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Upprepade 12-avlednings-
EKG eller kontinuerlig EKG-
övervakning under de första
12–24 timmarna ger värdefull
information om dynamiken i ett
akut infarktförlopp. En snabb
ST-återhämtning tyder på att
reperfusion inträffat. Tidig re-
perfusion är kopplad till bättre
prognos, återkommande ST-epi-
soder till sämre prognos. Storlek
eller magnitud på ST-episoder
verkar också vara betydelsefullt
för prognosen.

Tidig diagnostik vid akut hjärtinfarkt
är viktigt för att med olika terapier kun-
na begränsa hjärtmuskelskadan. Tradi-
tionellt diagnostiseras hjärtinfarkt på
anamnes, klinisk bild, EKG samt bioke-
misk analys av hjärtinfarktmarkörer.

Mindre än hälften av alla de patien-
ter som utvecklar hjärtinfarkt har signi-
fikant höjning av CK-MB (myokard-
specifikt kreatinkinas) vid ankomsten
till akutmottagningen [1]. Ingen bioke-
misk hjärtinfarktmarkör kan idag säkert
konfirmera alternativt utesluta hjärtin-
farkt vid ankomsten till sjukhuset.

Ett diagnostiskt 12-avlednings-EKG

i vila anses föreligga om det finns en för
infarkt typisk ST-höjning, trots att drygt
10 procent av patienter med sådant
EKG ej utvecklar hjärtinfarkt [2, 3].
Möjlig förklaring till ST-höjning som ej
leder till infarktutveckling kan vara ko-
ronarspasm, snabb och fullständig re-
perfusion, akut perikardit, tidigare
hjärtinfarkt (särskilt patienter med
vänsterkammaraneurysm) och vänster-
kammarhypertrofi. Det är också vanligt
med intermittent ST-höjning i det tidiga
förloppet av hjärtinfarkt [4, 5].

12-avlednings-EKG
ger ögonblicksbild
Enstaka 12-avlednings-EKG som

tas vid ankomsten till sjukhus ger bara
en ögonblicksbild av det elektrofysiolo-
giska skeendet vid akut hjärtinfarkt och
behöver inte vara det EKG som avslöj-
ar de mest uttalade ischemiska förän-

dringarna [6]. Hos patienter med ST-
höjning på 12-avlednings-EKG vid an-
komst eftersträvar man reperfusion sna-
rast, antingen med trombolys eller
PTCA (perku-
tan transluminal koronarangioplastik).

Ett terapeutiskt problem är den sto-
ra grupp patienter med icke di-
agnostiskt 12-avlednings-
EKG vid ankomst som utveck-
lar hjärtinfarkt. Dessa patien-
ter utgör cirka en tredjedel av
alla infarktpatienter, och en
ansenlig andel av dem utveck-
lar även Q-vågor [7, 8].

Fortlöpande information
Icke diagnostiska ankomst-
EKG (ST-sänkning, T-vågs-
förändringar eller kombinatio-
ner av dessa) kan inte särskilja
gruppen med icke infarkt från
den med infarkt. Ett helt nor-
malt ankomst- EKG utesluter
ej heller hjärtinfarkt. Upprepa-
de 12-avlednings-EKG under
de första timmarna på en pa-
tient med misstänkt hjärtin-
farkt är uppenbart opraktiskt.
Kontinuerlig ischemiregistre-
ring med vektorkardiografi el-
ler kontinuerligt 12-avled-
nings-EKG är en övervak-
ningsform som fått stor sprid-
ning i Sverige. Idag finns möj-
lighet till ischemiregistrering
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på cirka tre fjärdedelar av alla svenska
hjärtintensivvårdsavdelningar. En för-
del är att registrering startar i samband
med patientens ankomst till hjärtinten-
siven eller motsvarande. I vissa fall kan
registrering starta redan vid insjuknan-
deplatsen, då med hjälp av telemedicin.
Övervakning pågår sedan kontinuerligt
oberoende av om patienten har symtom
eller ej.

Kontinuerlig vektorkardiografi,
VKG, speglar diskreta elektrofysiolo-
giska förändringar och presenterar in-
formationen fortlöpande som trendkur-
vor av QRS-komplexen och ST-sträck-
ornas förändringar. Studier har visat att
6 timmars VKG-registrering efter an-
komst är tillräckligt ur diagnostisk syn-
vinkel [8]. Hos patienter med icke dia-
gnostiskt EKG vid ankomst erhölls,
med endast 6 timmars VKG-registre-
ring, en sensitivitet på 82 procent och en
specificitet på 89 procent för att ställa
en korrekt hjärtinfarktdiagnos.

Elektrodplaceringen vid VKG-över-
vakningen (Frank-avledningar) ger en
bättre uppfattning om eventuell ischemi
i inferiora och posteriora delar av myo-
kardiet [9, 10] och har här möjligen en
fördel jämfört med konventionellt 12-
avlednings-EKG. Alternativa metoder
vid icke diagnostiskt ankomst-EKG
kan vara isotopmetoder eller ekokardio-
grafi. Ett huvudproblem är då att sär-
skilja ny hjärtinfarkt från eventuell 
äldre sådan. Dessa undersökningar ger
bara en ögonblicksbild och följer inte
myokardischemins dynamiska förlopp
på det sätt som är möjligt vid kontinuer-
lig EKG- eller VKG-övervakning.

Preliminära data där VKG kombine-
rats med biokemisk hjärtinfarktmarkör
hos patienter med icke diagnostiskt an-
komst-EKG ger goda resultat för att
konfirmera respektive utesluta hjärtin-
farkt. Metoderna tycks förstärka var-
andra i diagnostiskt hänseende. För-
dröjningstiden spelar en avgörande roll
i detta sammanhang. Ischemiregistre-
ring med VKG är bäst i tidiga förloppet
av en akut bröstsmärta medan de bioke-
miska markörerna kommer något sena-
re med diagnostisk information.

Påvisande av reperfusion
För att värdera om en reperfusion

uppnåtts kan man gå tillväga på flera
sätt. Kranskärlsröntgen har länge an-
setts vara »guldstandard» för att bedö-
ma reperfusion, men metoden har flera
begränsningar. Undersökningen är dyr
och förenad med morbiditet och morta-
litet. Den har en dålig tidsupplösning,
vilket har en avgörande betydelse då
man studerar ett så utpräglat dynamiskt
förlopp som de första timmarna av en
akut hjärtinfarkt. Den prognostiska in-
formationen från en enstaka kontrastin-
jektion är begränsad och mindre bety-

delsefull än information från kontinuer-
lig ST-övervakning (se nedan). Under-
sökningen är rent anatomisk och besva-
rar inte den fråga vi ställer; har patien-
tens myokardischemi avtagit eller till
och med försvunnit? Det synes därför
idag mer korrekt att tala om koronaran-
giografi som »plåtstandard».

12-avlednings-EKG är av avgörande
betydelse för diagnostiken vid akut
bröstsmärta, och indikationen för att
starta trombolytisk behandling vilar till
största delen på den initiala EKG-bil-
den. Infarktpatienter med stor samman-
lagd ST-höjning har högre såväl kort-
tidsmortalitet som långtidsmortalitet
[11]. Med upprepade registreringar sti-
ger den prognostiska betydelsen av
konventionellt EKG vid akut infarkt. I
ett flertal studier har man funnit att gra-
den av återgång av ST-höjningar på
EKG taget efter 90–180 minuter jäm-

fört med initialt EKG korrelerar till pro-
gnos. Trombolysbehandlade infarktpa-
tienter med tidig ST-återgång har upp-
visat lägre såväl korttids- som långtids-
mortalitet, lägre enzymläckage och
bättre vänsterkammarfunktion i efter-
förloppet än patienter som ej återhämtar
sina ST-förändringar tidigt [11, 12].

Enstaka 12-avlednings-EKG vid ex-
empelvis trombolysstart och fyra tim-
mar senare är lågteknologiskt, billigt
och generellt tillgängligt men trots det-
ta mycket värdefullt.

Kontinuerlig ST-övervakning
Enstaka EKG, även om upprepade

registreringar genomförs, begränsas av
att det inte kan avspegla den uttalade
dynamiken i det akuta infarktskeendet.
Övergående ischemiepisoder, vilka ofta
är asymtomatiska, blir oupptäckta eller

kan ge en falsk bild av vad som tros vara
en stabil nivå vid en viss tidpunkt. För
reperfusionsövervakning har ett flertal
studier med olika datoriserade system
för kontinuerlig ST-övervakning ge-
nomgående visat ca 80 procents över-
ensstämmelse med akut koronarangio-
grafi [13, 14]. Skillnaderna mellan me-
toderna förklaras främst av att de speg-
lar olika fenomen. Koronarangiografisk
perfusion innebär inte alltid fullgod
perfusion på cellulär nivå, det som bru-
kar kallas »no-reflow phenomenon».
Avsaknad av perfusion i större koronar-
kärl kan också kompenseras av adekvat
kollateralflöde varvid den myokardiella
ischemin avtar, vilket återspeglar sig i
snabb regress av ST-förändringar.

Med hjälp av kontinuerlig ST-över-
vakning kan väsentlig prognostisk in-
formation tidigt inhämtas. Gruppen
kring Mitchell Krucoff har nyligen visat
att tiden till ST-nedgång ger bättre pro-
gnostisk information än tidig koronar-
angiografi [15]. Medan Krucoff och
medarbetare arbetat med kontinuerligt
12-avlednings-EKG har flera svenska
grupper, inklusive vår, arbetat med och
bidragit till att utveckla kontinuerlig
vektorkardiografi. Med VKG påvisas
reperfusion bäst genom att den summe-
rade ST-deviationen eller ST-vektor-
magnituden (ST-VM) följs. Härvid be-
stäms i real tid ST-återhämtning, defini-
erat som minskningen av ST-vektor-
magnituden jämfört med dess första
toppvärde efter start av trombolytisk
behandling mätt i procent (Figur 1).
Hög sannolikhet för reperfusion efter
start av trombolytisk behandling före-
ligger om 50 procents ST-återhämtning
nås inom 90 minuter från start av trom-
bolys [13]. Även QRS-förändringar har
ett värde för reperfusionsdetektion,
men värdet överstiger sannolikt inte det
hos ST-övervakning hos patienter med
smala QRS-komplex, det vill säga utan
grenblock eller pacemaker. Reperfu-
sion kan således med god precision på-
visas noninvasivt med kontinuerligt
VKG i samband med akut hjärtinfarkt.
Det är också visat att tecken till reperfu-
sion i sig, enligt kriterier som ovan be-
skrivits, efter trombolysbehandlad akut
hjärtinfarkt är kopplat till lägre före-
komst av hjärtdöd även då man kontrol-
lerat för andra vektorkardiografiska,
biokemiska och kliniska riskmarkörer
[16].

Inf arktstor lek
QRS-vektordifferensen (QRS-VD)

avspeglar den summerade förändringen
av QRS-komplexen. Naturalförloppet
vid en hjärtinfarkt resulterar i en rörelse
av QRS-VD, och inom en viss tid instäl-
ler sig en ny platå för QRS-VD-kurvan.
Hur högt denna platå hamnar är alltså en
avspegling av den samlade QRS-för-
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Tolkning av kontinuerlig
vektorkardiografi, VKG

Återgång av ST-vektormagnitu-
den, ST-VM, vid trombolysbehand-
lad hjärtinfarkt: Sannolik reperfu-
sion föreligger om 50 procents ST-
VM-återgång ernås inom 90 minuter
från start av trombolysbehandling och
mäts som procentuell återgång av ST-
VM från dess högsta värde.

Ischemiepisoder: Ses huvudsak-
ligen som övergående stegringar av
ST-VM och/eller STC-VM (ST-
change-vektormagnitud) som avviker
minst 50 µV från kurvans basnivå.

QRS-VD (QRS-vektordifferens)
är mer svårtolkad vid ischemiepi-
soder. Som ischemiepisoder räknas
övergående stegringar eller sänkning-
ar av QRS-VD på minst 15 µV från
basnivån.



ändring som är följden av hjärtinfark-
ten. Vi har funnit en korrelation mellan
slutvärdet för QRS-VD, 24 timmar ef-
ter start av övervakning, och det maxi-
mala värdet av laktatdehydrogenas mätt
var tolfte timme från start. Vi fann ock-
så att slutvärdet för QRS-VD korrelera-
de negativt till vänsterkammarfunktio-
nen mätt efter 30 dagar som ejektions-
fraktion med isotopkardiografi [17]. Ef-
tersom slutvärdet för QRS-VD avspeg-
lar infarktstorlek kan man förvänta sig
att det även ska ha ett prognostiskt vär-
de. Lundin och medarbetare kunde visa
att infarktpatienter som levde efter 2 år
hade signifikant lägre slutvärde än de
som avlidit (medelvärde 19,6 µVs  re-
spektive 25µVs) [16].

Mot bakgrund av kostnaderna och
riskerna med trombolytisk behandling
har konceptet om skräddarsydd trom-
bolys presenterats [18]. Härvid har kon-
tinuerlig ST-övervakning en nyckelroll.
Så snart patienten uppvisar tecken på
reperfusion eller om reperfusion upp-
träder tidigt i förloppet avbryts tillför-

seln av trombolytika. Det är dock vik-
tigt att komma ihåg att detta koncept

ännu inte prövats prospektivt i större
patientgrupper.

Ischemiregistrering
för r iskbedömning
Den akuta kranskärlssjukdomens

dynamiska och snabbt växlande förlopp
har kunnat beskrivas till stor del tack
vare studier där mer eller mindre konti-
nuerlig registrering av flera EKG-av-
ledningar har använts. Den grundläg-
gande kunskapen inhämtades via Hol-
ter-teknik med dess uppenbara nackdel
vad gäller resultatens tillgänglighet
[19]. Med idag tillgängliga system för
kontinuerlig och direkt övervakning av
ST-deviationen kan snabba förändring-
ar identifieras och mötas med snabba åt-
gärder.

För riskvärdering av patienter med
instabil angina eller non-Q-vågsinfarkt
har kontinuerlig ST-övervakning stort
prediktionsvärde, särskilt vad gäller
prognos på kort tid. Förekomst av minst
en spontan ischemiepisod, definierat
som ST-episoder på VKG, indikerar att
patienten tillhör en grupp med icke obe-
tydlig risk utveckla reinfarkt eller avli -
da såväl inom den närmaste veckan som
under längre tids uppföljning [20]. ST-
episodens storlek eller magnitud är ock-
så betydelsefull. Vår grupp har nyligen
visat att ett maximalt värde på ST-VM
under de första 24 timmarna på minst
144 µV identifierar patienter med myc-
ket hög risk (nära 50 procent) att avlida
eller utveckla hjärtinfarkt under ett års
uppföljning. Detta skall ställas i relation
till den risk på 7 procent för infarkt eller
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Kontinuerlig ischemiregistrering med
vektorkardiografi eller kontinuerligt 12-
avlednings-EKG har fått stor spridning i
Sverige. Idag finns möjlighet till
ischemiregistrering på cirka tre
fjärdedelar av alla svenska
hjärtintensivvårdsavdelningar.
Bilden är arrangerad.

Figur 1. Schematisk trendkurva där tid i minuter från registreringsstart återges på x-
axeln, ST-vektormagnitud återges på
y-axeln.

Figur 2. Trendkurva för ST-vektor-magnituden (ST-VM) med ischemiska episoder. På y-
axeln anges ST-VM i mikrovolt. På x-axeln anges tid i timmar och minuter.
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död som patienter med ST-VM mindre
än 144 µV löper [21]. Kanske viktigare
är att patienter utan ST-episoder är en
grupp med mycket låg risk för infarkt
eller död. I kombination med bestäm-
ning av högspecifika myokardiella mar-
körer som troponin-T ökas det predikti-
va värdet ytterligare [22].

Här bör påpekas att data från över-
vakning med kontinuerligt 12-avled-
nings-EKG av patienter med instabil
angina och non-Q-vågsinfarkt i allt vä-
sentligt saknas och att lämpliga pro-
gnostiska gränser, definition av isch-
emiska episoder med mera ännu saknas
för denna teknik.

Värdefull teknik
Dynamiken i ett akut infarktförlopp

avspeglas i EKG-bilden. En uppfatt-
ning av detta kan fås med upprepade
konventionella 12-avlednings-EKG där
en snabb ST-återgång innebär bättre
prognos.

Kontinuerlig EKG-övervakning un-
der de första 12–24 timmarna ger ytter-
ligare information för såväl värdering
av effekt av reperfusionsterapi som be-
dömning av risk för nya kardiella hän-
delser.

Reperfusion har sannolikt inträffat
om en snabb ST-återhämtning ernås. Ti-
den till 50 procent, ST-återhämtning är
idag den mest använda markören såväl
vid användandet av VKG som vid kon-
tinuerligt 12-avlednings-EKG. Tecken
till tidig reperfusion är kopplat till bätt-
re prognos.

Återkommande ST-episoder under
det första dygnet hos patienter med in-
stabil angina eller non-Q-vågsinfarkt
korrelerar till sämre prognos på såväl
kort som lång sikt. Maximala ST-VM-
värdet synes också vara viktigt.

Datoriserad teknik för kontinuerlig
övervakning av många EKG-avled-
ningar har väsentligt bidragit till en
ökad förståelse av dynamiken i den aku-
ta koronarsjukdomen. Med denna tek-
nik är värdefull prognostisk informa-
tion tillgänglig i real tid, tidig identifi-
kation av myokardskada möjlig och te-
rapeutiska beslut kan fattas på säkrare
grund.
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Summary

Ambulatory ECG monitoring;
an invaluable aid in acute myocardial
infarction

Mikael Dellborg, Karl Andersen, Gunnar
Gustafsson, Putte Abrahamsson.

Läkartidningen 1998; 95: 2936-9

Early diagnosis of acute myocardial infarc-
tion is important to enable myocardial injury to
be limited by means of various treatments.
Monitoring of vessel patency with vector car-
diography or continuous 12-lead ECG record-
ing is a form of surveillance that has been 
widely accepted in Sweden. In post-reperfusion
therapy monitoring, there is approximately 80
per cent agreement between monitoring ST-
segment changes and acute coronary cardiog-
raphy. For risk stratification of patients with
unstable angina or non-Q-wave infarction, ST-
segment monitoring manifests great predictive
power which is further enhanced by its combi-
nation with the measurement of highly specific
markers of myocardial injury. Computerised
techniques for continuous monitoring of multi-
ple ECG leads have contributed much to our un-
derstanding of the dynamics of acute coronary
heart disease. Valuable prognostic information
is available in real time, early identification of
myocardial injury is possible, and treatment
strategies can be based upon more reliable
grounds.

Correspondence: Associate Professor Mi-
kael Dellborg, Cardiology Division, Dept of
Medicine, Sahlgrenska universitetssjukhu-
set/Östra, S-416 85 Göteborg.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  25  •  1998 2939


