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ESC-KONGRESSEN 2019 I PARIS 
31.8.-4.9. 2019

Årets ESC-kongress var godt besøkt i sommervarme Paris. Det ble 
oppgitt at det var over 32 800 deltagere fra 146 forskjellige land: 45 
europeiske, 43 asiatiske, 31 afrikanske, 25 amerikanske i tillegg til 
deltagere fra Australia og New Zealand. 28 % av deltakerne var under 
40 år. Over 4 500 abstrakter ble presentert. Av dem som bidro i 
programmet var 68 % menn og 32 % kvinner.

Fem nye ESC-retningslinjer ble presentert. De omhandler 
kronisk koronarsyndrom, dysplipdemi, diabetes og hjertesykdom, akutt 
lungeemboli og suraventrikulær takykardi. De kommer vi i Hjerteforum 
mer detaljert tilbake til når kvalitetsutvalget i NCS har bidratt med 
sine vurderinger. Noe av det mer oppsiktsvekkende var at målet for 
LDL-konsentrasjon senkes fra < 1,8 til < 1,4 mmol/l for mange grupper. 
Retningslinjene tar ikke hensyn til økonomiske betraktninger, da det 
varierer fra land til land og over tid, uttalte representanter for dette 
arbeidet.

Det syntes i år å være flere interessante nyheter enn på lenge. 
Under publiserer vi referater fra en del av innleggene. 

Olaf Rødevand
Redaktør
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TEMA: STUDIER OM 
PREKONDISJONERING, 

BLODPLATEHEMMER-SAMMENLIGNING 
OG NON-VITAMIN K-ANTAGONIST ORAL 

ANTIKOAGULANTIA (NOAK) VED PCI HOS 
ATRIEFLIMMERPASIENTER

Jan Eritsland, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

CONDI-2/ERIC-PPCI
Det har vært gjort tallrike kliniske studier 
med ulike prinsipper som har hatt som 
mål å redusere iskemi/reperfusjons-
skade ved ST-elevasjons myokardinfarkt 
(STEMI). En rekke farmakologiske og 
ikke-farmakologiske intervensjoner, som 
har vist lovende resultater i dyreforsøk og i 
mindre og mellomstore kliniske forsøk, har 
dessverre i større, kontrollerte studier ikke 
vist seg å ha effekt på kliniske endepunkter. 
«Remote ischaemic conditioning» (RIC) har 
lenge vært ansett som et lovende prinsipp 
å applisere på STEMI-pasienter som er 
planlagt revaskularisert med primær PCI. 
Bakgrunnen for dette er påvist reduksjon 
av infarktstørrelse i dyremodeller, der man 
forut for reperfusjon av okkludert koronar-
kar har kondisjonert ekstrakardialt organ 
eller vev med intermitterende, kortvarige 
okklusjoner. Typisk kan en ekstremitet gjø-
res midlertidig iskemisk med å blåse opp en 
mansjett over systolisk blodtrykk en kortere 
tidsperiode, så reperfundere og gjenta 
samme prosedyre flere ganger før reperfu-
sjon av hjertet. Hypotesen har vært at dette 
utløser kardioprotektive mediatorer, som 
igjen reduserer iskemi/reperfusjonsskade 
i hjertet. I noen mindre kliniske studier er 
det rapportert reduksjon av infarktstør-
relse/økt myokardberging («salvage») ved 
RIC, og i et par mellomstore studier ble 
det også sett mindre kliniske hendelser 
ved langtidsoppfølging sammenlignet med 
kontrollgruppene.

Foreliggende store (n = 5401) 
studie tok seg som mål å avklare om RIC 
kan redusere kliniske hendelser i løpet 
av det første året etter STEMI behandlet 

med primær PCI. Pasienter med STEMI 
og planlagt primær PCI ble randomisert 
til RIC eller kontrollgruppe før PCI. Dette 
var en multisenterstudie med pasienter fra 
Storbritannia, Danmark, Serbia og Spania, 
i alt 33 sentre. RIC-protokollen fulgte tidli-
gere positive studier med 4 runder á 5 min 
iskemi og 5 min reperfusjon av overekstre-
mitet med blodtrykksmansjett til 200 mm 
Hg. Dette ble utført under transport eller 
på sykehus, like før PCI. Primært endepunkt 
var død eller hospitalisering for hjertesvikt 
de første 12 måneder etter STEMI. Dette 
forkom hos 8,6 % i kontrollgruppen og hos 
9,4 % i RIC-gruppen (hasardratio (HR)=1,1, 
p=0,32). Alle komponenter av iskemiske 
(sekundære) endepunkter viste nøytral 
effekt av RIC. Det var heller ingen uventede 
negative effekter av intervensjonen.

Dette er en avklarende studie med 
tanke på RIC ved STEMI. Den er 10 ganger 
større enn tidligere gjennomførte studier, 
som antydet positiv effekt av RIC, og den 
virker solid gjennomført. Det antydes at 
de mindre studiene kan ha blitt utsatt for 
en type-1 feil. Med denne studien må RIC 
som adjuvant behandling til primær PCI ved 
STEMI anses som parkert.

ISAR-REACT 5
Denne studien sammenlignet tikagrelor 
med prasugrel ved akutt koronarsyndrom 
(AKS). Begge disse medikamenter har vist 
bedre effekt enn klopidogrel ved akutt koro-
narsyndrom (hhv. PLATO- og TRITON-TIMI 
38-studien), men har bare i mindre grad 
vært sammenlignet direkte med hverandre 
i kliniske studier, som har vært relativt små 
og inkonklusive. Dette var en «head-to-
head»-sammenlignende studie, designet 
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med hensyn til noe ulikt tidspunkt for 
metningsdose, idet pasienter randomisert 
til tikagrelor fikk metningsdose like etter 
randomisering, mens pasienter randomi-
sert til prasugrel fikk metningsdosen etter 
angiografi, før PCI, men der anatomien altså 
var kjent, med mindre det forelå STEMI 
med stor sannsynlighet for PCI. Disse fikk 
metningsdosen like etter randomisering. 
Studien sammenligner derfor 2 ulike strate-
gier for ADP-reseptorhemming, men begge 
i tråd med gjeldende retningslinjer. Pasi-
enter over 75 år og pasienter med kropps-
vekt under 60 kg fikk prasugrel 5 mg/dag 
i vedlikeholdsdose. Antallsberegningen 
baserte seg på en antagelse om at tikagrelor 
ville være bedre enn prasugrel på primært 
endepunkt, forekomst av død, hjerteinfarkt 
eller hjerneslag i løpet av 1 år. På sikkerhets-
siden ble blødninger (BARC 3-5) registrert. 
Dette var en åpen studie, men med blindet 
bedømmelse av endepunkter.

I alt 4018 pasienter med AKS ble 
inkludert, non-ST-elevasjons myokardin-
farkt (NSTEMI) ca. 46 %, STEMI ca. 41 %, 
ustabil angina pectoris ca. 12,5 %. PCI ble 
utført hos ca. 84 % av pasientene, aorto-
koronar bypasskirurgi ble utført hos 2,1 %, 
og de øvrige ble konservativt behandlet. 
Det primære endepunktet ble nådd hos 
9,3 % i tikagrelorgruppen og hos 6,9 % i 
gruppen randomisert til prasugrel (HR 1,36, 
p=0,006). Blødning (BARC 3-5) ble regis-
trert hos 5,4 % i tikagrelorgruppen og 4,8 % 
i prasugrelgruppen (HR 1,12, p=0,46).

Resultatene gikk altså i motsatt 
retning av hva undersøkerne hadde antatt, 
med bedre effekt av prasugrel enn tikagrelor 
ved AKS, uten noen økning i blødningskom-
plikasjoner. Som anført ovenfor, var det 2 
ulike strategier for ADP-reseptorhemming 
ved AKS som ble sammenlignet, der det 
å vente inntil koronaranatomien var kjent 
(med unntak av STEMI, der PCI antas 
sannsynlig) og så gi prasugrel, viste seg 
bedre enn å gi tikagrelor «upfront». Det må 
tilføyes at jeg ikke har funnet hvor lange 
tidsintervaller det dreier seg om, dvs. fra 
diagnosetidspunkt for AKS til randomi-
sering. I slike studier er intervallene ofte 
korte, og «upfront»-behandling kan tenkes 
å være fordelaktig ved lengre ventetider på 
angiografi. Det blir interessant å se hvordan 

denne studien vil influere retningslinjer og 
praksis ved AKS.

ENTRUST-AF PCI
Denne studien vurderte antitrombotisk 
behandling hos pasienter med atrieflimmer 
og behov for antikoagulasjon som hadde 
gjennomgått PCI (enten kronisk koronarsyk-
dom eller AKS). Pasientene ble randomisert 
til kontrollarmen (vitamin K-antagonist, 
VKA, + ADP-reseptorhemmer (12 måneder) 
+ acetylsalisylsyre (ASA) (1-12 måneder) 
eller til et regime bestående av edoksa-
ban 60 mg/d + ADP-reseptorhemmer (12 
måneder). Pasientene ble randomisert fra 4 
timer til 5 dager etter vellykket PCI (og de 
fleste må antas å ha fått ASA i forbindelse 
med denne). I kontrollarmen var INR-mål 
2-3, og det viste seg at ASA (bestemt av 
hvert enkelt senter) ble gitt i median 66 
dager etter randomisering. Som ADP-resep-
torhemmer valgte sentrene klopidogrel til 
ca. 93 % av pasientene i begge grupper. 
Dette var en åpen studie, og antallsbereg-
ning var basert på «non-inferiority», der 
primært endepunkt var «større» (iht. ISTH-
klassifisering) eller «klinisk relevante, men 
ikke større» blødninger. Endepunkter ble 
bedømt blindet for gruppetilhørighet.

I alt 1506 pasienter ble randomi-
sert median 45 timer etter PCI. I alt 52 % 
hadde AKS. Median alder var ca. 69 år, ca. 
75 % var menn og CHA2DS2-VASc-skår var 
median 4, mens HAS-BLED-skår var median 
3. Det primære endepunktet forekom hos 17 
% av pasientene i edoksaban-gruppen mot 
20 % i kontroll (VKA)-gruppen. Dette ga en 
HR på 0,83, høysignifikant for «non-inferio-
rity», men ikke signifikant for «superiority» 
(p=0,11) for edoksaban-regimet vs. VKA-
regimet. Kaplan-Meier-kurvene viste mer 
blødning de første 2 ukene i edoksaban-
gruppen enn i VKA-gruppen, men dette 
kan skyldes at en stor andel av pasientene 
i sistnevnte gruppe ikke hadde oppnådd 
terapeutisk INR de første 2 ukene. Et sekun-
dært, kompositt endepunkt bestående av 
kardiovaskulær død, hjerneslag, systemisk 
embolisme, hjerteinfarkt og sikker stent-
trombose forekom hos 7 % i edoksaban-
gruppen mot 6 % i VKA-gruppen.

Tidligere er det gjort 3 større studier 
på atrieflimmerpasienter der NOAK-regimer 
er sammenlignet med VKA-baserte regimer 
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(PIONEER AF-PCI med rivaroksaban, RE-
DUAL PCI med dabigatran og AUGUSTUS 
med apiksaban). Studiedesign har vært 
noe ulike, og plassen tillater ingen detaljert 
beskrivelse av studiene, men NOAK + singel 
blodplatehemmer har i disse studiene vist 
mindre forekomst av alvorlige blødninger og 
intrakranielle blødninger enn VKA + dobbel 
blodplatehemming. Et ankepunkt mot studi-
ene har vært at de er underdimensjonerte 
for iskemiske endepunkter. Det er imidlertid 
selv i meta-analyser intet signal i retning av 

økt forekomst av død ved NOAK-regimene, 
men det gjenstår en viss usikkerhet med 
en mulig økt forekomst av stenttrombose. 
Dette siste kan indikere at ASA ikke helt bør 
avskrives, men kan være indisert en periode 
tidlig i forløpet ved PCI (i utgangspunktet 
de første 4 uker), ikke minst da man vet at 
noen pasienter har mangelfull blodplate-
hemming av klopidogrel. Det kommer nok 
flere NOAK-baserte studier på populasjo-
nen atrieflimmer/PCI og da sannsynligvis 
også med de nyere blodplatehemmerne.

DAPA-HF OG THEMIS / THEMIS-PCI
Jørgen Gravning. Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Et at de store høydepunktene under årets 
ESC-kongress var Hot Line»-sesjon 1 som 
gikk av stabelen i «Main Auditorium» på 
kongressens andre dag. Det knyttet seg 
stor spenning til resultatene fra flere, store 
kliniske studier. Vi møtte opp hele førti 
minutter før annonsert program for å sikre 
oss sitteplasser, og ikke lenge etter var 
auditoriet fullstappet. 

Sesjonen ble ledet av ESC-president 
Barbara Casadei, som introduserte Deepak 
Bhatt for å legge frem resultatene fra 
THEMIS-studien. Dette er en stor, prospek-
tiv, randomisert, dobbeltblindet studie med 
inklusjon fra 42 land, designet for å under-
søke hvorvidt diabetespasienter med stabil 
koronarsykdom uten tidligere hjerteinfarkt 
eller hjerneslag kan ha nytte av et ekstra 
blodplatehemmende medikament i tillegg 
til acetylsalisylsyre. Bakgrunnen for dette er 
kunnskapen om at denne pasientgruppen 
har økt risiko for kardiovaskulære hendel-
ser. Totalt 19 220 pasienter over 50 år med 
diabetes type II ble inkludert i studien og 
randomisert til behandling med enten tika-
grelor pluss acetylsalisylsyre eller placebo 
pluss acetylsalisylsyre. Den initiale doserin-
gen av tikagrelor var 90 mg x 2, men etter 
resultatene fra PEGASUS-TIMI 54-studien 
ble protokollen endret, og tikagrelor-dosen 
ble nedjustert 60 mg x 2. Det primære 
endepunktet i studien var et kombinert 
endepunkt bestående av kardiovasku-

lær død, hjerteinfarkt og hjerneslag. Det 
primære sikkerhetsendepunktet var alvorlig 
blødning, definert ut fra TIMI-kriterier. 

Resultatene etter en median 
oppfølg ingstid på 39,9 måneder viste at det 
var høyere forekomst av avbrutt behandling 
i gruppen som fikk tikagrelor vs. placebo 
(34,5 % vs. 25,4 %). Likevel var det lavere 
forekomst av kardiovaskulære hendelser 
(primærendepunkt) i tikagrelor-gruppen 
(7,7 % vs. 8,5 %, HR 0,90, p=0,04). Denne 
effekten ble i stor grad oppveid av en økt 
risiko for blødning. Gruppen som fikk 
tikagrelor pluss acetylsalisylsyre, hadde 2,2 
% forekomst av «TIMI major bleedings» 
sammenliknet med 1,0 % hos gruppen som 
fikk placebo pluss acetylsalisylsyre (HR 
2,32, p < 0,005). Det var også en statistisk 
signifikant økt risiko for intrakranielle blød-
ninger i tikagrelor-gruppen. 

Det ble dermed konkludert med at 
behandling med dobbelt platehemmende 
behandling (ticagrelor pluss acetylsalisyl-
syre) hos pasienter med diabetes type II og 
stabil koronarsykdom, som ikke tidligere har 
gjennomgått hjerteinfarkt eller hjerneslag, 
reduserer sannsynligheten for iskemiske 
hendelser. Samtidig oppveies denne effek-
ten oppveies av en økt blødningsrisiko, som 
også innbefatter økt risiko for intrakraniale 
blødninger. Studien ble samtidig publisert i 
The New England Journal of Medicine.
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Et naturlig spørsmål, som allerede 
var inkludert som en predefinert substu-
die av hovedstudien, var om de om lag 
58 % av studiepasientene som tidligere 
hadde gjennomgått PCI-behandling ville 
ha særlig nytte av dobbelt platehemmende 
behandling. Denne studien, kalt THEMIS-
PCI, ble presentert av dr. Phillipe Gabriel 
Steg. Resultatene herfra viste at gruppen av 
tidligere PCI-behandlede pasienter som fikk 
ticagrelor hadde en 15 % relativ risikoreduk-
sjon for iskemiske hendelser i løpet av 3,3 
års oppfølging (p=0,013). Det var derimot 
ingen forskjell i mortalitet mellom gruppene. 
Forekomsten av alvorlige blødninger var 
høyere i ticagrelor-gruppen sammenliknet 
med placebo (2,0 % vs. 1,1 %, HR 2,03; 
p<0,0001), mens det ikke var forskjeller i 
intrakranielle og fatale blødninger. Konklu-
sjonen var derfor at ticagrelor som tilleggs-
behandling til acetylsalisylsyre forbedret 
netto klinisk nytte hos denne subgruppen 
av diabetespasienter med kronisk koronar-
sykdom, altså risiko for iskemiske hendelser 
målt opp mot risiko for alvorlige blødninger. 
Studien ble samtidig publisert i The Lancet.

Studien som avsluttet «Hot Line 
Session 1» kan komme til å gå inn i historien 
som en av de virkelig banebrytende 
studiene i behandlingen av kronisk 
hjertesvikt. Bakgrunnen for studien som 
kalles «DAPA-HF», er de overraskende fun-
nene fra sikkerhetsstudiene av de såkalte 
SGLT2-hemmerne hos pasienter med 
diabetes type II, med eller uten etablert kar-
diovaskulær sykdom. På tross av beskjedne 
blodsukkersenkende og blodtrykkssenkende 
effekter så det ut til at denne medikament-
gruppen kunne forebygge hjertesvikt hos 
disse risikopasientene. Det har lenge vært 
snakket om hvorvidt denne medikament-
gruppen egentlig er en diabetesmedisin 
eller om det faktisk er en hjertesviktme-
disin. Den tross alt begrensede blodsuk-
kersenkende effekten har åpnet for å teste 
ut medikamentene også på pasienter uten 
diabetes. 

DAPA-HF-studien, som ble fremlagt 
av John McMurray, testet altså ut tilleggsef-
fekten av SLGT2-hemmeren dapagliflozin 
utover standard hjertesviktbehandling hos 
pasienter fra 20 land – med eller uten dia-
betes type II. Inklusjonskriteriene var sympto-
matisk hjertesvikt, EF ≤40 % og NT-proBNP 

≥600 ng/l (evt. ≥400 ng/l dersom hospita-
lisering for hjertesvikt siste 12 måneder, og 
≥900 ng/l dersom atrieflimmer /atrieflut-
ter). Eksklusjonskriterier var eGFR <30 ml/
min/1,73m2, symptomatisk hypotensjon, 
systolisk blodtrykk <95 mmHg og diabetes 
type I. Det primære endepunktet var sam-
mensatt, bestående av kardiovaskulær død 
og forverring av hjertesvikthospitalisering 
(definert som ikke planlagt hjertesvikthospi-
talisering eller annet kontakt for hjertesvikt 
som medførte intravenøs behandling). Etter 
å ha screenet 8134 pasienter ble til slutt 
4744 pasienter randomisert behandling 
med placebo eller dapagliflozin 10 mg én 
gang daglig. Majoriteten av pasientene var 
i NYHA-klasse II og III. Populasjonen var 
allerede godt behandlet: 94 % brukte en 
ACE-hemmer eller A2-blokker (11 % stod på 
sacubitril/valsartan), 96 % stod på betab-
lokade og hele 71 % var behandlet med en 
mineralokortikoid reseptorblokker. Om lag 
55 % av pasientene hadde hjertesvikt på 
iskemisk grunnlag. Det var 42 % av pasi-
entene som hadde kjent diabetes type II fra 
tidligere, mens noen få prosent fikk diag-
nosen som ledd i studieinklusjonen. Totalt 
hadde 45 % av pasientene diabetes type II. 
Median oppfølgingstid var 18,2 måneder. 

Resultatene viste at hele 25 % av 
pasientene i placebogruppen nådde det 
primære endepunkt i oppfølgingsperioden. 
Når McMurray viste at behandling med 
dapaglifoizin reduserte denne forekomsten 
med hele 26 %, noe som var høysignifikant, 
brøt det ut spontan applaus i salen. Kurvene 
spriket allerede fra starten av, og fortsatte 
å divergere gjennom hele oppfølgingspe-
rioden. Effekten fordelte seg slik at begge 
undergruppene av primærendepunktet 
var signifikante, med 30 % reduksjon av 
hjertesviktforverringer og 18 % reduksjon i 
kardiovaskulær mortalitet. Forskjellene var 
også stort sett jevnt fordelt mellom alle pre-
spesifiserte subgrupper. Særlig interessant 
var det selvsagt at effekten var like stor hos 
diabetikere som hos ikke-diabetikere. Effek-
ten så heller ikke ut til å affiseres av behand-
ling med sacubitril/valsartan. Det var heller 
ingen økt forekomst av bivirkninger, verken 
i form av hypovolemi, nyresvikt, amputasjo-
ner, ketoacidose eller hypoglykemi. Fore-
komsten av bivirkninger totalt var faktisk 
signifikant lavere i behandlingsgruppen. 
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Det er liten tvil om at SGLT2-hem-
mere kommer til å forfølge oss kardiologer 
tett i årene som kommer. Et angrepspunkt 
for hjertesviktpasienter med effekt på 
harde endepunkt, og som ikke baserer seg 
på RAS-blokkade, må kunne sies å være et 
paradigmeskifte i behandlingen. Resulta-
tene fra flere liknende studier av effekten 
ved andre typer SGLT2-hemmere, hos 
hjertesviktpasienter med både redusert og 

bevart EF, er i anmarsj. Disse vil være med 
på å klargjøre om effektene ved hjertesvikt 
er knyttet til dapagliflozin spesielt, eller 
representerer en generell klasseeffekt for 
SGLT2-hemmere. Vi som fikk overvære 
denne sesjonen satt hvert fall igjen med noe 
av den følelsen som vi har hørt om fra dem 
som var tilstede da Terje Pedersen presen-
terte 4S-studien. 

TEMAER: TIDLIG INFARKTVURDERING 
VED HJELP AV HØYSENSITIV TROPONIN I 

OG UTSATT STENTING VED STEMI
Ragnhild Helseth, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

High-sensitivity cardiac 
troponin at presentation 
to rule out myocardial 
infarction (HiSTORIC): a 
stepped-wedge, cluster-
randomised controlled trial 
Foredragsholder: Professor Nicholas Mills, 
University of Edinburgh, Storbritannia (Hot 
Line 2-sesjonen)

En av fordelene med dagens høy-
sensitive troponin I (hs-cTnI) er at man kan 
bruke verdien til å utelukke akutt koronar-
sykdom. Tidligere studier foreslår at den 
såkalte «risikostratifiseringsterskelen» for 
hs-TnI, dvs. den hs-TnI-verdien som er for-
bundet med en negativ prediktiv verdi på ≥ 
99,5 % for utelukkelse av akutt hjerteinfarkt 
eller hjertedød innen 30 dager, er < 5 ng/l. 
Basert på dette ble den såkalte «High-
STEACS early rule-out pathway» utviklet. 
I «High-STEACS early rule-out pathway» 
ble pasienter som presenterte > 2 timer 
etter symptomdebut og hadde hs-cTnI < 
5 ng/l håndtert som polikliniske pasien-
ter, pasienter som presenterte > 2 timer 
etter symptomdebut og hadde hs-cTnI > 
99-percentilen innlagt for repetert tropo-
ninprøve etter 6-12 timer, mens pasienter 
som presenterte > 2 timer etter symptom-

debut og hadde hs-cTnI mellom 5 og den 
kjønnspesifikke 99-percentilen fikk tatt ny 
troponinprøve 3 timer etter symptomdebut 
og innlagt hvis denne var stigende ≥ 3 ng/l. 
Hensikten med HiSTORIC-studien var å 
evaluere effektiviteten og sikkerheten av å 
implementere «High-STEACS early rule-out 
pathway» hos pasienter med mistenkt akutt 
koronarsyndrom.

Studiedesignet bestod av en initial 
valideringsfase på 6-9 måneder hvor akutt 
koronarsyndrom ble utelukket på vanlig vis 
ved repeterte hs-TnI-målinger < 99-percen-
tilen, deretter en randomiseringsfase hvor 
sentrene (7 sykehus i Skottland) ble ran-
domisert til «High-STEACS early rule-out 
pathway» eller forløp som i valideringsfasen 
og til slutt en implementeringsfase på 6-9 
måneder hvor «High-STEACS early rule-out 
pathway» ble gjennomført ved alle 7 sentre.

Til sammen 31 492 pasienter med 
mistenkt akutt koronarsyndrom ble inklu-
dert. I alt 14 700 pasienter ble randomisert 
til vanlig utredning (utelukkelse av akutt 
infarkt vha. repeterte hs-TnI-målinger < 
99-percentilen), mens 16 792 pasienter ble 
randomisert til «High STEACS early rule-out 
pathway». De primære endepunktene var 
lengde på sykehusoppholdet og hjertein-
farkt/hjertedød 30 dager etter utskrivelse. 
Sekundære endepunkter inkluderte andel 
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utskrevet fra akuttmottaket og hjerteinfarkt, 
hjertedød, kardiovaskulær død, totaldød, 
uplanlagte revaskulariseringer og reinn-
leggelse etter 1 år. De to randomiserings-
gruppene var sammenliknbare hva gjaldt 
pasientkarakteristika. 

Gruppen som ble randomisert til 
«High STEACS early rule-out pathway» 
hadde 3,3 timer kortere sykehusopphold 
enn gruppen som ble randomisert til van-
lig utredning (10,1 vs 6,8 timer, odds ratio 
(OR) 0,76, 95 % KI 0,73-0,83, p < 0,0001). 
Andelen som ble utskrevet direkte fra akutt-
mottaket, økte samtidig med 57 %, slik at til 
sammen 3/4 av alle randomiserte pasienter 
ble håndtert poliklinisk. Henholdsvis 57 
(0,4 %) og 56 (0,3 %) i standard- og «High 
STEACS early rule-out pathway»-gruppen 
fikk hjerteinfarkt eller døde av kardial årsak 
innen 30 dager. Med disse tallene kunne 
man ikke demonstrere signifikant ikke-
underlegenhet, men etter 1 år fant man ikke 
holdepunkt for at randomisering til «High 
STEACS early rule-out pathway» ga flere 
kardiovaskulære hendelser (justert OR 1,02, 
95 % KI 0,74-1,40). I en sekundæranalyse 
hvor man utelukket data fra randomise-
ringsfasen, kunne man demonstrere nesten 
4 timer kortere sykehusopphold, signifikant 
lavere risiko for hjerteinfarkt/hjertedød 30 
dager etter utskrivelse (0,5 vs. 0,2 %, OR 
0,48 (0,29-0,80), p = 0,005) og signifikant 
lavere risiko for hjerteinfarkt/hjertedød 
etter 1 år (2,8 vs 1,6 %, OR 0,58 (0,47-0,71), 
p < 0,0001) hos gruppen randomisert til 
«High-STEACS early rule-out pathway». 
Etterlevelsen til «High-STEACS early rule-
out pathway» var god på rundt 90 %.

HiSTORIC viste altså at en tidlig ute-
lukkelsesstrategi for akutt koronarsyndrom 
basert på én hs-TnI-verdi førte til kortere 
sykehusopphold og større andel polikliniske 
pasienter uten at dette medførte økt risiko 
for kardiovaskulære hendelser etter 1 år. 
Implementeringen av denne tidlige uteluk-
kelsesstrategien ble dermed ansett både 
effektiv og trygg.

Selv om ikke resultatene fra selve 
HiSTORIC er publiserte ennå, ble ny viten-
skapelig evidens for å bruke distinkte risiko-
stratifiserings- og diagnostiske terskelver-
dier for å utelukke akutt koronarsyndrom/
hjertedød publisert i Circulation 1. september 
2019.

The PRIMACY Trial: An 
international Bayesian 
randomized trial comparing 
immediate to delayed 
stenting for ST-elevation 
myocardial infarction 
Foredragsholder: Marc Colicæur, Montreal 
Heart Institute, Canada (Late Breaking 
Science-sesjonen)

Ved primær PCI hos ST-elevasjons 
myokardinfarkt (STEMI)-pasienter kan 
stentimplantasjon medføre distal emboli-
sering, redusere reperfusjon og øke risikoen 
for hjertesvikt og andre ugunstige kardio-
vaskulære hendelser. I PRIMACY-studien 
ble STEMI-pasienter med < 12 timers 
sykehistorie, TIMI-flow 0-1 i > 2,5 mm stor 
koronararterie og primær reperfusjon med 
TIMI 3-flow i > 10 minutter etter wire alene 
eller trombektomi ± ren ballongdilata-
sjon uten stenting (POBA) randomisert til 
umiddelbar eller forsinket stenting. Alle ble 
forbehandlet med acetylsalisylsyre 250-
650 mg, tikagrelor 180 mg og antikoagula-
sjon etter lokal praksis. Gruppen randomi-
sert til forsinket stenting fikk i tillegg GPIIb/
IIIa-blokker i 12-18 timer og videreført 
antikoagulasjon inntil stenting. Det primære 
effektivitetsendepunktet var sammensatt av 
kardiovaskulær død, hjertesvikt, ikke-fatalt 
hjerteinfarkt eller uplanlagt revaskularise-
ring etter 9 måneder, mens det primære 
sikkerhetsendepunktet var større blødning 
etter 9 måneder. Forsinket stenting fant sted 
etter median 42 timer.

Ved å være en bayesisk studie kunne 
PRIMACY-studien «låne styrke» fra andre 
studier med sammenliknbare inklusjonskri-
terier, utgangskarakteristika og endepunk-
ter. Etter at PRIMACY-studien begynte i 
2014 fyller fire andre studier som alle har 
testet umiddelbar vs. forsinket stenting 
ved STEMI (DEFER, MIMI, DANAMI-3 og 
INNOVATION), disse kriteriene. Resulta-
tene fra disse fire studiene ble integrert i 
PRIMACY-resultatene og beskrevet som 
«magien ved bayesisk statistikk».

I de sammenslåtte analysene var det 
1873 STEMI-pasienter fordelt på umiddel-
bar (n = 943) og forsinket (n = 930) sten-
ting. Median oppfølgningstid var 408 dager. 
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Det primære effektivitetsendepunktet var 
ikke forskjellig mellom gruppene (20,6 vs. 
18,3 % for umiddelbar vs. forsinket stenting, 
relativ risiko (RR) 0,91, 95 % KI 0,76-1,09). 
Når det gjaldt sekundære endepunkter som 
kardiovaskulær død, totaldød og hjertesvikt 
separat, var det imidlertid en klar trend 
for bedre resultat av forsinket stenting. 
Tilsvarende var det en trend mot hyppigere 
uplanlagt revaskularisering hos gruppen 
som fikk forsinket stenting. Det primære 
sikkerhetsendepunktet var ikke forskjel-
lig mellom gruppene (1,7 vs. 1,1 %, RR 1,4, 
95 % KI 0,71-3,01) på tross av repetert 
undersøkelse i gruppen som fikk forsinket 
stenting. Subgruppeanalyser avkreftet 
at spesielle pasientgrupper hadde bedre 
effekt enn andre når det gjaldt de primære 
endepunktene.

PRIMACY-studien viste altså at 
forsinket stenting hos STEMI-pasienter 
med umiddelbar reperfusjon etter wire, 
trombektomi og/eller POBA ikke med-
førte statistisk signifikant lavere risiko for 
kardiovaskulære hendelser samlet sett. På 
tross av repetert angiografiundersøkelse 
og forlenget antikoagulasjon medførte ikke 
forsinket stenting økt risiko for alvorlig blød-
ning. Studien antydet at forsinket stenting 
kunne føre til lavere risiko for hjertesvikt 
og kardiovaskulær død, og presentasjo-
nen på årets ESC-kongress ble avsluttet 
ved å antyde at forsinket stenting burde 
vurderes hos STEMI-pasienter med risiko 
for hjertesvikt og kardiogent sjokk som får 
initial reperfusjon uten stent og har moderat 
blødningsrisiko.

UTVALGTE BILDEDIAGNOSTIKK-
SESJONER VED ESC 2019: IDRETTSHJERTE 

OG DIASTOLISK DYSFUNKSJON
Lars Gunnar Klæboe, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Ved årets ESC-kongress i Paris ble flere 
interessante kardiologiske bildediagnostiske 
temaer belyst. Idrettshjertesesjonen med 
foredrag fra Andre La Gerche og Steffen E. 
Petersen var godt besøkt. Praktisk bruk og 
kliniske aspekter ved de nyeste amerikansk-
europeiske retningslinjene for bedømmelse 
av diastolisk funksjon med foredrag av 
Sherif F. Nagueh, Allan L. Klein, Muarizio 
Galderesi og Thor Edvardsen var også en 
populær sesjon. 

Idrettshjerte
Vurdering av hjertesykdom hos idrettsutø-
vere starter gjerne med sykehistorie og EKG 
og suppleres ofte med ekkokardiografi og 
eventuelt MR av hjertet. Bildediagnostiske 
funn sees deretter i sammenheng med 
sportstype, kjønn, etnisitet, hereditet og 
treningsintensitet og vurderes opp mot 
de vanligste årsaker til venstre ventrik-
kelhypertrofi (økt kroppsmasseindeks og 

hypertensjon) samt kjente fenotypiske trekk 
ved arvelige kardiomyopatier og kardiale 
avleiringssykdommer. 

Hypertrofisk kardiomyopati er den 
vanligste arvelige hjertemuskelsykdommen. 
Tilfeller av hypertrofisk kardiomyopati eller 
plutselig hjertedød i slekten, ST-depresjoner 
eller T-inversjoner i EKG, asymmetrisk 
hypertrofi, obstruksjon i venstre ventrikkels 
utløpstraktus, økt atriestørrelse og forsinket 
opptak av gadolinium-kontrast ved MR er 
faktorer som sannsynliggjør hypertrofisk 
kardiomyopati fremfor atletisk remodel-
lering. Uendret veggtykkelse etter trenings-
pause (dekondisjonering) taler dessuten 
for at det foreligger en hypertrofisk kardio-
myopati og ikke en fysiologisk respons på 
trening (1). Nyere data viser dessuten at 
atleter med hypertrofisk kardiomyopati kan 
ha normal diastolisk funksjon, mens vevs-
hastigheter (e’) i nedre normalområde kan 
påvises hos en del toppidrettsutøvere (2). 
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Dette kan komme til å endre oppfatningen 
om at diastolisk dysfunksjon er et obligat 
funn ved hypertrofisk kardiomyopati, mens 
diastolisk funksjon hos atleter skal være 
supernormal. 

Lett tilgjengelighet gjør ekkokar-
diografi til den foretrukne bildediagnos-
tiske metoden i kardiologisk praksis. For 
diagnostisk avklaring er det imidlertid ofte 
nødvendig med supplerende MR (3). MR 
er spesielt god når det gjelder påvisning 
av asymmetrisk eller apikal hypertrofi, 
papillemuskelavvik og aberrante muskel-
bånd – fenotypiske trekk ved hypertrofisk 
kardiomyopati som lett blir oversett ved 
ultralydundersøkelse. Ved MR kan man 
dessuten foreta vevskarakteristikk som kan 
identifisere avleiringssykdommer med økt 
veggtykkelse (hemokromatose, Fabry, amy-
loid) eller arrdannelse (fibrose) ved ulike 
kardiomyopatier. Det er imidlertid viktig at 
å være klar over at ikke all fibrose påvist ved 
MR er klinisk signifikant. Forsinket gadolini-
umkontrastopptak foreligger nemlig hos ca. 
13 % av friske atleter, fortrinnsvis i ventrik-
kelseptum (4). 

Hos de best trente idrettsutøverne 
foreligger ofte betydelig forstørrede hjer-
tekamre. Det at hjertestørrelse er bedre 
korrelert til maksimalt oksygenopptak 
(VO₂-max) enn til antall treningstimer i for-
historien (2) understreker viktigheten av å 
utføre funksjonstesting, gjerne supplert med 
bildediagnostikk under belastning. Basert 
på venstre ventrikkelfunksjon i hvile kan det 
være vanskelig å skille friske utøverne – som 
ofte har subnormal venstre ventrikkelfunk-
sjon – fra pasienter med arvelige kardio-
myopatier (5). Global longitudinal strain 
(GLS), som oppfattes som et mer nøyaktig 
mål på venstre ventrikkels funksjon enn 
ejeksjonsfraksjon (EF), er redusert hos 25 % 
av friske atleter (6). Ved funksjonstesting av 
friske idrettsutøvere, pasienter med dilatert 
kardiomyopati og idrettsutøvere innen 
utholdenhetsidrett med høyre ventrikkel-
kardiomyopati er det kun de friske idretts-
utøverne som får forbedret EF målt ved MR 
under belastning (7, 8). Nyere studier viser 
dessuten at ekkokardiografiske parametere 
på høyre ventrikkels funksjon korrelerer 
godt med funn på MR, og målingene lar seg 
gjennomføre under arbeidsbelastning (9, 
10). 

Bedømmelse av diastolisk 
funksjon 
Bedømmelse av diastolisk funksjon er nyttig 
for risikostratifisering av hjertepasienter og 
for å avklare om det foreligger hjertesvikt 
med bevart EF eller økte venstresidige 
fylningstrykk. Gullstandarden for måling av 
fylningstrykk er invasive trykkmålinger, men 
dette er mindre tilgjengelig enn ekkokar-
diografi, som har fått en helt sentral rolle 
for non-invasiv estimering. De amerikansk-
europeiske retningslinjene for bedøm-
melse av diastolisk funksjon ble revidert i 
2016 (11). Disse retningslinjene er invasivt 
validert i to viktige multisenterstudier (12, 
13) hvor det konkluderes med at man i de 
fleste tilfeller kan avgjøre om fylningstrykket 
er normalt eller økt ved hjelp av ekkokar-
diografi. Resultatene av disse studiene er 
samstemte og viser at man ved å bruke 
gjeldende retningslinjer diagnostiserer dias-
tolisk dysfunksjon på en nøyaktig og god 
måte. Praktisk anvendelse av de gjeldende 
retningslinjene er oppsummert i to viktige 
flytdiagrammer (figur 1 og 2).

De endrede diagnostiske ekko-
kardiografiske kriteriene har medført at 
forekomsten av klinisk relevant diastolisk 
dysfunksjon er lavere enn tidligere antatt 
(14). Samtidig har diagnostisk presisjon 
for identifisering av klinisk relevante økte 
fylningstrykk blitt forbedret (15). Diastolisk 
dysfunksjon defineres nå ut fra fire ekkokar-
diografiske parametere med referanseom-
råder konsistente med økte venstresidige 
fylningstrykk (figur 1). Ved hjelp av algo-
ritmens første trinn (figur 1) avgjør man 
om diastolisk dysfunksjon foreligger ved å 
evaluere E/e’, vevshastigheter i mitralannul-
lus (e’), trikuspidalinsuffisienshastighet og 
venstre atriums størrelse. For pasienter med 
redusert EF eller kjent strukturell hjertesyk-
dom antar man at diastolisk dysfunksjon 
er tilstede og går direkte videre til algorit-
mens neste trinn (figur 2) for å estimere 
fylningstrykk. 

Et problem med retningslinjene fra 
2016 er imidlertid at mange pasienter ender 
opp som uklassifiserte siden de har 2 posi-
tive og 2 negative kriterier. Dette har ført 
til at nyere ekkokardiografiske parametere 
som strain har kommet i fokus for å forbedre 
diagnostikken. Ved progresjon av diastolisk 
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Figur 1: Fra Nagueh et al. Eur H J Cardiovascular imaging 2016; 17: 1321-1360.  

 
Figur 2: Bestemmelse av fylningstrykk. Fra Nagueh et al. Eur H J Cardiovascular imaging 2016 ; 17: 
1321-1360.Kombinasjonen av E/A ≤ 0,8 og E ≤ 50 cm/s indikerer lav transmitralgradient og sannsynlig-
gjør et normal trykk i venstre atrium ( figur 2, venstre side, diastolisk dysfunksjon grad 1). En E/A > 2 
indikerer derimot høy transmitralgradient forenlig med økt trykk i venstre atrium ( figur 2, høyre side, 
diastolisk dysfunksjon grad 3). Finner man en E/A-ratio mellom 0,8 og 2 eller kombinasjonen av E/A ≤ 
0,8 og E > 50 cm/s må imidlertid tre tilleggskriterier bedømmes; E/e’, trikuspidalinsuffisienshastighet 
og volumet av venstre atrium ( figur 2, midtre gruppe). Når flertallet av disse parameterne er positive, 
antas fyllingstrykket å være forhøyet, mens når flertallet av disse parameterne er negative, antas fyl-
lingstrykket å være normalt. Når én parameter er positiv og én parameter er negativ, kan ikke fyllings-
trykk estimeres. 
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dysfunksjon observeres en gradvis forver-
ring av venstre atriums langaksefunksjon. 
Venstre atrie-strain ser ut til å gjenspeile 
alvorlighetsgraden av diastolisk dysfunk-
sjon bedre enn tradisjonelle ekkokardio-
grafiske parametere, og identifiserer økte 
fylningstrykk nøyaktig (16). Pasienter med 
økte fylningstrykk har oftere unormale 
strain-verdier selv om venstre atrium kan 
være normalt stort (17). Venstre atrie-strain 
virker å være et lovende hjelpemiddel i 
bedømmelse av diastolisk funksjon, men 
metoden bør valideres ytterligere for å 
oppnå bred klinisk anvendelse. 
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PARAGON-HF – BEHANDLING 
AV HJERTESVIKT MED BEVART 

EJEKSJONSFRAKSJON
Thomas von Lueder, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Første, og så langt eneste, angiotensin-
reseptor neprilysin-inhibitor (ARNi) i 
klinisk bruk er sacubitril-valsartan (tidligere 
LCZ696) som nå har blitt testet ved hjerte-
svikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF). 

5 år tidligere, under ESC-kongressen 
i 2014, ble den velkjente studien PARA-
DIGM-HF* ved hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon (HFrEF) presentert (1). 
Studien skapte store bølger ettersom 
den viste betydelig reduksjon i primær-
endepunktet (kardiovaskulær død eller 
innleggelse for hjertesvikt) sammenlignet 
med ACE-hemmeren enalapril, gullstan-
darden gjennom tiår. Videre viste data fra 
en fase-2-studie hos pasienter med HFpEF, 
PARAMOUNT, signifikant reduksjon av 
primærendepunkt (endring av NT-proBNP 
etter 12 ukers oppfølging) og bedring av 
symptomer samt enkelte kliniske parame-
tere (2). 

Det var derfor nærliggende å teste 
effekten av sacubitril-valsartan på kliniske 

endepunkter ved HFpEF. Under årets ESC-
kongress ble PARAGON-HF** lagt frem av 
førsteforfatter Scott Solomon (Boston, USA) 
med simultan publisering i New England 
Journal of Medicine. Spenningen var minst 
like høy som foran PARADIGM-HF (som 
ble avsluttet tidlig pga. positivt resultat) 
selv om sponsoren på forhånd hadde gitt 
ut pressemelding om at PARAGON-HF ikke 
møtte sitt primærendepunkt. Dette dempet 
neppe entusiasmen hos de mange som 
skulle på ESC-kongressens første hotline-
sesjon (se foto). 

PARAGON-HF-studien (med norsk 
deltagelse) er den langt største studien 
noensinne på HFpEF (3). Totalt 4822 
pasienter med hjertesvikt i NYHA-klasse 
II-IV, EF 45 %, gjennomsnittlig alder 73 år 
og økt plasma-NTproBNP ble randomirisert 
til valsartan eller sacubitril-valsartan (med 
ekvipotent andel valsartan) (4). Inklusjons-
kriteriene lignet således PARADIGM-HF 
bortsett fra EF. Primært effektmål var et 
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løpet av 2 4 uker. Ved toleranseproblemer (systolisk blodtrykk (SBP) ≤95 mm Hg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt), anbefales dosejustering av samtidig 
brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan. Skal ikke gis i kombinasjon med ACE-hemmer eller 
angiotensinreseptorantagonist (ARB), se Kontraindikasjoner. Begrenset erfaring hos pasienter som ikke tidligere har brukt ACE-hemmer eller ARB, eller tatt lave doser av disse. 
Anbefalt startdose hos disse pasientene er derfor 24 mg/26 mg 2 ganger daglig, og langsom dosetitrering. Behandling skal ikke initieres ved serumkalium >5,4 mmol/liter eller 
SBP <100 mm Hg. Ved SBP ≥100 110 mm Hg bør startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig vurderes. Glemt dose: Neste dose tas til planlagt tid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) 
eller ved ASAT/ALAT 2 × øvre normalområdet (ULN). Anbefalt startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt nyrefunksjon. 
Startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig bør vurderes og er anbefalt ved hhv. moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og 
ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosen skal være i samsvar med nyrefunksjonen. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med et 
glass vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ACE-hemmer, pga. økt risiko for angioødem. Skal ikke tas <36 timer etter seponering 
av ACE-hemmer. Ved avbrutt behandling med kombinasjonen sakubitril/valsartan, skal ikke ACE-hemmerbehandling startes opp før etter minimum 36 timer. Kjent angioødem 
i anamnesen ved tidligere behandling med ACE-hemmer eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med diabetes mellitus eller 
nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose og kolestase (Child-Pugh C). 2. og 3. trimester av svangerskapet. Forsiktighetsregler: Hypotensjon: 
Symptomatisk hypotensjon er sett, spesielt hos eldre ≥65 år, ved nyresykdom og ved lav SBP (<112 mm Hg). Blodtrykk bør kontrolleres rutinemessig ved behandlingsstart og 
under dosetitrering. Ved hypotensjon anbefales midlertidig nedtitrering eller seponering. Dosejustering av diuretika, samtidig administrerte antihypertensiver og behandling av 
andre årsaker til hypotensjon (f.eks. hypovolemi) bør vurderes. Natrium og/eller nedsatt væskevolum bør korrigeres før behandlingsstart, men vurder nøye risikoen for 
overhydrering og volume overload. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med lett/moderat nedsatt nyrefunksjon er mer utsatt for hypotensjon. Svært begrenset erfaring hos pasienter 
med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, som kan ha størst risiko for hypotensjon. Forverret nyrefunksjon: Bruk kan være forbundet med redusert nyrefunksjon. Risikoen kan økes 
ytterligere ved dehydrering eller samtidig bruk av NSAID. Nedtitrering bør vurderes ved klinisk signifikant reduksjon i nyrefunksjonen. Hyperkalemi: Behandling skal ikke 
initieres ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Økt risiko for hyperkalemi. Hypokalemi kan også forekomme. Tett oppfølging av serumkalium anbefales, spesielt ved risikofaktorer 
som nedsatt nyrefunksjon, diabetes mellitus, hypoaldosteronisme, kaliumrik diett eller bruk av mineralkortikoidantagonist. Seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan 
bør vurderes ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Angioødem: Er sett. Seponer umiddelbart ved angioødem og igangsett nødvendig behandling og overvåkning, inntil fullstendig 
og vedvarende opphør av symptomer. Behandlingen skal ikke gjenopptas. Generelt opphører tilstanden uten behandling når hevelsene er begrenset til ansikt og lepper. Ingen 
erfaring ved angioødem i anamnesen, og forsiktighet anbefales. Mørkhudede har økt følsomhet for å utvikle angioødem. Nyrearteriestenose: Kan gi økt serumkreatinin og 
blodurinstoff hos pasienter med bilateral eller unilateral nyrearteriestenose. Forsiktighet er påkrevd, og tett oppfølging av nyrefunksjonen er anbefalt. NYHA-klasse IV: 
Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart pga. begrenset erfaring. B-type natriuretisk peptid (BNP): BNP er ikke egnet biomarkør for hjertesvikt hos pasienter behandlet med 
kombinasjonen sakubitril/valsartan, da BNP er et neprilysinsubstrat. NT proBNP er ikke et neprilysinsubstrat, og er derfor mer egnet. Bilkjøring/bruk av maskiner: Liten 
påvirkning. Forekomst av svimmelhet og fatigue bør tas i betraktning. Interaksjoner: Aliskiren: Kombinasjon med direkte reninhemmer er ikke anbefalt, se Kontraindikasjoner, 
da kombinasjonen gir dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. OATP1B1- og OATP1B3-substrater: Indikasjoner på at sakubitril hemmer OATP1B1 og 
OATP1B3. Økt systemisk eksponering for OATP1B1- og OATP1B3-substrater kan sees. Samtidig bruk øker Cmax og AUC av atorvastatin og dens metabolitter med opptil hhv. 
2 og 1,3 ganger. Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med statiner. PDE5-hemmere: Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med PDE5-hemmere. Kalium: Samtidig bruk 
av kaliumsparende diuretika, mineralkortikoidantagonister, kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller andre legemidler kan gi økt serumkalium og -kreatinin. 
Overvåkning av serumkalium anbefales. NSAID, inkl. selektive COX 2-hemmere: Samtidig bruk av NSAID kan gi økt risiko for forverring av nyrefunksjonen hos eldre, ved 
nedsatt væskevolum (inkl. ved diuretikabehandling) eller ved nedsatt nyrefunksjon. Ved samtidig bruk av NSAID anbefales tett oppfølging av nyrefunksjonen ved oppstart eller 
endring i behandlingen. Litium: Reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og toksisitet er rapportert ved samtidig bruk av litium og ACE-hemmere eller ARB. 
Kombinasjonen sakubitril/valsartan og litium er ikke undersøkt, og anbefales derfor ikke. Om nødvendig, anbefales nøye overvåkning av serumlitiumnivå. Risiko for 
litiumtoksisitet kan økes ytterligere ved samtidig bruk av diuretika. Furosemid: Ingen effekt på farmakokinetikken til kombinasjonen sakubitril/valsartan, men Cmax og AUC 
for furosemid reduseres med hhv. 50% og 28%. Nitrater: Samtidig bruk av i.v. nitroglyserin er assosiert med forskjell i hjertefrekvens på 5 slag/minutt sammenlignet med 
nitroglyserin gitt alene. Lignende effekt kan oppstå ved kombinasjon med sublinguale, orale eller transdermale nitrater. Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. OATP og 
MRP2: Den aktive metabolitten til sakubitril (LBQ657) og valsartan er substrater for OATP1B1, OATP1B3, OAT1 og OAT3. Valsartan er også substrat for MRP2. Samtidig 
bruk av hemmere av disse (f.eks. rifampicin og ciklosporin) kan derfor øke systemisk eksponering av LBQ657 eller valsartan. Forsiktighet skal utvises når samtidig behandling 
med slike legemidler startes/avsluttes. Metformin: Samtidig administrering kan redusere Cmax og AUC av metformin med 23%. Pasientens kliniske status bør evalueres ved 
behandlingsstart. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke anbefalt i 1. trimester. Kontraindisert i 2. og 3. trimester. Amming: Anbefales ikke. Utskillelse i human 
morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hypotensjon. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/ernæring: 
Hyperkalemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, gastritt. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: 
Svimmelhet, hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Nyresvikt (akutt). Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hypoglykemi. Øre: Vertigo. Øvrige: Fatigue, asteni. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Hud: Kløe, utslett, angioødem. Immunsystemet: Overfølsomhet. Nevrologiske: Postural svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Hypotensjon. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke fjernes ved hemodialyse pga. høy proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger for valsartan C09C A03. Egenskaper: 
Virkningsmekanisme: LBQ657 (sakubitrils aktive metabolitt) hemmer neprilysin, og nivået av peptider som nedbrytes av neprilysin, som natriuretiske peptider (NP), økes. NP 
aktiverer guanylatsyklase-reseptorer, noe som gir økt cGMP, som kan resultere i vasodilatasjon, natriurese og diurese, økt GFR og renal blodgjennomstrømming, hemming av 
renin- og aldosteronfrigjøring, reduksjon av sympatisk aktivitet, og anti-hypertrofisk og anti-fibrotiske effekter. Valsartan hemmer angiotensin II type 1 (AT1)-reseptoren, og 
også angiotensin II-avhengig aldosteronfrigjøring. Dette hindrer vedvarende aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet som ville føre til vasokonstriksjon, renal 
natrium- og væskeretensjon, aktivering av cellulær vekst og proliferasjon, og følgende maladaptiv kardiovaskulær remodellering. Absorpsjon: Tmax for sakubitril, LBQ657 og 
valsartan er hhv. 1 time, 2 timer og 2 timer. Absolutt biotilgjengelighet for sakubitril og valsartan er hhv. 23% og 60%. Steady state nås etter 3 dager. Proteinbinding: 94-97%. 
Fordeling: Gjennomsnittlig Vd av sakubitril og valsartan er hhv. 103 og 75 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t½ av sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1,43 timer, 11,48 
timer og 9,9 timer. Metabolisme: Sakubitril omdannes raskt til LBQ657 av karboksylesteraser 1b og 1c, og metaboliseres ikke videre i signifikant grad. Ca. 20% av valsartandosen 
gjenfinnes som metabolitter. Utskillelse: 52 68% av sakubitril (primært som LBQ657) og 13% av valsartan og dens metabolitter utskilles i urin. 37 48% av sakubitril (primært 
som LBQ657) og 86% av valsartan og dens metabolitter utskilles i feces. Pakninger og priser: Tablett, filmdrasjert 24 mg/26 mg, 28 stk, kr 714,50, Tablett, filmdrasjert 97 
mg/103 mg, 56 stk, kr 1392,70, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1392,70, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4105,70, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 
mg, 168 stk, kr 4105,70.  
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sammensatt endepunkt av kardiovasku-
lær død og totall antall innleggelser for 
hjerte svikt. Etter rundt 4 års oppfølging ble 
primær endepunktet redusert med 13 % 
sammenlignet med valsartan (5). Resul-
tatet var svært nær statistisk signifikans 
med p-verdi på 0,059, og ifølge Solomon 
ville bare 7 flere hendelser ha gjort studien 
positiv. Effekten på primærendepunkt i hele 
studiekohorten er uansett heller ganske 
moderat - signifikant eller ei – og ende-
punktet var utelukkende drevet av reduk-
sjon i sykehusinnleggelser pga. hjertesvikt, 
mens det ikke var effekt på mortalitet. På 
symptomnivå fant man at flere pasien-
ter opplevde en klinisk relevant bedring i 
valsartan-armen.

Som forventet ble det utført pre-
spesifiserte subgruppeanalyser. Disse 
må oppfattes som interessante, men er 
bare eksplorative, dvs. uegnet til å bygge 
kliniske avgjørelser på (fordi hovedstudien 
er formelt negativ). Studien viste betyde-
lig heterogenitet- ikke bare for hva HFpEF 
egentlig er fenotypisk, men også hva angår 
behandlingseffekt: Av 12 prespesifiserte 
subgruppeanalyser ga 2 positive funn 
(m.a.o. viste høysignifikant interaksjon med 
primærendepunktet i en multivariatana-
lyse), nemlig EF og for kjønn. Hos pasienter 
med EF lik eller under medianen (EF 45-57 
%) var det en signifikant 22 % reduksjon 
av primærendepunktet. Dette er klinisk og 
biologisk plausibelt. Avtagende effekt med 
økende EF er noe man også har observert i 
TOPCAT- og CHARM-Preserved-studiene, 
to andre HFpEF-studier. Omvendt så er 
det nærliggende at effekten øker med 
avtagende EF. Man nærmer seg da HFrEF-
kohorten som jo har dokumentert gevinst 
ved samme intervensjon.

Behandlingsgevinsten (hasardratio 
0,73 (0,59-0,90)) for primærendepunk-
tet hos kvinner (men ikke hos menn) 
er derimot vanskeligere å forklare. I en 
etterfølgende diskusjon med Stuart Conolly 
(McMaster University, Canada) for ESC TV 
ble dette punktet viet mye tid. PARAGON-
HF inkluderte faktisk hele 52 % kvinner hvil-
ket er langt flere enn noen tidligere studie 
innen hjertesvikt og konsistent med høyere 
kvinneandel ved HFpEF versus HFrEF. 
Behandlingseffekten ved HFrEF i PARA-
DIGM-HF-studien (kvinneandel 22 %) viste 

ingen forskjell mellom kjønnene. Forfatterne 
kunne imidlertid se at behandlingsgevinsten 
med sacubitril-valsartan hos kvinner både i 
PARADIGM-HF og PARAGON-HF holdt seg 
til langt høyere EF-område enn hos menn. 

Hva angår sikkerhet var det (som 
forventet) markant større reduksjon av 
blodtrykk med sacubitril-valsartan, og det 
forekom klart flere tilfeller med hypoten-
sjon, men kun få tilfeller med angioødem. 
Så bør man ha i minne at alle pasienter 
måtte først vise toleranse for både valsartan 
og sacubitril-valsartan suksessivt i en 
innkjørings periode, lik den i PARADIGM-HF. 
Selv om en slik «run in» reduserer uønsket 
frafall i studien etter randomiseringen, vil 
det også holde forekomst av bivirkninger 
kunstig lavt sammenlignet med man kan 
forvente i vanlig klinisk praksis. 

Et av de mer interessante funn i 
PARAGON-HF var en 50 % lavere fore-
komst av sekundærendepunkt «forver-
ret nyrefunksjon», definert som død pga. 
nyresvikt, endestadium nyresvikt eller > 
50 % fall i GFR. Både kreatininstigning og 
hyperkalemi forekom dessuten signifikant 
sjeldnere. Dette er forenlig med at sacu-
bitril-komponenten medfører en selektiv 
nyrebeskyttende effekt og er i tråd med tid-
ligere publiserte data på kombinerte RAAS-
neprilysin-hemmere inkl. PARADIGM-HF 
studien (6). 

Avsluttende kan man si at PARA-
GON-HF har vist atter en gang at bruk av 
EF er utilstrekkelig til å definere hjertesvikt 
eller bedømme grad av systolisk dysfunk-
sjon. Det er sannsynlig at det finnes store 
forskjeller og muligens kjønnsforskjeller 
i hjertesviktfenotype (samt respons på 
behandling) i HFpEF-befolkningen selv ved 
helt identisk EF. PARAGON-HF-studien er - 
selv om formelt sett negativ - den største og 
mest solide studien innenfor HFpEF-feltet. 
Studien ble belyst fra ulike vinkler i en rekke 
sesjoner i løpet av ESC-kongressen. Både 
kommende analyser fra PARAGON-HF og 
fremtidige studier vil kunne bidra til å bedre 
forstå syndromet HFpEF og dens beste 
medikamentelle behandling. 
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MINOCA – «MYOCARDIAL INFARCTION 
WITH NON-OBSTRUCTIVE CORONARY 

ARTERIES»
Rasmus Moer, Avdeling for invasiv kardiologi, LHL-sykehuset Gardermoen

Det var en egen sesjon om emnet med 
undertittel «What a Headache». Hodepinen 
reflekterer nok det mange klinikere opplever 
ved ansvar for pasienter med hjerteinfarkt 
uten åpenbar angiografisk forklaring. Ens 
egen usikkerhet om årsaksforhold vil trolig 
smitte over på pasienten, som kan bli stå-
ende som et spørsmålstegn. Hadde jeg et 
infarkt eller ikke? Er det farlig?

Begrepet MINOCA ble innført i 2013, 
men man har hatt kjennskap til tilstanden 
fra 75 år tilbake, da man ved obduksjon 
påviste infarkt uten koronarpatologi. Man 
antar at 5-6 % av hjerteinfarktene faller inn 
i denne kategorien. Man har nå metoder for 
å kunne påvise eller avkrefte MINOCA hos 
en stor andel, og ikke minst kunne avklare 
bakenforliggende årsak. Dette er viktig 
fordi behandlingen vil kunne være spesifikk 
avhengig av tilstand. MINOCA-pasientene 
er ikke helt de samme som dem med type 
1-hjerteinfarkt (flere kvinner, flere yngre), og 
de har trolig avvikende prognose. Gitt disse 
forholdene, vil det være galt ikke å forsøke å 
klassifisere MINOCA-etiologien nærmere. 
Det meste av denne diagnostikken kan fore-

tas ad hoc på hjertelaboratoriet, dog med 
utstyr som ikke alle institusjoner innehar. 

Nedenforstående baserer seg på 
4 foredrag holdt av hhv. John Beltrame, 
Adelaide, Filippo Crea, Roma, Berry Colin, 
Glasgow og Peter Emanuel Ong, Stuttgart. 
De som har tilgang til ESCs kongressressur-
ser, kan se videoene ved å søke opp «Myo-
cardial Infarction with Non-Obstructive 
Coronary Arteries». Dertil anbefales å lese 
posisjonsartikkelen om MINOCA fra Ameri-
can Heart Association som er fersk i år (ref: 
se figur 1).

Rubrisering av infarktet som et 
MINOCA-tilfelle i seg selv kan være en 
utfordring og er under utredningen kun å 
anse som en dynamisk arbeidshypotese. 
Enkelte kan vise seg å ha myokarditt, dvs. 
ikke-iskemisk betinget (dvs. ikke infarkt og 
følgelig ikke MINOCA), mens andre som 
man kanskje trodde hadde takotsubosyn-
drom (som ikke faller under MINOCA), 
viser seg å ende opp med infarktsekvele på 
MR (altså MINOCA, gitt åpne kransårer). 
Inngangsbilletten er at infarktkriteriene er 
oppfylt: troponin-stigning og fall til over 



hjerteforum   N° 4/ 2019 / vol 32 62

99-persentilen samt infarktklinikk eller nye 
iskemiske EKG-forandringer eller nye funn 
ved bildedannende diagnostikk. Som avgjø-
rende tilleggskriterium skal signifikante 
stenoser (50 % grenseverdi) være uteluk-
ket. Troponinstigning i forbindelse med 
myokardskade («injury», jfr. 4. reviderte 
definisjon av hjerteinfarkt fra 2018) faller 
ikke inn under MINOCA. Hva med hjerte-
infarkt type 1 vs. type 2? Svaret er at begge 
typer kan presentere seg som MINOCA, 
altså ved koronar angiografi uten signifi-
kante stenoser. Det kan høres selvmotsi-
gende ut at et klassisk type 1-infarkt, altså 
koronar trombose på ateromatøst grunn-
lag, skal kunne få merkelappen MINOCA. 
Svaret er at lesjonene er der, men ikke synes 
på angiografi. Når man vet at epikardial 
spasme, som kan gi type-2-infarkt, kan gi 
identisk sykdomsbilde, er det innlysende 
at etiologisk avklaring er av betydning for 
valg av terapi (se eksempel i figur 2). Dob-
bel blodplatehemmende behandling ved 
MINOCA uten arteriotrombotisk meka-
nisme synes ikke å endre prognosen (data 
fra SWEDEHEART-registeret). Dersom 
tilgrunnliggende mekanisme imidlertid viser 

seg å være koronar spasme (ved MINOCA 
prognostisk ugunstig), vil terapien medføre 
bruk av vasoaktive medikamenter som kal-
siumblokkere, ikke dobbelt blodplatehem-
ming. Fra SWEDEHEART-registeret har man 
sett prognostisk gunstig effekt av statiner/
angiotensin II-reseptorblokkere eller ACE-
hemmere/ betablokkere ved MINOCA, 
men ikke av dobbel blodplatehemmende 
behandling. Per i dag har man ingen 
tung evidens for effekt av medikamentell 
behandling. Pågående MINOCA-BAT-studie 
randomiserer 3500 pasienter 2x2 til beta-
blokker og angiotensin II-reseptorblokker/
ACE-hemmer, med 4 års observasjonstid. 

Hvilke patofysiologiske tilstander er det 
utredningen tar sikte på å kartlegge ved 
MINOCA?

 y Plakkinstabilitet som ruptur/erosjon/
forkalket nodulus (årsak til trombe ev. 
embolisering)

 y Spontan koronar disseksjon som ikke er 
synlig på angiografi (sees den ved senere 
granskning, er det ikke MINOCA)

Figur 1. "Trafikklys‐tilnærming" hos pasienter med mulig MINOCA.   

Fra AHA Scientific Statement, Circ 2019; 139: e891‐908 

 

 
Figur 1. «Trafikklys-tilnærming» hos pasienter med mulig MINOCA. Fra AHA Scientific State-
ment, Circulation 2019; 139: e891-908
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 y In-situ trombose (medfødt/akkvirert 
trombofili)

 y Epikardial spasme
 y Mikrovaskulær spasme
 y Klassisk infarkt type 2 med ubalanse i 

O₂-tilbud/-behov
Foredragsholderne var ikke konsistente 
i om de ville rubrisere et infarkt grunnet 
takykardianfall som MINOCA eller ei. AHAs 
«statement paper» (ref. se figur 1) gjør det. 
Grav anemi og alvorlig hypotensjon er andre 
eksempler.

Flere av disse tilstandene kan avkla-
res allerede på angiografilaboratoriet under 
utredningen (intravaskulær bildediagnostikk 
med OCT (optisk koherenstomografi) og 
IVUS (intravaskulær ultralyd), provoka-
sjonstesting av epikardiale/mikrovaskulære 
spasmer (se figur 2) og koronar motstands-
måling). Provokasjonstestingen har tradisjo-
nelt ikke blitt gjort akutt av sikkerhetshen-
syn, men er nå dokumentert trygt likevel. 

Dersom ikke laboratorieutredningen 
er avklarende ved MINOCA, kan MR-under-
søkelse av myokard komme på tale, ev. også 

trombofiliscreening. MR kan både sikre en 
infarktdiagnose, men også forkaste den.

To tilstander som tradisjonelt har 
vært ansett som årsak til ikke-iskemisk 
myokardskade (altså ikke infarkt), er nå 
trukket inn i gråsonen mot iskemi: myo-
karditt med infarktlignenede klinikk (ofte 
assosiert med spasmer) og takotsubosyn-
drom (iskemisk vasokonstriksjon er doku-
mentert). Inntil videre inngår ingen av disse 
tilstandene under MINOCA.

Den diagnostiske gangen er fore-
slått i en figur i AHAs «statement paper». 
Denne ble vist av flere foredragsholdere og 
er gjengitt i figur 1. Den kalles «traffic light 
approach». Gitt at de initiale infarkt-/angio-
grafikriteriene er oppfylt, er tanken å rydde 
unna en del åpenbare feildiagnoser (rød 
sone) samt en del tilstander som til forveks-
ling kunne vært MINOCA, men ikke er det 
(gul sone). De som blir igjen, er de egentlige 
MINOCA. Disse kan ofte få spesifikk etiolo-
gisk avklaring, men ikke alle.

Alt i alt er MINOCA løftet fram som 
egen, dog heterogen, entitet, der klinikeren 
ikke bare skal riste på hodet, men helst 
foreta ytterligere etiologisk avklaring. Den 
kan i ytterste konsekvens være av prognos-
tisk betydning for pasienten. 

Figur 2. Pasient med MINOCA. Til høyre angiografisk bilde som viser arteriosklerose og ikke-
signifikant lesjon i LAD (pil). Til venstre resultat av spasmeprovokasjon med acetylcholin der 
LAD-periferien er kontrahert.
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PREVENTIV KARDIOLOGI
Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin,  

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Hjertemedisinsk avdeling, 
Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø

Sammenhengen mellom 
fysisk aktivitet og 
fatalt hjerteinfarkt, en 
metaanalyse
I en sesjon kalt «Late-Breaking Science 
Session in Prevention» presenterte danske 
Kim Wadt Hansen resultater fra et samar-
beidsprosjekt med utgangspunkt i partnere 
knyttet til European Association of Preven-
tive Cardiology (EAPC i ESC), arbeidsgrup-
pen for preventiv kardiologi med fokus på 
epidemiologi og folkehelse. Bakgrunnen 
for samarbeidet der ni europeiske kohort-
studier inngår i analysen (blant annet 
den store norske CONOR-studien), er at 
risikoen for ventrikkelflimmer ved hjerte-
infarkt er størst initialt, og dyrestudier har 
vist at myokardskaden kan bli mindre ved 
trening før infarktet og derved kan risikoen 
for plutselig hjertedød reduseres. En dansk 
befolkningsstudie har nylig vist at letalitet 
ved hjerteinfarkt er 45 % lavere hos fysisk 
aktive sammenlignet med inaktive personer, 
og i den studien som ble presentert her, 
kunne man teste hypotesen om at fysisk 
aktivitet reduserer letalitet ved hjertein-
farkt i en mye større populasjon. Hos over 
860 000 personer oppsto over 17 000 
hjerteinfarkter, og av disse var 18 % døde-
lige i løpet av første dag. I analysen justerte 
man for en rekke relevante konfunderende 
variabler. Moderat og høy fysisk aktivitet 
var forbundet med redusert risiko for å dø 
det første døgnet etter hjerteinfarktet, med 
odds ratio i forhold til inaktive for moderat 
aktivitet 0,65 (95 % KI, 0,44-0,97) og for 
høy aktivitet 0,49 (95 % KI 0,31-0,78). De 
med høy fysisk aktivitet fikk altså halvert sin 
dødsrisiko det første døgnet. For 28-dagers 
mortalitet fant en samme trend, der per-
soner med høy fysisk aktivitet hadde 30 % 
lavere risiko for å dø sammenlignet med 
de inaktive. Betydningen av fysisk aktivitet 
som en beskyttelsesfaktor for å overleve 

et hjerteinfarkt, er en viktig melding til den 
generelle befolkningen. 

Blockbusters from the young 
in preventive cardiology
I denne sesjonen ble de tre beste abstrak-
tene blant deltakere under 40 år presentert. 
Først ut var australske B. Zhao som hadde 
undersøkt sammenhengen mellom som 
partikler mindre enn 2,5 µm i luftforurens-
ning og plutselig hjertestans utenfor syke-
hus i Japan. Over ett døgn ble alle plutselig 
hjertestanstilfeller i Japan analysert med 
tanke på ulike luftforurensende stoffer: par-
tikler mindre enn 2,5 µm, CO, fotokjemiske 
oksidanter og SO2. Det ble justert for fuktig-
het og temperatur. Nesten 250 000 tilfeller 
ble registrert, og man fant en klar statistisk 
sammenheng mellom partikler mindre enn 
2,5 µm i luften og plutselig hjertestans, noe 
som er et nytt funn. 

Neste unge forskertalent ut var S. 
Jeong fra Sør-Korea som hadde sammen-
lignet betydningen av fysisk aktivitet som 
primærprofylakse og sekundærprofylakse i 
forhold til hjerte- og karsykdom i en popula-
sjon på over 400 000 personer. Fysisk 
aktivitet var selvsagt viktig som primær-
profylakse, men det viktigste funnet her var 
den sterke sammenhengen mellom trening 
etter hjerteinfarkt og overlevelse. For hver 
500 MET-min/uke økning i fysisk aktivitet 
så ble mortaliteten redusert med 14 % hos 
personer med hjerte- og karsykdom, og 
med «bare» 7 % hos hjerte- og karfriske 
personer. Videre var det en sterk dose-
responssammenheng ved fysisk aktivitet 
hos de hjerte- og karsyke, slik at jo høyere 
aktivitet, jo lavere mortalitet. Budskapet 
til våre pasienter må være at trening som 
sekundærprofylakse er særdeles effektfullt.

Mer om betydning av trening 
hos hjertepasienter fikk vi fra russiske Y. 
Argunova i det siste innlegget. Hun hadde 
utført en randomisert kontrollert studie av 
totalt 38 menn med stabil angina som skulle 
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bypassopereres. Det ble undersøkt om de 
hadde nytte av en ukes høyintensiv trening 
før operasjonen sammenlignet med en 
gruppe som fikk vanlig tilbud uten slik tre-
ning. Endepunktet var myokardperfusjon og 
stressindusert iskemi postoperativt. Myo-
kardperfusjonen bedret seg signifikant hos 
pasienter som hadde trent hardt, samtidig 
som den stressinduserte iskemien var lavere 
hos dem som hadde trent. Ett spørsmål som 
ble diskutert etterpå, var om pasienter med 
stabil angina som har god effekt av trening, 
kanskje egentlig ikke skulle ha vært operert. 

Screening for atrieflimmer 
som hjerneslagforebygging
Australske B. Freedman leder det inter-
nasjonale nettverket AF-SCREEN (her er 
det flere norske medlemmer) der målet 
er å promotere diskusjon og forskning om 
screening for ukjent eller underbehandlet 
atrieflimmer (AF) som en måte å redusere 
hjerneslag, dødelighet og kanskje også 
demens. Nettverket møtes i forkant av 
ESC-kongressen, men mange medlemmer 
var også aktive under selve kongressen. 
I en sesjon om forebygging av hjerneslag 
slo Freedman et slag for kardiologens 
rolle i hjerneslagforebygging og atrieflim-
merscreening. Poenget er at 33 % av alle 
hjerneslag er AF-relatert. Atrieflimmer 
er hos 24 % kjent før hjerneslaget, mens 
9 % er ukjent. Hos pasientene med kjent 
AF viste en stor svensk studie at bare 4 
% var på adekvat antikoagulasjon. Så den 
ene utfordringen er å sette pasienter som 
trenger det på adekvat antikoagulasjon, den 
andre utfordringen er å screene relevante 
grupper for AF slik at gruppen med ukjent 
AF før hjerneslag kan reduseres. Mange stu-
dier pågår for å skreddersy den smarteste 
måten å screene utvalgte risikogrupper 
systematisk for AF ved hjelp av ulike elek-
troniske hjelpemidler der smarttelefonen 
og smartklokken begge ser ut til å bli viktige 
hjelpemiddel. Men opportunistisk screening 
med pulspalpasjon hos alle over 65 år som 
kontakter en fastlege, er også essensielt for 
å finne dem med ukjent AF. 

Dårlig kondisjon hos unge 
menn øker risiko for senere 
kardiomyopati 
Josefina Robertson fra forskningsgruppen til 
den kjente svenske hjerte-karepidemiologen 
Annika Rosengren presenterte en interes-
sant studie basert på den store, svenske 
registerstudien fra militærsesjon av over 1,6 
millioner unge menn mellom 1969 og 2005. 
Dette registeret med påfølgende koblinger 
til nasjonale sykdoms- og dødsregistre 
har resultert i en rekke publikasjoner om 
sammenhengen mellom ulike helsere-
laterte faktorer hos disse ungdommene 
med gjennomsnittsalder 18 år og senere 
hjertesykdom. I denne studien studerte de 
sammenhengen mellom kondisjon målt 
med maksimal sykkelergometri og senere 
kardiomyopati. 13,5 % hadde i utgangs-
punktet dårlig kondisjon etter testing. Man 
justerte for en rekke andre risikofaktorer, og 
etter maksimalt 46 års oppfølging så man 
på fire kategorier kardiomyopati: dilatert, 
hypertrofisk, alkohol/medikamentindusert 
og andre. Man ekskluderte iskemisk og 
hypertensiv hjertesvikt. Over 4000 tilfeller 
med kardiomyopati ble funnet, og 59 % av 
disse var dilatert, 15 % var hypertrofisk og 
11 % alkohol-/medikamentindusert. Dårlig 
kondisjon var sterkt assosiert med dilatert 
kardiomyopati (HR 1,59, 95 % KI 1,38-1,83) 
og alkohol-/medikamentindusert kardiomy-
opati (HR 2,32, 95 % KI 1,68-3,20). Studien 
understrekker betydningen av kondisjon og 
fysisk aktivitet som en beskyttende faktor 
for hjertesykdom og i dette tilfellet kar-
diomyopati som ser ut til å øke hos yngre 
personer. Allerede hos barn og ungdom 
bør man fokusere på daglig fysisk aktivitet i 
større omfang enn i dag. 

Norsk tobakkspolitikk, en 
suksesshistorie
I sesjonen «Smoking Cessation – What’s 
new?” var undertegnede invitert til det hyg-
gelige oppdraget å fortelle om bakgrunnen 
for den meget vellykkede nedgangen i norsk 
røykeprevalens til dagens 12 % dagligrøy-
kere fra 35 % dagligrøykere for 20 år siden. 
Aller mest gledelig er at vi blant 16-24-årin-
ger nå har bare 3 % dagligrøykere. Bekym-
ringsfullt er det likevel at blant nordmenn 
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med kort utdanning er det hele 25 % daglig-
røykere i dag, mot bare 5 % dagligrøykere 
blant personer med lang universitetsutdan-
nelse. Det er estimert av Folkehelseinstitut-
tet at om lag 6300 dødsfall i Norge i dag 
skyldes røyking, og røyking er fortsatt den 
ledende risikofaktoren for tidlig død før 70 
år som kan forebygges. 

Hva er så milepælene i den norske 
tobakkspolitikken? Allerede i 1965 satte 
Stortinget ned en komité som skulle gi råd 
om å få ned røyking i befolkningen, og i 
1967 foreslo de å forby tobakkannonser og 
innføre helseadvarsler. Her var Norge først i 
verden. Den kjente legen Kjell Bjartveit sto i 
spissen for opprettelsen av det statlige kon-
toret for tobakkskontroll og Tobakksskade-
rådet. Man startet så monitorering av røyke-
prevalens i befolkningen, og i 1975 kom den 
såkalte røykeloven som ble ført i pennen av 
jusprofessor Asbjørn Kjønstad. Annonsefor-
budet ble en realitet, det ble 16-årsgrense 
for kjøp av tobakk og man kjørte media                                                          
kampanjer. I 1988 tok Tove Strand som var 
sosialminister, initiativet til en utvidelse av 
røykeloven basert på den nye kunnskapen 
om helsefarene ved passiv røking. Offent-

lige bygg, skoler, barnehager, fly og tog ble 
røykfrie. Unntaket var serveringssteder, på 
grunn av sterk motstand fra bransjen og 
frykt for et ras av konkurser. Også helsedi-
rektøren var skeptisk til forbudet. Først etter 
helseminister Dagfinn Høybråtens initiativ 
vedtok Stortinget i 2004 at alle serverings-
steder skulle bli røykfrie, først og fremst 
for å beskytte arbeidstakerne, men også 
vi gjester er i dag fornøyde med at vi kan 
nyte vår mat og drikke i røykfrie omgivelser. 
I dag følger Norge alle tiltak foreslått av 
WHO’s «The Framework Convention on 
Tobacco Control i 2005». Vi har en nasjonal 
tobakksstrategi, tekst- og bildeadvarsler på 
tobakkspakken, tobakk selges under disk 
og har nøytral innpakning, det er forbudt å 
selge 10-pakninger og staten har en rekke 
tilbud mot tobakksavhengighet via internett 
og sosiale media. Fortsatt er røykeslutt det 
mest kostnadseffektive tiltaket for å fore-
bygge hjerte- og karsykdommer, og henimot 
50 % av norske hjerteinfarktpasienter under 
70 år var røykere da de fikk infarktet, så 
kampen mot tobakk er ikke over for oss som 
arbeider med hjertepasienter. 
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TEMAER: ANTIKOAGULASJON 
MED ELLER UTEN VARIG 

BLODPLATEHEMMERBEHANDLING 
ETTER PCI, LIVSTIDSEKSPONERING 

AV RISIKOFAKTORER, 
OVERLEVELSESGEVINST OG 

SEKUNDÆRPROFYLAKSE ETTER 
BYPASSKIRURGI 

Olaf Rødevand, Avdeling for invasiv kardiologi, LHL-sykehuset Gardermoen.

Rivaroksaban monoterapi 
å foretrekke fremfor 
kombinasjonsbehandling 
med blodplatehemmer 1 år 
eller senere etter PCI for 
pasienter med atrieflimmer 
og stabil koronarsykdom
For pasienter som står på antikoagulasjons-
behandling og får utført PCI er det i Europa 
anbefalt å behandle med peroral antikoa-
gulasjon og klopidogrel opp til 12 måneder 
og en kortere periode med acetylsalisylsyre 
(trippelterapi) i den første fasen av behand-
lingen, dersom ikke blødningsrisikoen er 
stor. 

Men etter 12 måneder med kombi-
nasjonsbehandling, eller for pasienter med 
kronisk koronarsykdom som ikke har blitt 
PCI-behandlet, er gjeldende ESC-anbefaling 
å behandle med oral antikoagulasjon alene. 
Denne strategien er imidlertid ikke basert 
på randomiserte kliniske studier. Mange 
pasienter får derfor videre behandling med 
både antikoagulasjon og blodplatehemmer, 
fortrinnsvis acetylsalisylsyre.

I AFIRE-studien (Atrial fibrillation and 
ischemic events with rivaroxaban in patients 
with stable coronary artery disease study) 
ble dette testet ut. Det ble presentert av 
studielederen, Satoshi Yasuda, på en Hot 
line-sesjon. Det var en åpen randomisert, 
multisenter, ikke-underlegenhetsstudie 
fra Japan. Den inkludert 2236 pasienter 
som enten hadde gjennomgått aortokoro-

nar bypasskirurgi eller PCI eller hadde en 
angiografisk påvist koronar stenose > 50 % 
som ikke var behandlet invasivt. Pasienter 
med tidligere stenttrombose, dårlig regulert 
hypertensjon eller en aktiv tumor ble eks-
kludert. Forskerne hadde påvist at japanske 
pasienter som fikk 15 mg rivaroksaban 
hadde samme nivå av stoffet i blodet som 
kaukasiske pasienter som fikk 20 mg daglig. 
Derfor fikk disse japanske pasientene 10 
eller 15 mg rivaroksaban daglig, avhengig av 
kreatinin clearance. I kombinasjonsgruppen 
fikk 70 % acetylsalisylsyre (70-100 mg) 
og 27 % en annen P2Y₁₂-inhibitor. Median 
CHA₂DS₂-VASC-skår var 4, median HAS-
BLED-skår var 2. 71 % hadde gjennomgått 
PCI, 2/3 av disse hadde fått en medika-
mentavgivende stent. 42 % var diabetikere, 
14 % hadde gjennomgått hjerneslag og 35 
% hjerteinfarkt. Gjennomsnittsalderen ved 
inklusjon var 74 år. På grunn av høyere risiko 
for død uansett årsak ble studien stoppet 
av sikkerhetskomiteen. Median behan-
dlingstid var da 23 måneder. Det primære 
endepunktet var sammensatt av hjerneslag, 
systemisk emboli, hjerteinfarkt, ustabil 
angina pectoris med behov for revaskular-
isering og død uansett årsak. Dette inntraff 
hos 5,75 % i kombinasjonsgruppen mot 
4,14 % i monoterapigruppen (hasardratio 
(HR) 0,72, KI 0,55-0,95, p < 0,0001 for 
ikke-underlegenhet). I en ikke prespesifisert 
analyse for overlegenhet var p=0,02. Videre 
inntraff det primære sikkerhetsendepunk-
tet alvorlig bløding blant hhv. 2,76 % og 
1,62 % (HR 0,56, KI 0,39-0,89, p=0,01 for 

* sekundærprofylakse etter akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt, ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- eller annen 
arteriell revaskularisering, angina pectoris, ischemisk hjerneslag eller symptomatisk perifer arteriell sykdom  
** Praluent (alirokumab) er ikke markedsført ved indikasjonen homozygot familiær hyperkolesterolemi. Helfo kan derfor ikke 
innvilge stønad til Praluent ved denne konkrete indikasjonen.

1. Helfo. Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). https://helfo.no/Documents/Lege/
Alirokumab2017.pdf (11/3-2019)  
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INDIKASJON Hyperkolesterolemi ved etablert  
aterosklerotisk sykdom* Familiær hyperkolesterolemi**

Hyperkolesterolemi  
hos pasienter som får  

eller er aktuelle for  
LDL-aferesebehandling

Diagnosekode ICD-10: - 26 / ICPC-2: -26 ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93 ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93

Vilkår
LDL-kolesterol ≥ 4 mmol/L under pågående  

behandling med maksimalt tolererbare  
doser av statin og/eller ezetimib (Ezetrol)

Gentest skal være utført. LDL- 
kolesterol ≥ 5 mmol/L under  

pågående behandling med maksimalt 
tolererbare doser av statin og/eller 

ezetimib (Ezetrol)

Krav til tidligere
behandling

For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse): Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-kode C10AA) og 
ezetimib (Ezetrol). Rosuvavastin eller atorvastatin i laveste dose skal  
være forsøkt.

For brukere som tåler statiner: Rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) i høyeste 
tolererbare dose i kombinasjon med ezetimib (ATC-kode C10AX09). 

Ved kontraindikasjoner, jf. punkt 4.3 i SPC, mot statiner skal ezetimib (Ezetrol) være forsøkt.

Spesialistkrav Søknad fra spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer, eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

REFUSJON: 1

Muliggjør LDL-C måloppnåelse1 

alirokumabC Praluent «sanofi-aventis»
Lipidmodifiserende middel, humant monoklonalt antistoff (IgG1).             ATC-nr.: C10A X14

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 75 mg/ml og 150 mg/ml: Hver ferdigfylt penn (1 ml) inneh.: Alirokumab 75 mg, resp.  
150 mg, histidin, sukrose, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi: Til voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot 
familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling til diett: I kombinasjon med et statin eller statin med 
annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som ikke oppnår LDL-kolesterol (LDL-C)-mål med høyeste tolererte dose av et 
statin, eller alene eller i kombinasjon med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et 
statin er kontraindisert. Påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom: Til voksne med påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom 
for å redusere kardiovaskulær risiko ved å senke LDL-C-nivåene, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer: I kombinasjon 
med den maks. tolererte dosen av et statin med eller uten andre lipidsenkende behandlinger, eller, alene eller i kombinasjon med 
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studieresultater i forhold til effekt på LDL-C, kardiovaskulære hendelser og studerte pasientgrupper, se SPC.
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Ved administrering av 300 mg-dosen, gi to 150 mg-injeksjoner etter hverandre på to forskjellige injeksjonssteder. Injeksjonssted 
skiftes hver gang. Bør ikke injiseres i hudområder med aktiv sykdom eller skader som solforbrenning, utslett, betennelse eller 
hudinfeksjoner. Skal ikke gis samtidig på samme injeksjonssted som andre legemidler til injeksjon. Pasienten kan enten injisere selv, 
eller en omsorgsperson kan injisere etter at opplæring i riktig s.c. injeksjonsteknikk er gitt av helsepersonell. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Ved tegn/symptomer på alvorlig allergisk reaksjon, skal behandlingen 
stanses og relevant symptomatisk behandling gis. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Interaksjoner: 
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.Klinisk relevante interaksjoner forventes ikke. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Bruk er ikke anbefalt under graviditet med mindre kvinnens kliniske tilstand 
tilsier at behandling er nødvendig. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bruk anbefales ikke i colostrum-perioden. Under resten 
av ammeperioden antas eksponeringen via morsmelk å være lav. Pga. ukjent effekt på det diende spedbarnet, skal det vurderes 
om man skal avstå fra amming eller avslutte behandling i denne perioden. Fertilitet: Ingen data mht. påvirkning på human fertilitet. 
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Kløe. Luftveier: Øvre luftveisplager inkl. smerter i munnhule og svelg, rennende nese, 
nysing. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet inkl. erytem/rødhet, kløe, hevelse, smerter/ømhet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Hud: Urticaria, nummulat eksem. Immunsystemet: Hypersensitivitet, hypersensitivitetsvaskulitt. Ukjent frekvens: Influensalignende 
sykdom. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal 
ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares utenfor kjøleskap (høyst 25°C) i inntil 30 dager. 
Etter at det har blitt tatt ut av kjøleskapet, må preparatet brukes innen 30 dager eller kasseres. Pakninger og priser: 75 mg/ml: 2 
stk. (ferdigfylt penn) kr 4638,90. 6 stk. (ferdigfylt penn) kr 13855,50. 150 mg/ml: 2 stk. (ferdigfylt penn) kr 4638,90. 6 stk. (ferdigfylt 
penn) kr 13855,50. Sist endret: 25.03.2019

Basert på SPC godkjent av SLV: 11.03.2019
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overlegenhet). Sekundære endepunkt var de 
individuelle endepunktene av det sammen-
satte primære endepunktet. Død uansett 
årsak inntraff blant hhv. 3,4 % og 1,9 % , p 
0,55, kardiovaskulære hendelser forekom 
temmelig likt med en liten numerisk forskjell 
i favør av monoterapigruppen.

Det ble kommentert begrensninger i 
studien: Studien var ikke blindet, og det kan 
introdusere bias, det var relativt mange som 
falt ut av oppfølgingen eller trakk tilbake 
samtykke, man kunne ikke skille eventuell 
forskjell i effekten av acetylsalisylsyre fra 
P2Y₁₂-inhibitor, tidlig studiestopp kan over-
estimere forskjell og forskjellen i iskemiske 
endepunkter og død var uventet og vanske-
lig å forklare. 

Men konklusjonen var at rivaroksa-
ban monoterapi er ikke-underlegen kom-
binasjonsbehandling med rivaroksaban og 
blodplatehemmer mht. kardiovaskulære 
hendelser og totaldød og overlegen med 
hensyn til blødninger blant pasienter med 
atrieflimmer og stabil koronarsykdom.

Freek W. A. Varhaug fra Nederland 
kommenterte studien. Han kom inn på de 
samme begrensingene som nevnt over. I til-
legg ble det kommentert at japanere metab-
oliserer klopidogrel dårlig og at de fikk 
lavere dose rivaroksaban enn vanlig i vesten. 
Begge deler kunne underestimere blød-
ningsrisikoen. Tidlig studieslutt kunne over-
estimere resultatet. Resultatene behøve ikke 
være overførbart til andre antikoagulasjon-
spreparater. Studien burde gjentas i en ny, 
fortrinnsvis ikke-japansk populasjon. En slik 
studie er på gang i Frankrike. Varhaug konk-
luderte likevel med at studien støtter euro-
peiske og amerikanske retningslinjer som 
anbefaler å slutte med blodplatehemmer og 
kontinuere oral antikoagulasjonsbehandling 
alene 12 måneder etter PCI hos pasienter 
som trenger antikoagulasjonsbehandling.

Livstidseksponering for 
moderat lavere systolisk 
blodtrykk og LDL-kolesterol 
reduserer kardiovaskulær 
risiko betydelig
«Combined effect of lower LDL-C and lower 
SBP on the lifetime risk of cardiovascular 
disease» ble presentert av Brian A. Ference 

fra Centre for Naturally Randomized Trials, 
Universitetet i Cambridge, på en Late-break-
ing science-sesjon.

Foredragsholderen innledet med å 
poengtere at det er lite realistisk å gjen-
nomføre randomiserte intervensjonsstudier 
som strekker seg over flere tiår. Det er 
holdepunkter for at nytten av å redusere 
blodtrykk og LDL-kolesterol akkumuleres 
over tid. I et forsøk på å fylle behovet for 
kunnskap om livstidseksponering av lavt 
blodtrykk og lav LDL-kolesterol, brukte man 
i denne studien genvarianter fra 438 952 
personer som var inkludert i UK Biobank 
mellom 2006 og 2010. Man benyttet 
genetiske varianter som var kjent for å 
være forbundet med ulike nivåer av disse 
risikofaktorene. Gjennomsnittsalderen på 
de inkluderte var 65 år, og 54 % var kvinner. 
Med en slik mendeliansk randomisering 
og oppkobling mot dødsregistre og andre 
kontrolldatabaser kunne livstidseksponering 
av risikofaktorene beregnes.

Forskerne konkluderte med at livs-
tidseksponering til lavere systolisk blodtrykk 
og LDL-kolesterol hadde uavhengig, additiv 
og doserelatert effekt på livstidsrisikoen 
for kardiovaskulær sykdom. Risikoen var 
log-lineært relatert til absoluttverdiene av 
risikofaktorene. De beregnet at 1 mmol/l 
lavere LDL-kolesterol og 10 mm Hg lavere 
systolisk blodtrykk var forbundet med 80 
% lavere livstidsrisiko for kardiovaskulære 
hendelser og 68 % lavere risiko for kar-
diovaskulær død. At beskjedne endringer 
i risikofaktorene gir slikt utslag tyder på at 
både nivået av risikofaktoren og varigheten 
av eksponeringen er viktige faktorer.

Foredragsholderen hevdet at resul-
tatet tyder på at de fleste kardiovaskulære 
hendelser kan forebygges. 

Studien ble kommentert av Jemma 
Hopswell fra Universitetet i Oxford. Hun 
viste til at 1 mmol/l redusert LDL-kolesterol 
var forbudet med 20-25 % lavere risiko for 
kardiovaskulære hendelser i intervensjons-
studier med relativ kort oppfølging, 30 % 
risikoreduksjon i middellange studier og 
54 % ved medeliansk randomisering og 
beregnet lang oppfølging. Effekten av 10 % 
reduksjon i systolisk blodtrykk var i tilsvar-
ende studier forbundet med 20 % redusert 
risiko i randomiserte studier med begrenset 
oppfølgingstid, 30-40 % lavere risiko ved 
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observasjonsstudier med lenger oppfølging 
og 45 % i mendelianske randomiserings-
studier. Den aktuelle studien støtter tidlig-
ere resultater og viser i tillegg den additive 
nytten av å kombinere reduksjon i begge 
risikofaktorer.

Kommentar: Slike studier med men-
deliansk randomisering/genetisk skåring 
representerer både livstidsforskjeller og 
forskjellige biologiske mekanismer. Vi kan 
derfor ikke ta for gitt at langvarig medika-
mentell intervensjon vil gi identisk resultat.

Syntax-studien – 
fortsatt signifikant 
overlevelsesgevinst ved 
aortokoronar bypasskirurgi 
hos tre-karsyke med høy 
Syntax-score.
«SYNTAXES - Ten-Year Survival after Coro-
nary Artery Bypass Grafting versus Percuta-
neous Coronary Intervention: The SYNTAX 
Extended Survival study» ble presentert av 
Daniel J. F. M. Thuijs fra Rotterdam på en 
Late braking trials- sesjon.

I SYNTAX-studien ble 1800 pasi-
enter med 3-karsykdom alene (60 %) eller 
hovedstammestenose (40 %) randomisert 
til PCI-behandling med Taxus-stent (1. 
generasjons medikamentavgivende stent) 
eller aortokoronar bypasskirurgi (ACB). 
Gjennomsnittlig Syntax-score var relativt 
høy med ca. 29. Tidligere har 5 års data 
vært publisert. Mortaliteten var da 13,9 % 
blant de PCI-behandlede mot 11,4 % ved 
ACB. Gevinsten var da i all hovedsak blant 
de 3-karsyke der overlevelsen i gjenn-
omsnitt var 5,4 prosentpoeng bedre ved 
ACB. Nå ble 10-årstallende for død uan-
sett årsak vist. Det var 94 % oppfølging. 
Mortalitetsgevinsten holdt seg, men ikke 
statistisk signifikant, med 27 % mortalitet 
i PCI-gruppen mot 23,5 % etter ACB (HR 
1,17, 95 % KI 0,97-1,41, p=0,09). Men blant 
de 3-karsyke var mortaliteten signifikant 
bedre, 27,7 % mot 20,6 %, (HR 1,41, 95 
% KI 1,10-1,80, p=0,006). For pasienter 
med hovedstammestenose var forskjellen 
minimal: 26,1 % mot 26,7 %, (p=0,47). For 
pasienter med diabetes var det i totalmate-
rialet en mortalitetsgevinst ved kirurgi etter 
5 år, denne var skrumpet inn etter 10 år og 

var da ikke signifikant (PCI 34,2 %, ACB,32,1 
%, HR 1,1, 95 % KI 0,80-1,52, p=0,56). Det 
motsatte var tilfelle for ikke-diabetikerne 
der mortalitetsforskjellen numerisk, men 
ikke signifikant, hadde økt i favør av ACB 
(PCI 24,6 %, ACB 20,7 %, HR 1,20, 95 % KI 
0,96-1,51, p= 0,11). 

Alvorligheten av koronarsykdom 
ble altså karakterisert ved Syntax-score. I 
subgruppeanalysen var det bare i den alvor-
ligste gruppen 3-karsyke, med Syntax score 
over 33, man fant signifikant forskjell i 10 
års overlevelse. Her var det en hasardratio 
på hele 1,8 (95 % KI 1,2-2,8) for PCI versus 
ACB.

Innlegget ble kommentert av Greg 
Stone fra Columbia-universitetet i New 
York. Han oppsummerte 10-årsdataene slik 
mht. total mortalitet og vurdering rundt 
behandlingen: Det går et skille mellom 
tre-karsykdom og hovedstammestenose 
(det ble spekulert i om Syntax-score legger 
for mye vekt på hovedstammestenose så 
de får «kunstig» høy Syntax-score). Det 
går også et skille mellom høy og ikke-høy 
Syntax-score, mens det kan være tid for å 
revurdere vektingen av diabetes.

Kommentar: Dette innebærer at ACB 
fortsatt har sin plass i behandlingen av dem 
med mest uttalt koronarsykdom, selv om 
utviklingen synes å gå i retning av at stadig 
flere pasienter blir allokert til PCI. PCI er 
mindre invasivt, gir færre prosedyrerelaterte 
komplikasjoner og pasientene har langt 
kortere rekonvalesensperiode. ACB kan gi 
mortalitets gevinst hos selekterte pasienter 
og er forbundet med færre senere hjertein-
farkt og revaskulariseringsprosedyrer. 
Hjerteteamets vurdering og pasientens 
preferanser blir da avgjørende.

Nytte av 
sekundærprofylaktisk 
medikasjon etter 
aortokoronar bypasskirurgi 
SWEDEHEART - Secondary prevention med-
ication after coronary artery bypass surgery 
and long-term mortality: A longitudinal pop-
ulation-based study from the SWEDEHEART 
registry («Hot line»-presentasjon).

Foredragsholder Erik Bjørklund fra 
Sahlgrenska universitetssykehus innledet 
med å vise til retningslinjer for medikamen-
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tell sekundær prevensjon etter aortokoronar 
bypasskirurgi fra European Association for 
Cardio-Thoracic Surgery fra 2017 og Ameri-
can Heart Association fra 2015. Disse anbe-
faler vedvarende behandling med blodplate-
hemmer og statin til alle bypassopererte. 
Langtidsbehandling med renin-angioten-
sin-aldosteron-system (RAAS)-hemmere 
(ACE-hemmere/angiotensin II-reseptor-
blokkere) og betablokkere ble anbefalt til 
pasienter med spesiell komorbiditet som 
redusert venstre ventrikkelfunksjon, hyper-
tensjon eller tidligere hjerteinfarkt.

SWEDEHEART-registeret dekker all 
hjertekirurgi i Sverige etter 1992. Data fra 
pasienter operert mellom 2006 og 2015 ble 
koblet opp mot data fra dødsregisteret og 
medikamentforskrivningsregisteret, med 

innhenting av oppdatert medikamentbruk 
hver 3. måned. Median oppfølgingstid var 
4,9 år. Data fra over 28 000 pasienter var 
med i langtidsanalysen av medikamentell 
behandling koblet opp mot dødelighet. 

Funn: Bruk av sekundærpreventiv 
medikamentell behandling var god tidlig 
etter hjertekirurgien, men avtok signifikant 
over tid. Vedvarende behandling med 
statiner, RAAS-hemmere og blodplate-
hemmere var alle forbundet med redusert 
mortalitet. Derimot var betablokkere ikke 
forbundet med bedret overlevelse etter 
bypasskirurgi i dette materialet. 

De konkluderte også med at 
sekundærprevensjon synes like viktig hos 
eldre som hos yngre.




