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Grenblokk er en prognostisk negativ faktor ved hjertesvikt. Resynkroniseringsterapi (CRT) 
med biventrikulær pacing er vist å kunne: 

- Gi symptomatisk bedring (lavere NYHA klasse) (MIRACLE). 
- Forbedre funksjonsnivået og livskvaliteten (MUSTIC). 
- Reversere venste ventrikkel dilatasjon og forbedre ejeksjonsfraksjonen (CONTAK-

CD, MIRACLE II). 
- Forbedre overlevelse (CARE-HF). 

 
Hypotesen at grenblokk i seg selv vil medføre at deler av myokard ikke bidrar til 
pumpearbeidet, på grunn av forsinket kontraksjon, og at dette svekker punpefunksjonen 
ytterligere.  Med andre ord, ledningsforstyrrelsen gir en mekanisk dyssynkroni som er det 
egentlige substratet. 
 
Gjeldende retningslinjer for CRT behandling ved hjertesvikt er: 

- NYHA klasse III – IV 
- LVEF ≤ 35% 
- QRS ≥ 120 ms 
- LV dilatasjon 
- Optimal terapi for øvrig. 

 
Med disse kriteriene er det imidlertid en non- responderrate på ca 35%, noe avhengig av 
hvilke kriterier som brukes på respons. Dette er ikke overraskende, ettersom venstre 
grenblokk har en betydelig variasjon i hvilken mekanisk effekt det gir.  
 
Ut fra dette ville det være av betydelig interesse å identifisere respondere, alternativt non-
respondere på CRT, spesielt ut fra hypotesen om at man skulle kunne påvise mekanisk 
dyssynkroni direkte. Ekkokardiografi med sin høye billedfrekvens (vevsdoppler 100 – 150 
bilder per sekund) er en opplagt kandidat. En rekke kriterier har vært prøvd ut: 
Interventrikulær forsinkelse (forskjell i start ejeksjon mellom høyre og venstre ventrikkel), 
septum til bakveggsforsinkelse, variasjon i tid til maks systolisk hastighet mellom septum og 
lateralvegg, eller standardavviket mellom flere vegger, tid til maks systolisk bevegelse, eller 
tid til maks strain (relativ lengdeforkortning).  
 
Den største studien så langt; PROSPECT, en multisenterstudie utført i USA, Europa og Hong 
Kong inkluderte 426 pasienter som fikk CRT, testet ut i alt 12 ekkokardiografiske 
seleksjonskriterier på opptak gjort før CRT, og resultatene er så langt er nedslående: ”No 

single echocardiographic measure of dyssynchrony may be recommended to improve 
patient selection for CRT beyond current guidelines”. Selv om PROSPECT studien har 
vært kritisert, er dette status Quo; det finnes ikke evidensbasert seleksjon til CRT basert på 
ekkokardiografi. Så langt må det samme kunne sies om alternative metoder som MR.  
 
Dette er egentlig ikke overraskende. Venstre grenblokk er i seg selv en samling av ganske 
forskjellige tilstander med forskjellige mekaniske konsekvenser, herunder blant annet endret 



mekanisk AV delay som ikke er synlig i EKG. Denne effekten må i så fall påvises ved nøye 
kartlegging av fylningsforholdene til høyre og venstre ventrikkel. 
 
Mekanisk dyssynkroni er også et variabelt begrep. Forsinkelse av maks bevegelsesutslag eller 
maks hastigheter, og av ejeksjon er avhengig av load under kontraksjonen, ikke bare start av 
aktivering. Tiden er altså kommet til å ta to skritt tilbake, og se på fysiologien. Nyere studier, 
både eksperimentelle og kliniske ser ut til å vise at en av hovedmekanismene er at nå 
lateralveggen er forsinket, så kontraherer septum seg fullt ut i isovolumetrisk fase, fordi den 
ikke hemmes av lateralveggen. Da er kontraksjonen i septum avsluttet før ejeksjonen, og 
bidrar ikke til denne. Ejeksjonsarbeidet utføres av lateralveggen alene. Denne tidlige 
aktiveringen av septum, kan ses som et såkalt ”septal flash”. Pacing av lateralveggen vil føre 
til at septumkontraksjonen ikke avsluttes så tidlig, og vil bidra til ejeksjonsfasen. Pacing av 
lateralveggen rekrutterer derfor septal kontraksjon, ikke lateralveggen som en kunne anta.  
 
Så langt ser denne tilnærmingen lovende ut, men den må selvsagt testes ut i større kliniske 
materialer. Enn så lenge vil det si at ingen billeddiagnostiske metoder gir evidensbasert 
informasjon for seleksjon av pasienter til CRT.  
 
 


