gjordes oavsett fladderdu-
ration, underliggande hjärtsjukdom el-
ler tidigare givna läkemedel. Antiko-
agulation var inget krav för att stimule-
ringen skulle utföras.

32 olika fladderepisoder hos 30 pati-
enter behandlades mellan januari 1993
och juli 1994. 16 av patienterna var män
och 14 kvinnor. Medelåldern var 70 år
(55–86 år). Sex läkare utförde behand-
lingarna.

Fladdrens anamnestiska duration va-
rierade betydligt. Elva av episoderna
hade en duration på mindre än en dag.
Tio hade en duration på 1–7 dagar och
tio av episoderna hade en duration på
mer än 7 dagar. I ett fall var durationen
okänd.

Patienternas underliggande hjärt-
sjukdom var inte känd hos 13 av patien-
terna medan den bedömdes som isch-
emisk hos sju och hypertensiv hos sex.
I tre fall fanns ett opererat vitium i
anamnesen och i ett fall förelåg dilate-
rad kardiomyopati. En majoritet av pa-
tienterna behandlades sedan tidigare
med antiarytmiska läkemedel och
många hade också fått intravenös be-

handling före stimuleringen i syfte att
medicinskt konvertera fladdret eller
dämpa kammarfrekvensen (Tabell I).

30 av de 32 episoderna  hade 2 till 1-
blockering i AV-noden, s k 2:1-blocke-
rat förmaksfladder. Det registrerade in-
tervallet mellan R-vågorna på EKG var
i medeltal 445 ms (variationsvidd 340–
840 ms) motsvarande en kammarfre-
kvens på ca 135 slag/minut. Intervallet
mellan fladdervågorna registrerade på
esofagus-EKG var i medeltal 211 ms
(170–260 ms) motsvarande ca 285 flad-
dervågor/minut.

METOD
Patienternas hjärtrytm följdes konti-

nuerligt via hjärtövervakningsutrust-
ning eller via oscilloskop under hela
proceduren. Defibrillator fanns alltid i
närheten.

En bipolär esofaguselektrod (Med-
tronics 6992) nedlades i esofagus via
ena näsborren. Elektroden kopplades
till stimuleringsutrustningen som också
var ihopkopplad med en vanlig EKG-
apparat. Den stimuleringsutrustning
som användes var Arzco 3, Arzco 7A,
Medtronics 5328. 

Elektrodläget i esofagus justerades
noggrant till ett läge där fladdervågorna
var som störst på EKG-skrivaren. Sti-
muleringen gavs med en pulsduration
på 10 ms och denna hölls fixerad.
Strömstyrkan var initialt 15 mA men
ökades beroende på effekt på hjärtrytm
och patientens tolerabilitet. Strömstyr-
kor över 35 mA tilläts inte. Stimulering-
en gavs i korta sekvenser på några se-
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Tabell I. Läkemedelsbehandling före stimuleringen.

Perorala antiarytmika Intravenöst givna läkemedel
som patienterna behandlats med före stimulering

Digitalis 14 9
Betablockerare 3 0
Sotalol 3 5
Kalciumhämmare 3 3
Disopyramid 1 1
Magnesium 0 1
Inget 10 15
Tre patienter hade digitalis Två hade fått digoxin och
kombinerad med annan medicin verapamil eller sotalol
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kunder varpå hjärtrytmen studerades.
Längre tids stimulering än 30 sekunder
gavs inte. Stimuleringsintervallet var i
början 20 ms kortare än fladdervågsin-
tervallet. Under proceduren förkortades
stimuleringsintervallet successivt tills
man såg att fladdret bröts och annan
hjärtrytm erhölls, eller till ett kortaste
stimuleringsintervall på 75 ms (800/
min). Den erhållna rytmen omedelbart
efter stimuleringen registrerades.

Given strömstyrka (till dem som
konverterades till annan rytm) var i me-
deltal 19 mA (intervall 15–25 mA). Sti-
muleringen gavs alltid med en duration
på 10 ms.

RESULTAT
Omedelbart efter stimuleringen

övergick 13 fladderepisoder (41 pro-
cent) till sinusrytm, 14 till förmaksflim-
mer (43 procent) och hos fem patienter
(16 procent) kvarstod fladdret.

Inga komplikationer sågs vid eller
efter proceduren. Oavsiktlig kammar-
stimulering iakttogs ej.

Alla patienter upplevde ett brännan-
de obehag eller smärta bakom bröstbe-
net under stimuleringen. För de allra
flesta var den tolerabel och den för-
svann alltid direkt efter stimuleringen.

Exempel på en stimulering ses i Fi-
gur 1.

DISKUSSION
Med förhållandevis lite träning har

den transesofageala stimuleringsmeto-
den kunnat tas i bruk på länssjukhuset
och kunnat användas i akutsjukvården
med god säkerhet trots att den spritts på
flera händer. Det har i litteraturen rap-
porterats induktion av kammarflimmer
om accidentell kammarstimulering
skett [9-11]. Därför har från vissa håll
hävdats att man först skall göra ett sti-

muleringsförsök med en frekvens som
något överstiger kammarfrekvensen för
att se att man inte får kammarstimule-
ring.

Vi har inte gjort detta i den här seri-
en men varit mycket noggranna med att
justera elektrodläget till att få så stort
fladdervågsutslag på EKG som möjligt.
Därmed har vi kunnat vara relativt säkra
på att elektrodpolerna befunnit sig på
förmaksnivå. 

Efter att dessa fallbeskrivningar
kommit till vår kännedom har vi emel-
lertid börjat stimuleringen med en fre-
kvens som något överstiger kammarfre-
kvensen för att kontrollera att man ej får
kammarstimulering. Trots alla säker-
hetsåtgärder kan man dock inte garante-
ra att elektrodläget är detsamma under
hela proceduren. Av den anledningen
utför vi alltid stimuleringen med till-
gång till defibrillator. 

Vissa utländska material har redovi-
sat en större andel erhållen sinusrytm
[4, 6]. Många har dock registrerat ryt-
men en tid efter stimuleringen och där-
med erhållit en större andel, då många
förmaksflimmer spontant övergår till
sinusrytm efter någon tid. Hos oss er-
hölls sinusrytm hos ytterligare sex pati-
enter med förmaksflimmer, spontant el-
ler med något läkemedel. Alltså fick to-
talt 19/32 sinusrytm, eller ca 59 procent.
Vi tycker dock att det är mest korrekt att
redovisa rytmen direkt efter stimule-
ringsproceduren då detta visar resulta-
tet av just stimuleringen. 

Det är inte alltid ett misslyckande
om fladdret går över i ett förmaksflim-
mer. Oftast blir kammarfrekvensen då
lägre och lättare åtkomlig att reglera
med farmaka. Hos oss var kammarfre-
kvensen i medeltal 111 slag/minut nå-
gon minut efter stimuleringen hos pati-
enterna som fick förmaksflimmer, dvs
de hade klart lägre kammarfrekvens än
när fladder förelåg.

Förmaksfladder och -flimmer är be-
släktade och vissa patienter med kronis-
ka förmaksflimmer sedan länge har
ibland förmaksfladder i perioder. Hos
dessa kan man inte ha som ambition att
med esofagusstimulering konvertera
fladdret till sinusrytm. Förmaksflim-
mer är i denna grupp det naturliga utfal-
let av stimuleringen.

Vi har inte gjort någon skillnad på
typ 1- och typ 2- fladder. Man har i and-
ra studier visat en klart sämre effekt av
esofagusstimulering på typ 2-fladder
[1].

Som synes är inte metoden någon
undergörande behandling och inte alls
lika effektiv som elkonvertering för att
erhålla sinusrytm. Metoden är dock en-
kel och därmed värd ett försök. En
handlingsstrategi vi ofta har är att utfö-
ra esofagus-EKG på oklara takykardier.
Visar det sig då att det rör sig om ett för-
maksfladder gör vi ett försök att stimu-
lera förmaken innan elektroden dras.
Man har därvid en god chans att konver-
tera fladdret antingen till sinusrytm el-
ler till förmaksflimmer, vilket ger en
lägre kammarfrekvens.

KONKLUSION
Transesofageal pacing kan bryta de

flesta förmaksfladder (ca 84 procent)
och i ca 40 procent av fallen erhålls si-
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Figur 1. EKG-exempel. Båda visar
extremitetsavledningar med följande
avledningar uppifrån och ned: aVL, I,
aVR, II, aVF, III.
Höger: Bipolärt esofagus-EKG vid
förmaksfladder. Som synes är
förmaksaktiviteten mest framträdande i
aVL, I men även i III. Kammaraktiviteten i
detta exempel är svår att se men syns
bäst i avledning II. QRS är breddökat på
grund av grenblock.
Till vänster ses yt-EKG visande
förmaksfladdret. Stimulering via esofagus
ges. Registrerad rytm efter stimuleringen
var förmaksflimmer.



nusrytm strax efter stimuleringsproce-
duren. 

Metoden är enkel och säker och upp-
visar låg komplikationsfrekvens.
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’’LÄKEMEDELS SÄKERHET
MEDICINENS STYVBARN’’
Kalciumblockerarna inte enda exemplet

Läkemedels säkerhet är som
ett styvbarn i medicinen, alltför
få tycks bry sig om den, säger
professor Curt D Furberg,
svensk läkare som kommit i
rampljuset genom bl a omdisku-
terade studier om samband mel-
lan kalciumblockerare, hjärtin-
farkt och cancer. Myndigheter-
na borde, som man nu börjat
med inom EU, villkora nyregi-
strering, göra den tidsbegränsad
och kräva långtidsstudier som
bevis för säkerhet och effekt på
sjuklighet och dödlighet, inte
bara nöja sig med att ett medel
påverkar surrogatmarkörer
som blodtryck eller lipidnivåer.

Varför har kalciumblockerarna bli-
vit så populära? Det kan väl inte bara
bero på läkemedelsföretagens mark-
nadsföring?

– Det är många som delar ansvaret, i
första hand myndigheter som svenska
Läkemedelsverket och amerikanska
Food and Drug Administration (FDA).
Vid behandling av vissa sjukdomar ac-
cepterar de surrogat, t ex att ett medel
sänker blodtrycket, och det kan man
visa på 100 patienter behandlade under
åtta veckor. Men det säger ingenting om
medlets säkerhet eller effekt på sjuklig-
heten, understryker Curt Furberg.

Villkorad registrering
under övergångstid
När ett medel väl registrerats enligt

reglerna har myndigheterna svårt att
backa, det krävs stark dokumentation
för det. De har varit för slappa, men det
håller på att ändra sig, noterar Furberg.
Inom EU har man infört godkännande
med villkor (conditional approval).
Man accepterar surrogatmått under en
övergångsperiod på några år, men sedan
måste företaget visa att medlet minskar
sjukligheten och dödligheten.

Och i USA har FDA godkänt statiner
men krävt större studier med andra re-
sultatmått än enbart lipidsänkning. Där-
för har vi fått studier som Scandinavian
Simvastatin Survival Study (4S), West
of Coronary Prevention Study och den

nyligen presenterade Cholesterol and
Recurrent Events trial (CARE, N Engl
J Med 1996; 335: 1001-9). Sådana un-
dersökningar gjordes aldrig om kalci-
umblockerare när det gäller behandling
av hypertoni.

Enorm marknad lockar
– Läkemedelsindustrin har sin del av

skulden. Det är en enorm marknad som
lockar. Kostnaden för blodtrycksmedi-
ciner uppskattas till 8 miljarder dollar
per år i USA, det är nästan lika mycket
som forskningsbudgeten för National
Institutes of Health (NIH). Det finns ca
100 blodtryckspreparat registrerade i
USA, inget är perfekt och det spelar
marknadsförarna av nya medel på. De
säger inte att deras medel är bra, utan at-
tackerar konkurrenterna.

Curt Furberg ger också läkarna – och
i ännu högre grad deras opinionsledare,
de medicinska auktoriteterna – skulden
för den breda användningen av kalci-
umblockerare.

Läkarna är för okritiska, de borde
förstå att medlen – som ofta tas för
resten av livet – prövats för kort tid. De
har fått höra att man inte bör ge något
som påverkar kaliumbalansen eller hö-
jer lipidnivån, och det gör ju diuretika.
Men det är inte visat att den höjningen
har någon negativ effekt på hälsan.

Opinionsledarna är enligt Furberg
alltför villiga att uttrycka sig positivt
om nya studier som inte är konklusiva.
Det är en form av korruption, inte alltid
medveten, men det är liksom accepterat
att man tar ställning.

En ny dimension
Hur ser Furberg allmänt på primär-

prevention med läkemedel, dvs när det
gäller att t ex sänka blodtryck och höga
lipidvärden även där det inte finns någ-
ra symtom på sjukdom?

– För att försvara en utbredd använd-
ning av läkemedel i sådana situationer
behövs det också kostnadskalkyler,
man måste ta hänsyn till en ny dimen-
sion när resurserna är begränsade. I stäl-
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