NCS’ Vintermøte 2010
på Lillehammer
Dette var et jubileumsmøte, det 20. vintermøtet. Det hele startet
med møtet på Fefor i 1991, Otto Smiseth og Hans Petter Dørum var
initiativtakere. Møte har senere vokst, og etter noen år på Fefor og Geilo har
det nå etablert seg på Lillehammer. Årets møte 29.-31. januar hadde 160
påmeldte deltakere som alle fikk med seg mange spennende innlegg.
Første dag var NCS’ forskningssymposium. Her viste de ulike norske
forskningsmiljøene frem litt av alt det spennende som skjer innen feltet, noe
ligger dog et stykke utenfor den vanlige kliniske kardiologs hverdagsproblematikk. Prisen for beste presentasjon ble tildelt Anne Wæhre, Universitetet
i Oslo.
Vintermøtet hadde i år følgende sesjoner: hjertesvikt, atrieflimmer,
mitralinsuffisiens, karotis- og aortasykdom, STEMI-behandling, koronarsykdom hos kvinner og hjertekirurgibehovet per 2010. Flotte presentasjoner og
referater fra de fleste følger på de neste sidene.
Under en flott festmiddag ble det fortjent ros til kurskomitéleder
Kongsgård. NCS-leder Samstad berømmet også møtets form, et samlingssted hvor legemiddelindustrien og klinikerne kan møtes på en åpen og
konstruktiv måte.
Årets Ole Storsteinspris gikk til Theis Tønnesen. I sitt prisforedrag
geleidet han oss på en fantastisk måte fra basalforskningen og dennes vei til
klinikken.
Alle ønskes velkommen til neste års møte, første helg i februar 2011.
Ole Jonas Rolstad
Stedlig Hjerteforum-redaktør
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Biomarkers: Relationship
to clinical outcome and
application in clinical
practice
Torbjørn Omland, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus
Biomarkører spiller en sentral rolle i dagens
hjertemedisin. Biokjemiske hjertemarkører i
klinisk bruk kan deles inn i to hovedgrupper:
myokardskademarkører og hjertesviktmarkører.
Prototyper på myokardskademarkører er kardial
troponin T og troponin I, mens B-type natriuretisk
peptid (BNP) og det N-terminale
(NT) fragmentet av prohormonet
til BNP, NT-proBNP, er prototypiske
hjertesviktmarkører. Hovedanvendelsesområdet til myokardskademarkører er diagnostisk utredning
av pasienter med akutte brystsmerter, mens hjertesviktmarkører
særlig brukes til å bekrefte eller
avkrefte mistanke om hjertesvikt
hos pasienter med åndenød eller
andre hjertesviktsymptomer.
Prinsipielt sett kan biomarkører ha flere anvendelsesområder
innen klinisk hjertemedisin, men
med ett felles mål: forbedret pasientbehandling.
De kan brukes til å påvise subklinisk sykdom
på et tidlig stadium, til å diagnostisere akutt
(f.eks. troponiner ved akutt hjerteinfarkt) eller
kronisk sykdom (f.eks. BNP eller NT-proBNP
ved mistanke om kronisk hjertesvikt), de kan
brukes som redskap for risikostratifisering (f.eks.
troponiner ved akutt koronarsyndrom eller BNP
og NT-proBNP ved akutt koronarsyndrom og
kronisk hjertesvikt), de kan tenkes benyttet for
å følge sykdomsprogresjon og effekt av behandling (noen, men ikke alle foreliggende data tyder
på at BNP og NT-proBNP kan brukes til å følge
sykdomsutvikling hos pasienter med hjertesvikt)
og som veileder ved valg av behandling (f.eks. har
pasienter med troponinstigning større nytte av
tidlig invasiv strategi ved akutte koronarsyndrom
enn pasienter uten troponinstigning).
I vitenskapelige tidsskrifter leser vi stadig
vekk artikler om nye, mer eller mindre obskure
biomarkører, som angivelig gir ny uavhengig
diagnostisk eller prognostisk informasjon og
påstås å ha potensial som klinisk nyttige redskap.
For å kunne mer objektivt vurdere det kliniske

potensial til nye biomarkører har følgende spørsmål/kriterier blitt foreslått brukt i evaluering av
biomarkører:
(A) Kan klinikeren måle biomarkører?
Dette innebærer bl.a. at det må foreligge nøyaktige og reproduserbare analytiske metoder;
preanalytiske forhold som in vitrostabilitet må være avklart, og det
må foreligge automatiserte analyseredskap som tillater rask analyse
av et stort antall prøver (såkalt high
troughput), alt til en rimelig pris.
(B) Gir biomarkører
tilleggsinformasjon til andre, eksisterende markører? Det må foreligge
en sterk og konsistent sammenheng mellom biomarkøreren og klinisk utfall i mange studier, og denne
informasjonen må komme i tillegg
til den informasjon som andre markører gir. Beslutningsgrenser må ha
vært validert i flere studier.
(C) Vil bruken av biomarkører hjelpe
klinikeren i praktisk pasientbehandling? Hjelpen
kan bestå i at biomarkøren gir bedre og mer nøyaktig diagnostisk eller prognostisk informasjon
enn eksisterende markører eller at den assosierte
risiko er modifiserbar med spesifikk behandling,
at bruk av biomarkøren fører til optimalisert
triage av pasienter eller at monitorering med
biomarkørmålinger fører til bedret klinisk utfall
(1).
Ved hjertesvikt er det reelt sett kun de
natriuretiske peptider som oppfyller disse kriteriene. BNP og NT-proBNP har klart blitt vist å føre
til bedret diagnostikk hos pasienter med akutt
dyspné og er et nyttig redskap for å skille mellom
dyspné av kardial eller pulmonal årsak (2,3).
Ved såkalt ROC-analyse er det overbevisende
demonstrert at bruk av BNP og NT-proBNP ved
denne problemstillingen gir tilleggsinformasjon
til klinisk bedømmelse og andre lett tilgjengelige
diagnostiske redskap (2,3). For å optimalisere
den diagnostiske presisjon ytterligere er det blitt
foreslått å bruke ulike beslutningsgrenser for å
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stille og utelukke diagnosen hjertesvikt. Fordi det
er en relativt sterk sammenheng mellom sirkulerende konsentrasjoner av natriuretiske peptider og alder, er det også blitt foreslått å bruke
aldersjusterte beslutningsgrenser for å stille
hjertesviktdiagnosen (4). BNP og NT-proBNP er
også svært sterke og uavhengige prognostiske
indikatorer ved både akutt og kronisk hjertesvikt
(5,6). I praktisk klinisk bruk anbefales det å måle
BNP eller NT-proBNP ved innleggelse og ved
utskrivelse. Dersom konsentrasjonene har falt
mer enn 30 %, tyder det på god behandlingseffekt, og utskrivelse er sannsynligvis tilrådelig.
Motsatt vil en stigning i BNP- eller NT-proBNPverdier tyde på manglende behandlingseffekt, og
en eventuell planlagt utskrivelse bør sannsynligvis utsettes og behandlingsopplegget revurderes.
Uendrede BNP- eller NT-proBNP-verdier under
innleggelsen tyder også på liten eller manglende
effekt av pågående behandling, og igjen bør
behandlingsopplegget vurderes med tanke på om
dette kan optimaliseres. Dersom pasienten allikevel utskrives, kan hyppige polikliniske kontroller
være aktuelt siden det er vist at manglende fall i
BNP eller NT-proBNP er forbundet med økt risiko
for reinnleggelser. Selv om BNP- og NT-proBNPverdier er blitt vist å følge endringer i kardiale
fylningstrykk, har resultatene av kliniske studier
hvor pasienter er blitt randomisert til BNP/NTproBNP-styrt eller konvensjonell behandling gitt
sprikende resultater (7,8). Det endelige ordet er
derfor ikke sagt når det gjelder den rolle måling
av natriuretiske peptider vil spille i oppfølgingen
av hjertesviktpasienter.
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Imaging of heart failure:
impact on prognosis and
management
Victoria Delgado, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands.
motion analysis, mainly in those patients with
poor acoustic windows. Furthermore, real-time
3-dimensional echocardiography provides
highly accurate assessment of left ventricular
dimensions and ejection fraction as compared
to magnetic resonance imaging
(MRI), the current gold standard
technique, and thus may be an
attractive modality for implementation in daily clinical practice.

Email address: v.delgado@lumc.nl

Heart failure is a major public health problem in
the developed countries.1, 2 With an aging population, increasing survival in patients with coronary
artery disease or heart failure,
and the success of different
secondary prevention strategies,
the prevalence of heart failure
in the community is increasing.
Despite important and significant
advances in treatment, mortality
rates from heart failure remains
high with an annual rate of 21%
and 17% in men and women
respectively.2 The initial clinical
management and subsequent
selection of appropriate medical,
device or surgical therapies for
heart failure depends on findings
from cardiac imaging. Furthermore, the evaluation of left ventricular systolic function and
identification of the heart failure etiology are key
steps in the risk stratification of these patients.
Thus, the role of cardiac imaging involves initial
accurate quantifications of left ventricular
volumes and function, diagnosing the underlying
heart failure etiology (primarily differentiating
between ischemic versus non-ischemic heart
failure), identifying the presence or absence of
myocardial viability, and finally the presence or
absence of concomitant valvular abnormalities.

Diagnosing the
underlying heart failure
etiology
Once the diagnosis of systolic
heart failure is established, the
next diagnostic step is the identification of the underlying specific
etiology. Bearing in mind that coronary artery disease is the leading cause of heart
failure, its exclusion remains as the first step in
this evaluation. Invasive coronary angiography is
the current gold standard and reference method
for excluding coronary artery disease. MRI
with delayed contrast enhancement has been
proposed as a useful technique in identifying the
underlying heart failure etiology.3 The presence
of subendocardial or transmural scar within the
coronary vascular territories is highly suggestive
of underlying coronary artery disease, whereas
the presence of mid-wall delayed enhancement
is suggestive of idiopathic dilated cardiomyopathy. Similarly, MDCT constitutes a valuable
non-invasive alternative imaging technique to
evaluate the etiology of heart failure.4, 5 Recent
technical advances in MDCT have allowed
improved visualization of the coronary arterial
system with minimum radiation exposure.4 The
use of MDCT with prospective ECG-triggering
permits detection of coronary artery disease
with a sensitivity, specificity, positive predictive
value, negative predictive value and accuracy of
88%, 95%, 83%, 96% and 93%, respectively.4
In particular, the high negative predictive value
makes this technique as an almost perfect tool
to rule out coronary artery disease. However,

Quantification of left ventricular
volumes and ejection fraction
Echocardiography remains as the initial mainstay
technique to evaluate heart failure patients.
This inexpensive and widely available imaging
technique provides information on left ventricular systolic and diastolic function, wall motion
abnormalities and presence of valvular heart
diseases, and may provide initial identification
of the underlying heart failure etiology.3 The use
of echocardiographic contrast agents increases
the accuracy of the left ventricular volumes
and ejection fraction measurements and wall
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ating the feasibility and accuracy of these novel
approaches are warranted.
In chronic ischemic cardiomyopathy
patients with resting wall motion abnormalities, several imaging techniques may be used
to evaluate myocardial viability and its different
pathophysiological substrates: fibrosis and/or
cellular viability, flow-metabolism and contractile reserve.11 To evaluate myocardial interstitial
fibrosis, amount of infarct-related scar, mass
of viable myocardium and the consequences
of fibrosis (wall thickness), late-gadolinium
contrast enhanced MRI, thallium and metabolic
imaging using PET, and echocardiography are
all useful techniques. However, not including
flow or contractile reserve measurements from
stress imaging will result in reduced specificity
since rest images cannot differentiate between
viable and remodelled myocardium. Radionuclide
imaging (PET) permits the assessment of the
flow-metabolism relationship. The hypoperfused
but viable myocardium shows a preserved or
increased 18F-2-fluoro-2-deoxyglucose (FDG)
cellular metabolism, the so-called metabolismperfusion mismatch. In contrast, the hypoperfused scarred myocardium shows a reduced or
absent FDG metabolism. The presence of PET
metabolism-perfusion mismatch has a high
sensitivity to predict functional recovery after
revascularization. Finally, the assessment of
contractile reserve with low-dose dobutamine
stress echocardiography or MRI is complementary to perfusion, metabolism and scar imaging. The presence of improvement in function
with low-dose dobutamine is a more reliable
predictor of recovery than improvement at peak
dose (40 mcg/kg/min). However, presence of
biphasic response (improvement at low-dose and
deterioration at peak dose) is the most reliable
predictor of functional recovery as it indicates
that the viable myocardium is supplied by a
stenosed infarct-related artery. The sensitivity
and specificity of these techniques to predict
functional recovery are around 89-90% and
80-92%, respectively. Importantly, none of these
techniques can address all the different pathophysiological aspects of myocardial viability and
hibernation. Therefore, a combined multimodality imaging approach may provide the highest
possible diagnostic accuracy.

this imaging technique provides only anatomic
information and once the diagnosis of ischemic
cardiomyopathy is established, the subsequent
decision making process involves the evaluation
of myocardial ischemia and viability for possible
coronary revascularization.6

Assessment of myocardial ischemia
and viability
In heart failure patients, the presence of
myocardial ischemia indicates the need for
coronary revascularization. The survival benefits
of revascularization in patients with ischemic
heart failure are highly related to the presence of
viable myocardium as assessed by non-invasive
imaging tests.7 This has been previously demonstrated in a meta-analysis including over 3000
patients with ischemic heart failure.8 Importantly, the magnitude of increase in survival and
functional recovery were significantly higher in
those patients with more reduced left ventricular
systolic function. In contrast, in those patients
without myocardial viability, coronary revascularization did not yield improved outcomes.
To evaluate for the presence of ischemia,
gated single photon emission computed tomography (SPECT), positron emission tomography
(PET), stress echocardiography or stress MRI
can be used.6 The ischemic cascade represents
the pathophysiological sequence of events
following the induction of ischemia. Perfusion
abnormalities are the first phenomena in the
ischemic cascade, followed by diastolic dysfunction, systolic dysfunction, ischemic electrocardiographic changes, and finally symptoms of angina
at the very end of the cascade. The detection of
perfusion abnormalities during stress is more
sensitive for ischemia, whereas the detection of
wall motion abnormalities is more specific. All
the abovementioned imaging techniques provide
integrated information on perfusion and function
at rest and stress with comparable sensitivity
and specificity. Over the last few years, there is a
growing interest in the integration of anatomical
imaging with functional imaging (detection of
perfusion and wall motion abnormalities). In this
regard, initial feasibility studies with combination
PET-CT have been published.9, 10 The integration
of SPECT and MDCT may provide a more practical approach in daily clinical practice to evaluate
patients with ischemic heart disease. Similarly,
the integration of non-invasive coronary angiography and myocardial perfusion imaging with
MRI may also present an attractive and alternative imaging technique.6 Additional studies evalu-

Concomitant valvular abnormalities
In addition, heart failure patients with ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy may
have significant concomitant functional mitral
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regurgitation. Timely diagnosis and accurate
quantification of mitral regurgitation are crucial
for appropriate clinical management of these
patients. Proximal isovelocity surface area
method based on 2-dimensional colour Doppler
echocardiography is the recommended method
to grade mitral regurgitation severity.12 However,
the advent of 3-dimensional imaging techniques
such as real-time 3-dimensional echocardiography and MRI has provided highly accurate
measurements of the regurgitant volume.13
In addition, these techniques have helped to
improve the localization of the leaflet coaptation
failure.

the segments that show a delayed activation.
In addition, to assess the extent and location
of myocardial scar, late-gadolinium contrast
enhanced MRI is considered the one of the most
accurate techniques. The combination of several
imaging techniques to evaluate all these factors
may help to achieve the highest response rate.
In conclusion, multimodality cardiac
imaging may play a central role in the evaluation of heart failure patients. The combination
of these different imaging techniques may
provide the most accurate approach to diagnose,
risk stratify and clinically manage heart failure
patients.

Substrate for ventricular
arrhythmias
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Is it time to expand
indications for cardiac
resynchronization therapy?
Svein Færestrand, Department of Heart Disease, Haukeland University Hospital

Cardiac resynchronization therapy

ICD (CRT-D) is an acceptable option for patients
who have expectancy of survival with good functional status for more than 1 year (2).
The indications for CRT are based on
the results of trials including more than 4000
patients that have been enrolled
in randomized controlled clinical
trials to study the effect of CRT
on morbidity, hemodynamics and
mortality in selected heart failure
patients in NYHA functional class
III and IV.

The strategy of cardiac resynchronization therapy (CRT) for the treatment of selected patients
with moderate to severe heart failure and left
ventricular dyssynchrony was
secured in 2005 by the landmark
trial Cardiac Resynchronization in
Heart Failure trial (CARE-HF((1)
assessing mortality and hospitalization. This study demonstrated that CRT on top of optimal
pharmacological heart failure
treatment reduced the mortality
by 40% over average 36 month
follow-up with a mortality rate of
38.1% and 24.7% in the medical
therapy only patients as compared
to in CRT patients, respectively.
The current indications for CRT to reduce morbidity and mortality are heart failure patients who
remain symptomatic in NYHA class III-IV despite
optimal pharmacological treatment, with LVEF
≤35%, left ventricular dilatation (LVEDD >5.5
cm; > 30mm/m2), sinus rhythm and QRS ≥120
ms (2). In these patients, CRT combined with an

Randomised controlled
trials of CRT in less
symptomatic heart failure
patients with wide QRS
Nearly 5000 mildly symptomatic patients have
been enrolled in randomised controlled trials of
CRT and published studies to date have included
approximately 3000 patients. Follow-up periods
for the various studies have ranged from 6
months in the initial pilot trials, to 2 years or
more in pivotal trials. Two smaller randomized,
open studies have shown that CRT reversed left
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zation, crossover to the other arm because of
worsening heart failure, NYHA functional class
and patient global assessment assessed in a
double blind manner. Change in left ventricular
end systolic volume indexed to body surface
area (LVESVi) was a powered secondary end
point. Patients were excluded if they had NYHA
Class III or IV symptoms, or were hospitalised
for heart failure in the previous 3 months. Other
major exclusion criteria included indications for
permanent pacing, or permanent or persistent
atrial arrhythmias.
Twelve months follow-up of REVERSE
patients: The primary end point heart failure
clinical composite response, comparing the
proportion of worsened subjects at 12 months
was not significantly different (p = 0.10) in CRTOFF as compared to CRT-ON. From baseline
to 12 months follow-up the mean reduction of
LVESVi was significantly larger in the CRT-ON
(-18.4±29.5 mL/m2) versus in the CRT-OFF
patients (-1.3+23.4 mL/m2). The left ventricular
at end-diastolic volume index (LVEDVi) was
significantly lower in the CRT-ON as compared
to that in CRT-OFF patients. The LVEF was significantly higher in CRT-ON patients as compared
to those CRT-OFF patients. Time to first heart
failure hospitalization or death in an 18-month
follow-up period in the CRT-OFF and CRT-ON
groups demonstrated 50% (hazard ratio=0.50)
reduction in the CRT-ON as compared to CRTOFF patients (11).
A comprehensive echocardiographic
study was published based on the12 month’s follow-up of REVERSE patients (8). Both LVEDVi and
LVESVi decreased progressively from baseline
to 12 months in the CRT-ON group as compared
with the CRT-OFF group. The LVEF increased
significantly in CRT-ON group compared with
the CRT-OFF group from baseline to 12 months
follow-up. These changes in LV volumes in NYHA
class I/II patients were of similar magnitude to
those reported previously in NYHA class III/IV
heart failure patients with CRT. This publication
on behalf of the REVERSE Study Group showed
that CRT confers a 3-fold greater decrease in left
ventricular volumes and LVEF in patients with
nonischemic versus ischemic heart failure origin.
These observations parallel findings in heart
patients in NYHA class III/IV reported first in the
MIRACLE trial.
Twenty-four months follow-up of European REVERSE patients (7): The purpose was to
evaluate the long-term benefits of CRT in the 262
European patients included in REVERSE and pro-

ventricular remodelling in heart failure patients in
NYHA class II over a 6-month period. The MIRACLE ICD II study (3) and Contak CD study (4) were
randomized pilot studies of the effect of CRT in
patients with NYHA Class II or I symptoms. The
MIRACLE ICD II trial prospectively enrolled NYHA
Class II patients, and Contak CD trial NYHA Class
III and IV patients who improved to NYHA Class
I or II after randomization. A post-hoc analysis of
CARE-HF (5) patients reporting mild symptoms
are also included among these studies.
We have participated in the recently
published study of CRT in patients with mild
heart failure called the REVERSE Trial (REsynchronization reVErses Remodeling in Systolic left
vEntricular dysfunction Study) (6-8). Another
recent study called MADIT CRT (Multicenter
Automatic Defibrillator Implantation Trial with
Cardiac Resynchronization Therapy) included
patients with mild heart failure who had indication for ICD (9).
Both the REVERSE study and MADIT CRT
study are prospective and larger in scale. Along
with the RAFT trial (10) (completed enrolment in march 2009, results expected in early
2011) these studies are considered pivotal. The
MIRACLE ICD II study demonstrated by echocardiographic assessment a statistically significant reduction in left ventricular end-diastolic
and end-systolic volumes (p=0.04 and p=0.01,
respectively) and improvement in LVEF (p=0.02)
in patients receiving CRT. Improved heart volumes suggest that CRT can have a positive effect
on the detrimental pathophysiology of heart
failure. In this population, CRT has the potential
of limiting the progression of heart failure.

REVERSE Trial
REVERSE enrolment started in September 2004
and was completed 2 years later in September
2006 and 73 centres (USA 73, Canada 1, Europe
35) participated in the study. The inclusion
criteria were: patients NYHA Class II as well as
NYHA Class I patients who had been previously
symptomatic, LVEF ≤40%, QRS duration ≥120
ms. All patients had a CRT device implanted and
the patients were randomized to CRT-ON (patients receiving CRT; n = 324) or CRT-OFF (control
patients; n=163) in a 2:1 ratio. Two minimum
follow-up periods were pre-specified, 12 months
for all enrolled patients, and 24 months for the
European cohort only. The primary end point was
the percent worsened in the clinical composite
response. The clinical composite response included all-cause mortality, heart failure hospitali-
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The key inclusion criteria were heart failure
patients of any etiology in NYHA class II, or post
myocardial infarction patients in NYHA class I,
LVEF ≤30%, QRS duration ≥130 ms. One hundred
and ten centres participated (USA 88, Europe
20, Canada 2). The patients were randomised
to CRT-D (n=1089) or ICD only (n=731) in a
3:2 ratio. The primary endpoint was death, any
cause, or nonfatal heart failure event.
A nonfatal heart failure event included
heart failure hospitalizations and outpatient
administration of intravenous decongestive
therapy. Key exclusion criteria included having
an implanted pacemaker, a previous coronary artery bypass or percutaneous coronary
intervention or myocardial infarction with 3
months, and atrial fibrillation within 1 month.
Enrolment commenced in December 2004 and
was completed in April 2008. Results were
presented at the EuropeanSociety of Cardiology
meeting in September 2009, simultaneously with
online publication in the New England Journal of
Medicine (9).
Heart failure events were diagnosed by
physicians who were aware of the treatment
assignments, but they were adjudicated by a
committee that was unaware of assignments.
Results: During an average follow-up of
2.4 years, the primary end point occurred in 187
of 1089 patients in the CRT-D group (17.2%)
and 185 of 731 patients in the ICD-only group
(25.3%) (hazard ratio in the CRT-D group, 0.66;
95% confidence interval [CI], 0.52 to 0.84; P =
0.001). There were 54 deaths and 318 non-fatal
heart failure events. Most of the heart failure
events occurred in hospital, accounting for 276
or 87% of all non-fatal events. There were 127
deaths at any time during the study with low
annual rate of 3.3% in the CRT-D group and 2.5%
in the ICD only study group, and there was no
group difference in mortality alone.
Thus, in selected mildly symptomatic
systolic heart failure patients, CRT-D on top
of optimal medical therapy reduced the risk of
death or a major heart failure event by 34%
when compared with an ICD only in patients on
optimal medical therapy. The benefit did not differ significantly between patients with ischemic
cardiomyopathy and those with nonischemic
cardiomyopathy. The superiority of CRT-D was
driven by a 41% reduction in the risk of heart-failure events, a finding that was evident primarily
in a prespecified subgroup of patients with a QRS
duration of 150 ms or more.

spectively followed for 24 months. One hundred
and eighty patients were randomized to CRT-ON
and 82 patients to CRT-OFF.
Results: In the CRT-ON group the composite endpoints were improved/unchanged/
worsened in 54%/27%/19% of the patients
as compared to in the CRT-OFF group in
29%/37%/34% of the patients, respectively.
The entire distribution analysis of worsened,
unchanged and improved was significantly
different (p=0.0006) between the two patient
groups. The percentages of patients worsened
after 6 months, 12 months, 18 months and
24 months follow-up in the CRT-ON versus
CRT-OFF were 7%, 11%, 15% and 19 % versus
20%, 22%, 29% and 34%, respectively, and the
differences were statistically significant. In 68%
of worsened patients in the CRT-OFF group, the
worsening was attributed to death or heart failure hospitalization. From baseline to 24 months
follow-up the secondary endpoint LVESi was
reduced by 27.5 ± 31.8 ml/m2 versus 2.7± 25.8
ml/m2 in the CRT-ON versus in the CRT-OFF
group (p<0.0001), respectively. From baseline
to 24 months follow-up the LVEDVi was reduced
from 133 ml/m2 to 103 ml/m2 versus from 129
ml/m2 to 132 ml/m2 m2 in the CRT-ON versus in
the CRT-OFF group (p<0.0001), respectively.
From baseline to 24 months follow-up the LVEF
improved from 29.1% to 43.8% (p<0.0001)
versus from 27.8% to 29.9% in the CRT-ON
versus CRT-OFF group, respectively. From
baseline to 24 months follow-up the percentage of patients hospitalized or died was 11.7%
versus 24% (p=0.003) in the CRT-ON versus
CRT-OFF group, respectively. The hazard ratio for
hospitalization or death was 0.38, representing a
reduction of 62% in these endpoints in the CRTON group as compared to the CRT-OFF group
in the first 2 years of follow-up. The two-year
mortality was 5.7% versus 8.6% in the CRT-ON
versus CRT-OFF group, respectively, and with a
hazard ratio of 0.40 the all-cause mortality was
reduced by 60% in the CRT-ON as compared to
the CRT-OFF group of patients.

MADIT-CRT Study
This study included patients with mild symptoms
of heart failure and a wide QRS, and with an
indication for ICD for the primary prevention of
sudden cardiac death. MADIT-CRT was designed
to determine whether CRT-D on top of optimal
medical therapy reduced all cause mortality and
major heart failure events when compared with
an ICD only on top of optimal medical therapy.
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with mild heart failure and with LVEF ≤30-40%,
dilated LV, QRS≥120-130 ms and in sinus rhythm.
Based on the presented evidence it is
time to expand the indications for CRT to mildly
symptomatic heart failure patients with:

An echocardiographic core laboratory
was used to make the measurements. At 12
months follow-up CRT-D was associated with
significant reductions in left ventricular volumes (LVEDV -52 mL; LVESV -57 mL) and an
increase in LVEF (+11% points) as compared to
a reduction of LVEDV -15 mL and LVESV -18 mL
and increase of LVEF 3% points in the ICD only
patients. Serious adverse events were infrequent
in the two groups of patients.
Conclusions: CRT-D decreased the risk
of heart failure events in relatively asymptomatic
patients with a low LVEF and wide QRS complex
and resulted in a significant reverse remodulation
of the left ventricle and significant improvement
of LVEF as compared to ICD only.

yy Optimal pharmacological heart failure
treatment
yy NYHA Class II or I (previously symptomatic)
yy QRS ³ 120-130 ms
yy LVEF £30-40%
yy LVEDD ³55 mm
yy Sinus rhythm
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Atrieflimmer – en benign
rytmeforstyrrelse?
Sara Reinvik Ulimoen, Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken HF

Forekomst av atrieflimmer

på samme alder. Det er omtrent samme risiko
for hjerneslag enten en har permanent eller paroksystisk atrieflimmer. Hjerneslag forårsaket av
atrieflimmer er ofte alvorlige og gir store sekveler.
Årsaken til hjerneslag hos pasienter med
atrieflimmer er som regel trombedannelse i aurikkelen (> 90 %).
Dette kommer både av stase/
langsom blodstrøm, hyperkoagulabilitet og endret endotelfunksjon.
Risikostratifisering er
viktig for riktig valg av antitrombotisk behandling hos pasienter
med atrieflimmer. Et godt validert
og mye brukt verktøy er CHADS2score. Denne scoren tar hensyn
til hjertesvikt, hypertensjon, alder
over 75 år, diabetes og tidligere
gjennomgått slag/TIA. Begrensningene er at den plasserer en
relativt stor andel av pasientene i gruppen med
moderat risiko, der en ikke får noe klart råd om
bruk av Marevan eller Albyl-E. Det tas heller ikke
hensyn til annen karsykdom (koronarsykdom,
perifer arteriell sykdom), alder 65-75 år eller at
kvinner med atrieflimmer har økt risiko for hjerneslag sammenliknet med menn. Det er derfor
foreslått presiseringer som tar inn flere tilstander
og som skal forbedre risikostratifiseringen, for
eksempel CHA2DS2-VASc, men disse er foreløpig
ikke i utstrakt bruk.

Atrieflimmer er den vanligste arytmien vi har, og
ca. 65 000 personer i Norge har atrieflimmer i
en eller annen form. 1 av 4 voksne over 40 år vil
utvikle atrieflimmer i løpet av livet. Insidensen av
atrieflimmer øker med alderen, og
det er vist i ABAF-studien at 10 %
av 75-åringer i Asker og Bærum
har atrieflimmer.
I Norge og resten av
verden ses nå en kraftig økende
insidens og prevalens av atrieflimmer. Dette skyldes både endring
av sammensetningen av befolkningen (”eldrebølgen”), men også
økning av forekomsten av flere
risikofaktorer for atrieflimmer, som
for eksempel overvekt, diabetes, hypertensjon og hjertesvikt.
Arytmien i seg selv sjelden livstruende, men er forbundet med ca. 1,5-2 ganger økt
dødelighet.

Behandlingsstrategier
Det er vanlig å skille mellom to behandlingsstrategier ved atrieflimmer: rytme- eller
frekvenskontroll. Ved rytmekontroll forsøker
en å reetablere normal sinusrytme ved hjelp av
elektrokonvertering(er), antiarytmika eller ablasjon. Indikasjonen for antikoagulasjon avhenger
av CHADS2-score, men det er vanlig å vurdere
seponering ved vedvarende sinusrytme over lengre tid. Dersom en velger frekvenskontroll, aksepterer en permanent atrieflimmer, men forsøker å
holde ventrikkelfrekvensen på et akseptabelt nivå
ved hjelp av medikamenter (betablokkere, kalsiumblokkere, digitoksin) eventuelt AV-knuteablasjon og pacemaker. Indikasjonen for antikoagulasjon avhenger igjen av CHADS2-score.

Hjertesvikt
Atrieflimmer reduserer minuttvolumet med
15-20 % pga bortfall av atrial systole, uregelmessig ventrikkelaksjon og eventuelt dårlig frekvenskontroll. Dette kan bidra til hjertesvikt. Flere
studier har dessuten vist økt mortalitet hos sviktpasienter med atrieflimmer sammenliknet med
andre sviktpasienter, men denne sammenhengen
er mer usikker i NYHA-klasse III og IV. Atrieflimmerpasientene er dessuten ofte eldre enn andre
pasienter med hjertesvikt, hvilket kan forklare
noe av forskjellen. Sviktpasienter har høyere
forekomst av atrieflimmer enn andre på samme
alder, og det er økende andel med atrieflimmer jo
høyere NYHA-klasse. Diastolisk svikt har samme
prevalens av atrieflimmer som systolisk svikt.

Konsekvenser av atrieflimmer
Hjerneslag
Det er årlig 10-15000 hjerneslag i Norge, og en
antar at minst 20 % av disse skyldes atrieflimmer (2000-3000). Personer med atrieflimmer
uten antitrombotisk behandling har ca. 5-doblet
risiko for hjerneslag sammenliknet med andre
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ikke alltid relatert til EKG-forandringer, og ved
paroksystisk atrieflimmer er det svært vanlig med
asymptomatiske episoder i tillegg til symptomatiske. Atrieflimmer er assosiert med redusert
livskvalitet i flere store studier, og kvinner med
atrieflimmer ser ut til å ha mer påvirket livskvalitet enn menn. Intervensjon i form av rytme- eller
frekvenskontroll er vist å bedre livskvaliteten. n

Rask atrieflimmer kan gi opphav til
takykardiutløst kardiomyopati. Denne hjertesvikten er reversibel etter oppnådd god frekvenskontroll eller sinusrytme. Bedringen starter etter
få dager, kan ta uker/måneder for full klinisk
symptomfrihet.

Livskvalitet/symptomer
De vanligste symptomene ved atrieflimmer
er dyspné (særlig permanent atrieflimmer),
redusert fysisk yteevne og palpitasjoner (særlig
paroksysmal atrieflimmer). Symptomene er

Medikamentell
substratmodifisering
ved atrieflimmer
– myte eller virkelighet?
Arnljot Tveit, Medisinsk avdeling, Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken HF
de ble kombinert med amiodarone. Det er senere
gjort to randomiserte, placebokontrollerte studier
med ARB der primært endepunkt var residiv av
atrieflimmer. Hverken den norske
CAPRAF-studien1 eller den nylig
publiserte GISSI-AF studien2, som
inkluderte over 1400 pasienter,
viste effekt av ARB. Den sekundærforebyggende effekt av disse
medikamenter er således usikker
og sannsynligvis liten.
Effekten av statiner mot
atrieflimmer er først og fremst
undersøkt i observasjonelle studier.
En randomisert, placebokontrollert
studie (ARMYDA-3)3 tyder på en
forebyggende effekt av atorvastatin
mot postoperativ atrieflimmer ved
hjertekirurgi. Hverken den norske randomiserte
STATAF-studien med pravastatin mot åpen kontroll eller en større randomisert, placebokontrollert studie av atorvastatin til å forebygge residiv
av atrieflimmer etter elektrokonvertering viste
signifikant effekt4, 5.
Risikoen for atrieflimmer kan således
reduseres ved bruk av ACE-hemmere, ARB og
statiner der de er indisert av annen grunn, men
per i dag er ikke atrieflimmer i seg selv indikasjon
for bruk av disse medikamenter.

Atrieflimmer er forbundet med sykdom i forkammerveggen (ofte kalt substrat) som innebærer både elektriske og strukturelle endringer
med blant annet inflammasjon,
endret ekstracellulær matriks og
fibrosedannelse. Dyreforsøk tyder
på at ACE-hemmere og angiotensin reseptorblokkere (ARB)
kan motvirke både strukturell og
elektrisk remodellering. Statiner
har en anti-inflammatorisk effekt
som også kunne virke gunstig mot
atrieflimmer. Om effekten av disse
medikamenter er sterk nok til å gi
klinisk effekt er imidlertid usikkert.
Flere store studier tyder
på at langtidsbehandling med
ACE-hemmere og ARB forebygger utvikling av atrieflimmer hos pasienter med
hypertensjon, hjertesvikt eller gjennomgått
hjerteinfarkt når disse ikke tidligere har hatt
atrieflimmer (primærforebyggende effekt). Om
dette skyldes at medikamentene virker direkte
på forkammerveggen eller indirekte via bedret
hemodynamikk er ukjent.
Tidlige observasjonelle studier og små,
åpne, randomiserte studier tydet på at ACEhemmere og ARB kunne forebygge residiv av
atrieflimmer etter elektrokonvertering, særlig når
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Mitralinsuffisiens,
3D ekko - stressekko – MR
Terje Skjærpe, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
Medan diastolisk gradient og lungearterietrykk
kan målast under belastning sittande på sykkel,
vil ein få alle måla lettare med ein egna sykkelbenk. Testen vil vere nyttig ved dyspnoe utover
det venstre ventrikkelfunksjonen forklarer, ved
akutt lungeødem utan opplagt forklaring, prognostisk ved funksjonell
mitralinsuffisiens og ved funksjonell mitralinsuffisiens hos CABGpasientar med tanke på å avklare
optimal kirurgisk prosedyre. I eigne
hender har testen vist seg spesielt
nyttig ved kombinert lekkasje og
redusert opningsareal (tidligare
plastikk- ventil).
MR har ein avgrensa plass
i utreiing av mitralinsuffisiens.
Metoden kan først og fremst vere
nyttig i spesielle tilfelle der kvantitering av lekkasjen er vanskeleg
(venstre ventrikkels slagvolum minus høyre ventrikkels slagvolum eller LVOT-slagvolum). Metoden er lite brukt for segmental analyse og analyse
av lekkasjemekanismer og vil vere avgrensa til
pasientar med vanskeleg ultralydtilgang, evt.
ved kontraindikasjonar mot øsofagusekko. MR
kan vere viktig for vurdering av funksjonen til
venstre ventrikkel og grad av viabel muskulatur
preopertativt. n

Tredimensjonal (3D) ekko betyr i denne samanheng 3D øsofagusekko og representerer den
første klinisk viktige 3D ultralydapplikasjonen på
hjarta. Fleire studier har vist betra diagnostisk
yteevne mhp. segmental analyse og analyse av
lekkasjemekanismer. Vena contracta kan framstillast i tverrsnitt
og nytteverdien som kvantitativt
mål på lekkasjegrad blir høgare.
Den mest interessante muligheten
er framstilling av sjølve lekkasjeopningen. Dette krev likevel meir
forsking. Det er også ein del studier
som meiner å betre det kvantitative
utbyttet av PISA-metoden ved å
framstille PISA i 3D. Det synest
likevel å vere teoretiske problem
relatert til korleis 3D-informasjonen blir tolka. Alt i alt representerer
3D øsofagusekko eit viktig framsteg i evaluering av mitralinsuffisiens og vil mest
sannsynleg bli ein preoperativ rutinemetode i
løpet av kort tid.
Stressekko dreier seg om arbeidstesting. Mitralinsuffisiens har i mange studier vist
seg å variere betydeleg med belastning. Viktige
informasjon er belastningstoleranse, auke av
systolisk lungearterietrykk, auke eller reduksjon
av lekkasjegrad og auke av diastolisk gradient.

Mennesket er det eneste pattedyr, som er nådd så langt i sin utvikling
at det må ha undervisning i å parre seg. Ebbe Mørk
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Perkutan mitralklap
intervention
Lars Søndergaard, Rigshospitalet, København

Gennem det sidste årti er der fremkommet en
række nye kateterbaserede interventionsmuligheder ved hjerteklapsygdomme og flere af
disse teknikker er allerede standard behandling.
Ballonvalvulotomi er en veletableret
behandling af kongenit pulmonalog aortastenose, samt rheumatisk
mitralstenose. Yderligere er transkateter indsættelse af hjerteklapproteser i pulmonal- og aortaposition med succes blevet introduceret
indenfor de sidste 10 år.
Tilsvarende er der afprøvet
forskellige perkutane teknikker til
behandling af mitralinsufficiens.
Disse metoder stiler mod plastik
på enten annulus eller mitralfligene. Den første teknik tilstræber
en formindskelse af mitralannulus
gennem indsættelse af en ring i i sinus coronarius. Resultaterne er imidlertidig inkonsistente og

samtidig er der risiko for kompression af ramus
circumflexus. Bedre resultater er der opnået med
MitraClip™, som efterligner Alferi’s edge-to-edge
teknik. Via vena femoralis og transseptal punktur
hæftes forreste og bagerste mitralflig sammen
med en clips. Dette sker under 2D
og 3D transesofageal ekkokardiografisk vejledning (figur 1-3).
Der er behandlet knap
1.000 patienter med MitraClip™.
Der er hovedsageligt tale om
patienter med høj operativ risiko
på grund af svært nedsat venstre
ventrikel funktion, åbne koronare by-pass grafter, eller anden
co-morbiditet. Resultaterne virker
lovende. I EVEREST II studiet undersøgtes effekten af MitraClip™ hos
78 høj-risiko patienter (STS-score
>12%) med symptomatisk mitralinsufficiens grad
III-IV på degenerativ eller funktionel baggrund.
Procedure succesraten var 96% med reduceret
30-dages mortalitet (7,7% mod forventet 18,2%
ved kirurgisk behandling), reduceret mitralinsufficiens (grad I-II hos 80% efter 12 måneder)
og dyspnø (NYHA-klasse I-II hos 75% efter 12
måneder), samt en 45% reduktion i re-hospitalisering på grund af hjertesvigt.
Perkutan mitralklap intervention med
MitraClip™synes lovende og er allerede i dag et
muligt tilbud til nogle inoperable patienter med
svær og symptomatisk mitralinsufficiens. En
eventuel senere applikation på operable patienter
må afvente større randomiserede undersøgelser.
n

Figur 1. ”Mitralklips” påmontert plasseringskateter

Figur 1. ”Mitralklips” påmontert plasseringskateter

Figur 2. Mitralseil ”klipses sammen”

Figur 3. Mitralseil etter ”klipsing”
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Karotis- og aortasykdom:
Hvor stort er problemet hos
koronarsyke pasienter?
Primær og sekundær profylakse
Tone Nerdrum, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Aker
Aterotrombose er en systemsykdom som ofte
omfatter sykdom i mer enn ett karområde.
I CAPRIE-studien (1) fant man at 26 % av
pasientene med kjent, symptomgivende aterosklerotisk sykdom
hadde etablert sykdom i minst
2 karområder. I en nyere studie
av pasienter utredet for planlagt
karkirurgi (2), fant man at hele 71
% av pasientene hadde polyvaskulær sykdom mens bare 29 % av
pasientene hadde sykdom i bare
ett karområde. F. eks. hadde 65
% av pasientene med abdominalt
aortaaneurisme koronarsykdom;
49 % kjent, etablert sykdom og 16
% asymptomatisk koronarsykdom.
Sykdom fra ett karområde, f. eks.
akutt hjerteinfarkt, gir betydelig øket risiko for
akutt sykdom i andre karområder, som hjerneslag
(3). Tilsvarende vil økt grad av ateromatose i
karotisarteriene, målt ved intima-media-tykkelse,
gi øket risiko for akutt hjerteinfarkt (4). Perifer
arteriosklerose, ofte asymptomatisk, er en tidlig
manifestasjon på generell aterosklerose og lar
seg lett måle ved ankel-brakial-indeks. Risikofaktorene er velkjent (alder, kjønn, arv, røyk,
hypertensjon, overvekt, inaktivitet, hyperlipidemi,
metabolsk syndrom og diabetes mellitus II). Den
største trusselen i både i- og u-land er livsstilsendringer som har ført til økende grad av inaktivitet, dårlige kostvaner, røyk og overvekt, med de

komplikasjoner det har ført til. Primærprofylakse
må derfor i hovedsak rettes mot helseskadelig
livsstil. I tillegg er det viktig med god sekundærprofylakse i form av platehemmer,
god blodtrykksbehandling, betablokker ved koronarsykdom, god
blodsukkerkontroll og lipidsenkende behandling.
Mht. preoperativ kardiologisk vurdering henvises til nye
anbefalinger fra ESC som utkom
i 2009 (5). Hovedhensikt er
ikke å vurdere om pasienten har
koronarsykdom, men om de vil
tåle det kirurgiske inngrepet uten
per- eller postoperative koronare
hendelser. Som profylakse anbefales betablokker i titrerte doser
til hvilepuls 60-70/min (Ib) fra 2 uker før til 4-6
uker etter operasjonen, og statin (I b) i tillegg til
god blodtrykkskontroll og god per- og postoperativ intensivbehandling.
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En beskjeden mann blir som regel beundret
- forutsatt at noen har hørt om ham. Edgar W Howe
Egentlig gir auksjon en sikkerhet. Den som får tilslaget er eventuelt ikke mer enn et hakk
dummere enn den som bød nest sist. Einar T Ulving
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Endovaskulær behandling
Jan Wirsching, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Carotisstenose/carotis-stenting

traindikasjoner er bl.a. ulcerøse, rufsete stenoser,
forkalkete stenoser og slynget carotis. Eventuelle
komplikasjoner må kunne takles endovaskulært
(”neurorescue skills”). Virksomheten bør derfor
ligge til de store sentra.
Våre resultater (19962009): Det dreier seg om 72
pasienter med snittalder 72,3 år
(55-83), 60 % var menn og 87 %
hadde symptomatiske stenoser. Av
komplikasjoner (30 dagers) fikk
12,5 % apopleksi eller TIA. Mortaliteten var 0 %. Våre resultater kan
ikke sies å være spesielt gode. Mye
av grunnen kan være at vi gjør for
få. Seleksjonen av pasientene har
kanskje heller ikke vært optimal.
Vi tror det er svært viktig at denne
virksomheten sentraliseres slik
at det blir et visst volum på dem
som skal gjøre dette. Utvikling av nye stenter
og proteksjonsutstyr vil ganske sikkert gi bedre
resultater i fremtiden.

Stenting (CAS) er de siste årene blitt et aktuelt
behandlingsalternativ til kirurgi (CEA) ved carotisstenose > 50 %. Den første endovaskulære
dilatasjon på carotis ble utført av K. Mathias i
Dortmund i 1977. I begynnelsen
ble det utført kun ballongdilatasjon
(PTA), men senere er stenting av
lesjonene blitt rutine. Det er også
utviklet flere typer proteksjonsutstyr for å hindre embolisering til
hjernen under prosedyren. Etter
hvert er det publisert rapporter/
registre og enkelte studier som
til dels har hatt motstridende
konklusjoner med tanke på om
resultatene er sammenliknbare
med kirurgisk behandling.
CAVATAS-studien (2001)
konkluderte med like resultater i
stentgruppen og kirurgigruppen; komplikasjonsfrekvensen var imidlertid relativt høy i begge
grupper. SAPPHIRE-studien (2004) som undersøkte høyrisikopasienter viste betydelig bedre
resultater i stentgruppen når det gjaldt 30 dagers
mortalitet, slag og hjerteinfarkt. SPACE-studien
(2006) som ekskluderte høyrisikopasientene
viste tilnærmet like resultater i de to gruppene.
Den franske EVA-3S-studien (2006) viste imidlertid betydelig dårligere resultater ved stenting,
der 30 dagers mortalitet og slag var hhv. 9,6 %
i stentgruppen og 3,9 % i kirurgigruppen. Dette
resultatet var såpass dramatisk at studien ble
stoppet underveis.
Hvis man skal prøve å trekke opp noen
hovedlinjer på bakgrunn av de studiene som foreligger, blir det (stikkordsmessig) som følger: Det
er større risiko for komplikasjoner ved CAS enn
CEA hos lavrisiko-/standardrisiko-pasienter. CAS
har bedre resultater enn CEA i høyrisikogruppen.
CAS er et nyttig behandlingsalternativ i enkelte
subgrupper. Det er viktig med høyvolumsentra og
operatørerfaring. Behandling av carotisstenose
bør tilbys < 2-3 uker post-TIA.
Aksepterte indikasjoner for carotisstenting slik vi ser det på Haukeland universitetssykehus nå er: Kirurgiske høyrisiko-pasienter,
residivstenoser (etter kirurgi), ”høye” stenoser,
tidligere strålebehandlet på halsen, tidligere
kirurgi på halsen og fibromuskulær dysplasi. Kon-
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Konklusjon
Stenting av carotisstenose er etter hvert blitt
et akseptert og viktig behandlingsalternativ
for enkelte pasientgrupper. Det er viktig med
streng seleksjon, grundig strategi, teamarbeid,
nært tilgjengelig “neurorescue skills”, volum og
sentralisering.

Stentgraftbehandling i torakalaorta
Stentgraftbehandling i torakalaorta er blitt stadig
mer aktuelt etter som bedre stentgraft og innføringssystemer utvikles.

Aktuelle indikasjoner
Aneurysme i aorta thoracalis descendens > 6 cm,
akutt B-disseksjon med truet sirkulasjon til abdominal organer, akutt B-disseksjon med truet ruptur, mykotisk aneurysme, intramuralt hematom
og traume. Kronisk B-disseksjon er imidlertid lite
egnet for stentgraftbehandling.

Selve prosedyren
Prosedyren har stort sett vært utført med kirurgisk ”cut-down” i lysken, men kan nå oftere gjøres med tilnærmet ren perkutan teknikk. Generell
anestesi er det vanlige, men spinal/epidural
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benyttes også. Det er svært viktig med trykksenking under frigjøring av protesen. 45 % av våre
torakale stentgraft er blitt lagt over arteria subclavia. Dette har stort sett vært uproblematisk
uten utvikling av vesentlige symptomer på perifer
arteriell insuffisiens til armen. To pasienter fikk
imidlertid bypass fra carotis til subclavia pga.
tidligere koronar bypassoperasjon med LIMA til
LAD. Tre pasienter fikk komplekse ekstra-anatomiske bypass på halsen for at man skulle kunne
forlenge forankringssonen slik at stentgraftet
kunne legges også over venstre carotis. Spinal
drenasje må vurderes hos de pasientene hvor
man stentgraftbehandler det meste av thoracalis
descendens inkludert arterie subclavia.

Utover dødelighet ses 3 % spinale
komplikasjoner, 2,5 % hjerneslag og 11 % med
lekkasjer. En ser generelt flere komplikasjoner
hos dem med aneurismer i forhold til dem med
disseksjoner. Det rapporteres 96 % teknisk
suksessrate.

Våre erfaringer ved Haukeland
universitetssykehus
Det dreier seg om 62 pasienter (76 prosedyrer).
Pasientene fordelte seg slik: TAA 33 (5 med ruptur), disseksjon med truet sirkulasjon 7 (1 med
ruptur), disseksjon med truet ruptur 7, mykotisk
aneurysme 5 (2 med ruptur), traume 7, blødning i
aortaveggen 2, aorto-øsofageal fistel 1.
Menn utgjør 77,5 %. Gjennomsnitt alder
var 68 år (variasjon17–86 år). 44 % er utført som
øyeblikkelig hjelp-prosedyre. Teknisk suksess
ble oppnådd hos 97 %. Mortalitet var 11,2 %.
Av komplikasjoner var det 3,2 % spinale, 4-5 %
cerebrale, 1-2 % med perifer emboli og 3-4 %
med bekkenarterieskade. Vi hadde 22,5 % lekkasjer, men kun 1 på de siste 20 pasientene. Det
er utført 12 sekundære stentgraftprosedyrer for å
reparere lekkasjer. Konvertering til kirurgi skjedde
hos 3 pasienter, og alle disse har vært B-disseksjoner med kompleks lekkasjeproblematikk.

Lekkasjeproblematikken
Lekkasjene deles inn i ulike typer. Type I er lekkasje fra øvre eller nedre ”anastomose”. Type II er
lekkasje pga. retrograd blodstrøm i intercostalarterier/eller andre sidegrener. Type III er lekkasje
fra defekt mellom graftkomponenter eller defekt
i selve graftduken. Type IV er lekkasje pga. porøst
graft. Type I og Type III (”høytrykkslekkasjer”)
må behandles. Dette kan stort sett gjøres med
innleggelse av nytt overlappende/forlengende
stentgraft. Enkelte tilfeller må imidlertid konverteres til kirurgi.

Konklusjon

Resultater

Stentgraftbehandling i torakalaorta har kommet for å bli. Behandlingen har lav mortalitet/
morbiditet i forhold til kirurgi og anses som en
”skånsom” behandling med kort rekonvalesens.
Lekkasjeproblem finnes, men de kan imidlertid
ofte løses ved ny endovaskulær prosedyre. Langtidsresultater mangler, og flere studier etterlyses.
Sentralisering av virksomheten synes viktig. n

Det finnes kun få randomiserte studier. Det
meste baserer seg på erfaringer, ”konsensus” og
enkelte registre. Eurostar-registeret viser totalmortalitet på 9,3 %. Torakalte aortaaneurismer
(TAA) har dødelighet på 10,4 %, 5,3 % på de
elektive og 28 % ved de akutte. B-disseksjoner
har 8,4 % dødelighet (elektive 6,5 % og akutte
12,0 %).

			

Sjelekval
Man mister alltid en del a’
seg selv når man selger sjela.
Og lett er det ikke å rette opp skaden.
Men enda verre, vil jeg nok si
er å prøve og selge sjela si
for så å oppdage at ingen vil ha den.
Dag Evjenth
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STEMI-behandling
i en by med PCI-senter
Rune Wiseth, Hjerteavdelingen, St. Olavs hospital/NTNU, Trondheim
I 2009 ble det publisert data fra et større
register over pasienter med prehospital hjertestans og påfølgende hypotermibehandling (2).
Av 986 pasienter ble halvparten undersøkt med
angiografi og en tredel fikk utført PCI. Halvparten av pasientene overlevde, og ved
oppfølging hadde 90 % av disse god
nevrologisk funksjon. Høy alder, lang
tid før egensirkulasjon, bevissthetsgrad ved innkomst (Glasgow coma
scale), ikke-bevitnet stans og asystoli
som primære rytme predikerte
dårlig prognose. Disse registerdataene er viktige og kan gi støtte til de
vurderinger som gjøres i akuttfasen.
Det er likevel ikke til å unngå at det i
enkelte tilfelle iverksettes omfattende
behandling på pasienter som senere
viser seg å ha dårlig prognose. Biokjemiske
(neuron-spesifikk enolase - NSE) og nevrofysiologiske undersøkelser er viktige hjelpemidler for
å avklare prognosen i forhold til den cerebrale
skaden.

ESC publiserte i 2008 nye retningslinjer for
behandling av ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) (1).
Ved sykehistorie < 12 timer er det indikasjon for
mekanisk eller farmakologisk reperfusjon. Primær
PCI anbefales hvis tid til ballong er < 120 minutter. Ved kort sykehistorie definert som
mindre enn 2 timer, stor infarktutbredelse og lav blødningsrisiko er
tidskravet 90 minutter. Bakgrunnen
for skjerpet tidskrav i denne gruppen
er at disse pasientene har best effekt
av trombolytisk behandling. Pasienter
i kardiogent sjokk og pasienter med
kontraindikasjon mot trombolytisk
behandling skal behandles med primær PCI uavhengig av tid til ballong.
Ovenstående kriterier for
primær PCI ved STEMI har vært
benyttet i Norge i flere år. STEMI-pasienter med
kort avstand til PCI-senter har de siste 7-8 årene
som standard blitt behandlet med primær PCI, og
de nye ESC-retningslinjene fra 2008 hadde ingen
vesentlig betydning for håndtering av denne
pasientgruppen. Imidlertid gjenstår flere utfordringer i behandling av STEMI-pasienter – det
gjelder både for pasienter som bor nært og fjernt
i forhold til et PCI-senter.

Primær PCI som metode er ikke
fullkommen
Ved primær PCI lykkes det å åpne den epikardiale
okklusjonen hos 95 %. Dette er likevel ingen
garanti for god vevsperfusjon. Fenomenet ”noreflow” kan opptre ved enhver PCI-behandling,
men langt hyppigere ved primær PCI. Distal
embolisering av trombotisk materiale er sentralt.
Manglende vevsperfusjon øker med tid fra
symptomdebut til primær PCI, og inflammasjon
og ekstracellulært ødem antas å være viktige
mekanismer. Konsekvensen av ”no-reflow” er økt
infarktstørrelse og økt mortalitet. Trombeaspirasjon er den best dokumenterte behandling for
å hindre/redusere ”no-reflow” (3) og benyttes i
dag hyppig ved primær PCI. Adenosin og verapamil intrakoronart kan virke gunstig ved ”noreflow” og inngår i ESCs retningslinjer som IIBanbefalinger med evidensnivå C. ”No-reflow” er
en utfordring for primær PCI som metode, og det
er et stort behov for studier med adekvat design
og størrelse for å evaluere ulike farmakologiske
og ikke-farmakologiske prinsipper for å redusere
forekomst og omfang av dette fenomenet.

Hjertestanspasienter
I større byer mottar sykehusene et betydelig
antall pasienter med prehospital hjertestans.
Enkelte har gjennomgått vellykket resuscitering
ute, andre kommer inn under pågående resuscitering. I noen tilfelle er STEMI-diagnosen klar
og indikasjon for akutt angiografi og primær PCI
udiskutabel. I andre tilfelle er årsak til hjertestans
uklar, men med koronar etiologi som en av mulighetene. Spørsmålet om akutt invasiv intervensjon
er derfor ofte sentralt i den initiale vurderingen som kan være vanskelig. For å avgjøre hvilke tiltak
som skal iverksettes, legges vekt på kunnskap om
tidligere sykehistorie/komorbiditet, antatt varighet på sirkulasjonsstans, alder og andre forhold.
Ofte er opplysningene mangelfulle og usikre.
Dette kan føre til at det iverksettes maksimal
behandling med angiografi, PCI, hypotermi og full
terapeutisk innsats for øvrig, mens videre forløp
avdekker en betydelig anoksisk hjerneskade.
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Dokumentasjon av kvalitet

avtander til senteret også får så god behandling
som mulig. I Norge har vi lykkes bra i å utvikle
regionale retningslinjer for STEMI-behandling.
Etter trombolytisk behandling er det i følge
retningslinjene indikasjon for invasiv utredning/
PCI hos samtlige pasienter enten trombolysen
har vært vellykket eller ikke (1). Circa 30 % vil ha
indikasjon for rescue-PCI pga. mislykket trombolyse. Etter vellykket trombolytisk behandling
anbefales angiografi 3-24 timer etter trombolytisk behandling. Disse forholdene tilsier at
STEMI-pasienter i økende grad og med fordel bør
transporteres direkte til invasivt senter i akuttfasen. NORDISTEMI-studien – som er tidenes
viktigste norske bidrag til ytterligere bedring av
retningslinjer for STEMI-behandling – taler også
for dette (4).

Kvalitet på behandling dokumenteres best gjennom velfungerende kvalitetsregistre med personidentifiserbare data som gir mulighet for oppfølging av pasienter og sammenligning av resultater
ved ulike behandlingssteder. Det er nå håp om
at vi kan få etablert et hjerteinfarktregister med
slike muligheter også i Norge – etter mange
års kamp. Kvaliteten på behandling av STEMIpasienter avhenger av mange forhold. Sentralt
er velfungerende regionale retningslinjer med
velutviklede systemer for prehospital diagnostikk
og prehospital trombolyse. Klare retningslinjer
for transport er viktig – unødig tidstap i vurdering
av hvilke pasienter skal transporteres hvor må
unngås. Dernest vil kvaliteten på selve PCIbehandlingen være viktig, og det er av betydning
for gode resultater at de anbefalte retningslinjer
for farmakologisk behandling inklusive farmakologisk sekundærprofylakse følges. I Midt-Norge
har vi i flere år hatt et hjerteinfarktregister som
gir det enkelte sykehus mulighet til å studere sin
praksis og sine resultater. Data fra registeret har
ved flere anledninger gitt grunnlag for å reise
spørsmål om praksis er god nok eller kan bedres
inne deler av behandlingskjeden. Det er på denne
måten et velfungerende kvalitetsregister kan
bidra til kvalitetsforbedring av vår virksomhet.
En viktig oppgave for et PCI-senter er å
legge til rette for at STEMI-pasienter med store
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STEMI-behandling
på landet 2010
Ellen Bøhmer, Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer sykehus
vurderer PCI-relatert forsinkelse ved overflytning
mellom sykehus. Det er ønskelig at det oppgis
tid for ankomst angiolaboratorium
og evt. tid for ”første ballong” i
epikrise slik at henvisende sykehus
realitetsorienteres.

Definisjon av landet i denne anledning er > 60
minutters kjøretid til invasivt senter, hvilket
medfører at trombolytisk behandling kan være aktuelt. Følgende
problemstillinger ble nevnt:

Trombolyse kontra
primær PCI

Valg av strategi etter
trombolyse

ESC-retningslinjene har et enkelt
oppsett når det gjelder trombolyse
kontra primær PCI. Det gjenstår
ofte noe skjønn i forhold til risiko
og forventet gevinst. Det er godt
dokumentert i registerstudier og
observasjonsstudier at vi under-

hjerteforum

N° 2 / 2010 / vol 23

Siden forrige vintermøte er det
kommet to nye studier som ser på
dette: TRANSFER AMI og NORDISTEMI. Sistnevnte, ”NORwegian
study on DIstrict treatment of STElevation Myocardial Infarction”,
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fikk relativt mye plass på bakgrunn av at den er
utført i innlandet.
Dette er en randomisert, klinisk studie på
pasienter med STEMI, behandlet med trombolyse innen 6 timer fra symptomstart og med
forventet > 90 min. forsinkelse til PCI. Studien
omfattet pasienter fra Hedmark og Oppland
i perioden 2005-2008. Alle fikk vektjustert
tenecteplase, acetylsalicylsyre, enoxaparin og
klopidogrel. Pasientene ble randomisert til direkte
transport til invasivt senter (n=134) eller til standard behandling med tidlig overføring bare hvis
mislykket trombolyse eller sirkulatorisk forverring
(n=132). Det primære endepunkt var sammensatt av død, reinfarkt, slag eller nye ischemiske
hendelser innen 12 mnd. Sekundære endepunkt
inkluderte et sammensatt endepunkt (død, reinfarkt og slag), blødninger etter 1 mnd., transportkomplikasjoner, infarktstørrelse, livskvalitet og
kostnader gjennom 12 mnd.
Studien ble fullført som planlagt med
266 pasienter. Trombolyse ble gitt prehospitalt til
58 % av pasientene. Median tid fra symptom til
trombolyse var ca. 120 min. Median forsinkelse
fra trombolyse til ankomst angiolaboratorium var
130 min. i tidlig invasiv gruppe mot 5,5 dager i
konservativ gruppe. Forsinkelsene må sees i sammenheng med median reise på 158 km.
Primært endepunkt var i favør av tidlig
invasiv strategi, men forskjellen var ikke signifikant (28 pasienter (21 %), mot 36 pasienter (27
%), hasardratio 0,72, 95 % KI: 0,44-1,18, p=0,19).
Det sekundære endepunktet død, reinfarkt eller
slag innen 12 mnd. var signifikant i favør av tidlig
invasiv strategi (6 % versus 16 %, hasardratio
0,36, 95 % KI: 0,16-0,81, p=0,01). Total mortalitet var 2,6 %.
Det var ingen forskjell i blødninger
mellom de to gruppene. Lavt antall blødninger
knyttes til utstrakt bruk av radial tilgang. Det var
få alvorlige hendelser under transport. Kollisjon mellom elg og ambulanse minner oss på
at ambulansetransport innebærer en viss risiko
for personell og pasient. Det var ingen forskjell
mellom gruppene i infarktstørrelse (SPECT etter
3 mnd.) eller livskvalitet (målt som kvalitetsjusterte leveår). Selv om transportene er dyrere og
flere prosedyrer utføres på vakt i tidlig invasiv
gruppe, er det liten forskjell i kostnader i løpet av
12 mnd. Forskjellen reduseres av totalt sett flere
dagers sykehusopphold og flere ACB-operasjoner
i konservativ gruppe.

TRANSFER AMI er en større studie,
samme design, men utnytter ikke muligheten for
prehospital trombolyse. Resultatene er prinsipielt
de samme. Det er ingen forskjell i mortalitet mellom gruppene og de kliniske endepunktene drives
av økt antall reinfarkt i konservativ gruppe.
Vi fant forskjell for et klinisk endepunkt,
men dette gjenspeiles ikke i bedret livskvalitet. Ut
fra helseøkonomiske betraktninger synes de to
strategier å være likeverdige.
Det foreligger nå dokumentasjon på
at tidlig invasiv behandling er trygt, og særlig
pasienter behandlet med prehospital trombolyse
vil i stor grad styres direkte til et invasivt senter.
Generelt synes det å være rom for praktiske
løsninger som tar hensyn til pasientbehov, vær,
transportmuligheter og overvåkningskapasitet i
regionen.

STEMI-behandling ved 80+
Dette punktet ble stemoderlig behandlet selv om
det i praksis kan være vanskelige vurderinger, ikke
pga. alder i seg selv, men pga. økt komorbiditet.
Ved oppstart av prehospital trombolyse ble det
satt en aldersgrense på 75 år. Denne synes ikke
lenger å være absolutt. Imidlertid er de eldste
vanskelig å vurdere per telefon, men utsettelse av
beslutningen til ankomst lokalsykehus vil for en
del medføre en vesentlig forsinkelse som gjør at
det ikke lenger er indikasjon for trombolyse, men
aktuelt med primær PCI. Særlig akutt forvirring
vanskeliggjør videre transport for PCI.
Det finnes flere randomiserte studier
av STEMI-pasienter som ikke har noen øvre
aldersgrense. Imidlertid vil det være inkludert et
fåtall av pasienter fra gruppen 80+, slik at det
synes det å være behov for flere studier av de
aller eldste.
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Antitrombotisk behandling
ved akutt koronarsykdom
Dennis W.T. Nilsen, Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus
Plakkruptur med trombedannelse (figur 1) utgjør
substratet for det akutte koronare syndrom
(AKS). Behandlingsplattformen er
fremstilt i figur 2. Medikamentell
behandling er rettet mot aktivatorer
og inhibitorer i koagulasjonskaskaden og mot reseptorene på blodplatenes overflate, skjematisk fremstilt
i figur 3. Trombolyse anvendes ved
okkluderende koronare tromber,
men er nå i stor grad erstattet med
primær PCI.
Acetylsalisylsyre (ASA) er
en irreversibel hemmer av cyclooksygenase i blodplatene og utgjør
”ryggraden” i AKS-behandling.
Dette medikamentet må derfor gis
så raskt som mulig ved akutt koronarsykdom.

I koagulasjonskaskaden aktiveres Faktor
X til Xa av både det interne og det eksterne
koagulasjonssystem, fremstilt i
figur 4. Xa aktiverer protrombin til
trombin som omdanner fibrinogen
til fibrin. Både Xa og trombin er
nøkkelproteiner i koagulasjonskaskaden og viktige angrepspunkter
for medikamentell behandling. De
kan enten hemmes indirekte med
heparin som virker via sirkulerende
antitrombin eller direkte. Direkte
hemmere av Xa ved AKS er fortsatt
under utprøving, mens den direkte
trombinhemmeren bivalirudin
(hirudinanalog) er et godt alternativ
til kombinert bruk av ufraksjonert
heparin og en GP2b/3a reseptorantagonist ved
primær PCI, som vist i HORIZONS-studien.
Omdannelse av fibrinogen resulterer
i fibrin som danner nettverket for en trombe.
Fibrinnettverket fanger blodplatene som aktiveres
via sine overflatereseptorer.
Blodplatene kan hemmes av en ADP
reseptorantagonist (klopidogrel) og av glycoprotein (GP) 2b/3a reseptor antagonister (tirofiban,
eptifibatide og abciximab). Klopidogrel (Plavix)
er et thienopyridin og er per i dag den mest
anvendte ADP-receptorantagonisten. Thienopyridiner er klassifisert som ”prodrugs” som først
må metaboliseres i leveren. Prasugrel (Efient)
er et nytt thienopyridin, utprøvd i TRITON-TIMI
38-studien. Denne substansen virker raskere og
hemmer blodplatene mer fullstendig enn klopidogrel. Både klopidogrel og prasugrel er ”prodrugs”
og begge hemmer ADP (P2Y12)-reseptoren
irreversibelt. En direkte ADP-reseptorhemmer,
ticagrelor (Brilinta), er nå godt dokumentert i
en klinisk fase III-studie (PLATO) og forventes å
komme på markedet i nær fremtid. Dette medikamentet hemmer ADP-reseptoren reversibelt.
Trombin er antagelig den mest potente
aktivator av blodplatene som på sin overflate
også har trombinreseptorer (proteaseaktiverte
reseptorer eller PAR). En PAR-1-hemmer er nå
under utprøving i kliniske fase III-studier (TRA2P
og TRACER).
Trombin står dessuten helt sentralt i
forhold til ”end-stage coagulation”. Denne aktiva-

Figur 1. Plakkruptur med trombedannelse
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Figur 2. Behandlingsplattform ved ACS
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Figur 3. Trombin er forbindelsen mellom vevsskade, koagulasjonssystemet og blodplatene
Antitrombinets
binding til Xa kan styres
enda mer selektivt mot Xa-inaktivering ved bruk
toren hemmes indirekte av heparinene som virker
av fondaparinux (Arixtra) som er et pentasakved å akselerere antitrombinets inaktivering av
karid. Fondaparinux ble sammenlignet med
trombin.
enoxaparin i OASIS 5 ved NSTEMI-ACS, og det
Ufraksjonert heparin ble tidligere i stor
ble påvist en reduksjon i primære og sekundære
grad anvendt ved AKS, uten klart dokumentert
endepunkter i favør av fondaparinux etter 30
effekt på overlevelse, og er de senere årene
og 60 dager. Bruk av fondaparinux i angiograerstattet av lavmolekylært heparin (LMWH)
filaboratoriet er imidlertid forbundet med økt
som styrer antitrombin over mot en mer selektiv
opptreden av tromboemboliske komplikasjoner
inaktivering av Xa. Hovedangrepspunktet blir
knyttet til selve instrumenteringen (OASIS 6),
derved et ledd høyere i koagulasjonskaskaden,
Thienopyridines:
Ticlopidine, Clopidogrel, Prasugrel
Direct ADP receptor inhibitors:
Ticagrelor, Cangrelor

Coagulation

Figur 4. Koagulasjonskaskaden
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og i PCI-sammenheng foretrekkes intravenøs
ufraksjonert heparin.
Bivalirudin er en hirudinanalog og en
direkte hemmer av trombin. Preparatet gis intravenøst og er forbundet med færre blødninger enn
heparinene kombinert med en GP 2b/3a-inhibitor, både ved NSTE-ACS (ACUITY) og ved STEMI
(HORIZONS). I HORIZONS ble det dessuten
påvist redusert totalmortalitet ved 30 dagers
oppfølging, en effekt som fortsatt er til stede
etter 2 år. Bivalirudin kan derfor trygt anbefales
ved primær PCI. Det er viktig å understreke at
prosedyrene i HORIZONS vesentlig ble utført med
lysketilgang, og hvordan utfallet ville ha blitt med
radialistilgang er fortsatt et ubesvart spørsmål.
Vitamin K-antagonistene i AKS-sammenheng er et kapittel for seg. Effekten av warfarin
kombinert med ASA er klart dokumentert i bl.a.
WARIS 2-studien. Det er imidlertid ikke gjort
randomiserte kliniske utprøvninger av forholdet
mellom warfarin/ASA og ADP-reseptorantagonistene, men faren for blødningskomplikasjoner
er absolutt til stede ved trippelbehandling.

angiografi. Prasugrel (Efient®) (60-mg startdose,
10-mg daglig vedlikeholdsdose) eller klopidogrel (300-mg/75-mg), ble startet opp mellom
randomiseringstidspunkt og 1 time etter avsluttet
prosedyre. Behandlingsvarighet 6-15 måneder.
Det primære endepunkt (kardiovaskulær død/
reinfarkt/slag) ble redusert fra 12,1 til 9,9 %, p<
0,001, drevet av redusert reinfarktrate, fra 9,5 til
7,3 %, p<0,001. Haste- reprosedyrer (TVR) ble
redusert fra 3,7 til 2,5 % (p< 0,001). Stenttromboseraten ble redusert fra 2,4 til 1,1 % (p< 0,001).
Studien viste ingen reduksjon av total- eller
kardiovaskulær mortalitet. Prasugrel økte nonCABG, TIMI-graderte alvorlige blødninger, 2,4
vs. 1,8 %, p=0,03, og fatale blødninger var også
økt, 0,4 vs. 0,1 %, p=0,002. Det var en betydelig
økning av CABG-relaterte alvorlige blødninger,
13,4 vs. 3,4 %, p < 0,001. Av 1000 pasienter
behandlet med prasugrel spares 23 hjerteinfarkter på bekostning av ca. 10 større blødninger.
Prasugrel bør helst ikke anvendes ved CABG,
alder >75 år, slaganamnese, kroppsvekt < 60 kg
og redusert nyrefunksjon.
STEMI-populasjonen i TRITON TIMI-38
består av 3354 pasienter. I denne subpopulasjonen ble det oppnådd en signifikant gevinst av
prasugrel sammenlignet med klopidogrel, både
på det primære endepunktet (12,4 vs. 10,0 %) og
på stenttromboseraten (2,8 vs. 1,6 %), uten økt
risiko for blødning, og denne pasientgruppen går
erfaringsmessig ikke videre til CABG. Prasugrel
kan med fordel anvendes ved klopidogrelresistens og ved primær PCI.

Nye kliniske platehemmerstudier
ved ACS
CURRENT OASIS-7
Klopidogrel har flere begrensninger - sen virkning
ved oppstart, inkomplett hemning av blodplatene og stor variasjon i respons. CURRENT
OASIS-7-studien inkluderte 17232 PCI-pasienter,
randomisert til dobbeldose (600mg/150mg)
vs. enkeldose (300 mg/75mg) klopidogrel i 1
uke, med vedlikeholdsdose 75 mg x 1 for alle.
Studien ble gjennomført etter en 2x2 faktorial
design, og pasientene ble også randomisert til
ASA 300-325 vs. 75 mg. De ble evaluert etter 30
dager. Kardiovaskulær død, reinfarkt og slag ble
redusert fra 4,5 til 3,9 % (hasardratio og 95 %
KI 0,85 (0,74-0,99)) med økt klopidogrel-dose,
drevet av en 22 % redusert reinfarktrate, uten
signifikant økning av store blødninger. ASA-dosen
hadde ingen betydning for effekt eller blødninger.
Tilsvarende resultater ble oppnådd i STEMIpopulasjonen (n=6346), omtalt som ”CURRENT
STEMI PCI”. Stenttromboseraten i denne subpopulasjonen ble nærmest halvert med høydose
klopidogrel. Dobbeldose klopidogrel kan derved
trygt implementeres hos STEMI-pasientene.

PLATO
I studien ble 18624 ACS-pasienter randomisert
til ticagrelor (Brilinta®) 180 mg gitt før PCI,
etterfulgt av en daglig dose på 90 mg x 2, eller
til klopidogrel 300 – 600 mg bolus dose før PCI
med vedlikeholdsdose 75 mg x 1. STEMI-pasienter (n=8430) ble behandlet med primær PCI. Primært endepunkt (kardiovaskulær død, reinfarkter
og cerebrovaskulære hendelser) ble redusert fra
11,7 % til 9,8 % (p< 0,001, relativ risikoreduksjon 16 %), uten økt blødningsfare. Hos STEMIpasientene ble det primære endepunktet ved 12
måneders oppfølging redusert fra 11,0 til 9,3 %
(HR 0,85; 95 % KI 0,74 – 0,97; p= 0,02), uten
økt blødningsrate. Ticagrelor reduserte dessuten total mortalitet, hvilket ikke er vist for andre
P2Y12 (ADP)-reseptorantagonister. Forekomsten
av stenttrombose ble også redusert.

TRITON TIMI-38
Denne effektstudien av prasugrel inkluderte
13 608 ACS-pasienter med moderat til høy
risiko, planlagt behandlet med PCI etter utført
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Konklusjon

pasienter. Ovenstående gjennomgang er basert
på fase III-studier, men direkte hemmere av
trombin (dabigatran) og Xa er underveis, og en
trombin-reseptorhemmer prøves nå ut i fase
III-studier. Det er lite nytt innenfor trombolysebehandling av STEMI som etter hvert er blitt avløst
av primær PCI i store deler av Norge. n

Bruk av hepariner, ASA og klopidogrel er godt
innkjørt i våre rutiner ved ACS. Klopidogreldosen
bør kunne justeres opp i forbindelse med primær
PCI, og det er mange nye kliniske studier som
taler for at også andre ADP-reseptorantagonister
har sin naturlige plass i behandlingen av ACS-

Skal kvinner med
koronarsykdom
utredes og behandles
forskjellig fra menn?
Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Kvinner har lavere risiko for å rammes av koronarsykdom enn menn og er gjennomsnittlig 10 år
eldre ved presentasjon. Imidlertid vil kvinner med
risikofaktorer miste sin kjønnsfordel og kan rammes av koronarsykdom i yngre alder på samme måte
som menn.
Det synes å være større
variasjon i symptomer ved
koronarsykdom hos kvinner enn
hos menn, med høyere forekomst
av atypiske brystsmerter og mer
uspesifikke symptomer. Pga.
større variasjon i symptomer og
lavere forekomst av stenoserende
koronarsykdom er diagnostikk av
koronarsykdom vanskeligere hos
kvinner. Det anbefales å legge
ekstra vekt på å risikostratifisere kvinnene; dette
bør være første trinn ved vurdering av kvinner med koronarsuspekte symptomer (figur).
Dersom koronarsuspekte symptomer og nærvær
av risikofaktorer (middels til høy risiko), bør pasienten henvises til videre undersøkelser.
Selv om sensitiviteten og spesifisiteten
ved AKG hos kvinner er lavere enn hos menn,
er det likevel AKG som anbefales som første
non-invasive undersøkelse. Ved dårlig arbeidskapasitet, unormalt hvile-EKG eller usikre funn ved
AKG bør kvinnen henvises til stress-myokardscintigrafi eller stress-ekkokardiografi. Ved positiv
stresstest eller høy risiko bør kvinnene henvises
til koronar angiografi. CT-angiografi har foreløpig
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ingen sikker plass ved utredning av koronarsykdom hos kvinner; det skyldes at relativt få kvinner
har vært inkludert i de studier som har undersøkt
sensitivitet og spesifisitet av CTangiografi. Det skjer imidlertid en
rivende utvikling på dette feltet,
slik at våre anbefalinger mht.
CT-angiografi hos kvinner fort kan
endre seg.
Et forslag til algoritme
for utredning av kvinner med
koronarsuspekte symptomer er
vist i figuren. For mer detaljert
gjennomgang av diagnostikk
hos kvinner med koronarsykdom
henvises til vår oversiktsartikkel
i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2009 (1).
Behandling av kvinner med koronarsykdom er enklere enn diagnostikken, det er i
stor grad de samme behandlingsprinsipper som
gjelder for kvinner med koronarsykdom som hos
menn. Det kan imidlertid se ut som om livsstils
modifikasjon og medikamentell behandling er
relativt sett viktigere hos kvinner. Amerikanerne
har utarbeidet egne retningslinjer for primær
og sekundær prevensjon av koronarsykdom hos
kvinner, som er vel verdt å lese (2,3). Det legges
stor vekt på endring av livsstilsfaktorer og også
på behandling av høyt blodtrykk, høy kolesterol
og diabetes. Ved etablert kardiovaskulær sykdom
(sekundær prevensjon) er det dokumentert effekt
av acetylsalisylsyre, klopidogrel, betablokker,
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Figur1: Forslag til algoritme for utredning av kvinner med koronarsuspekte symptomer (fra:
S. Halvorsen og C. Risøe, Tidsskrift for Den norske legeforening (2009; 129: 1855)).

ACE-hemmer og statiner på samme måte som
hos menn, og det er de samme behandlingsmål
som hos menn. Man må imidlertid være klar
over at medikamentbivirkninger er hyppigere
hos kvinner. Det er også viktig å merke seg at
effekten av primær PCI ved STEMI er like god hos
kvinner som hos menn, mens optimal behandling
av kvinner med UAP/NSTEMI er litt uavklart.
Komplikasjoner etter PCI er fortsatt høyere hos
kvinner enn hos menn (økt risiko for vaskulære
og blødnings-komplikasjoner).
Utfordringen er fortsatt å få implementert evidensbasert behandling hos kvinner. Det
kommer stadig nye rapporter om mindre bruk av

evidensbasert behandling hos kvinner enn hos
menn, selv om forholdene har bedret seg betydelig sammenliknet med for noen år tilbake.
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Johan Agust i Basebo (efter provpredikan): - Kal Efraim - va töckte I om prästen?
Kal Efraim i Mosaröjare: - Jo dä va allt fasen te präst te predike.
Han predikte om hälseke änna som han hadde väre barnfödd där.
Albert Engström

Gå aldri til en lege hvis kontorplanter er døde. Erma Bombeck
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Hva er behovet for
hjertekirurgi i 2010?
Foredrag ved Odd Geiran,
Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
Torakalaortainngrep ligger årlig på rundt
200, og halvparten er kombinert med annen
kirurgi: ACB- eller ventiloperasjoner.
Lavvolumoperasjoner som myektomi
og operasjoner for endokarditt og
myksom utgjør rundt 100 per år.

Referat ved Ole Jonas Rolstad, Medisinsk
avdeling, Lillehammer Sykehus

Trender innen hjertekirurgi
Fra 1995 var det en jevn årlig
økning i antall hjerteoperasjoner
fra 4000 til en foreløpig topp
på omlag 5500 i 2005. Siden
er tallet flatet ut, og i 2009 var
det en nedgang til rundt 4500
operasjoner. Denne nedgang kan
være demografisk relatert. Da 2/3
av alle opererte er > 60 år, kan
tilbakegangen relateres til et fall i
antall personer > 67 år rundt 2010.
Antallet eldre (>67 år) vil imidlertid øke markant igjen de neste
10-årene. Det største antallet hjerteoperasjoner er ACB-operasjoner,
og det er denne type hjerteoperasjon som viser
størst tilbakegang. Antall barnehjerteoperasjoner
holder seg stabilt på rundt 400 per år og årlig
antall klaffeopererte om lag 1500, dog er det en
mindre nedgang også av disse. En ser tilsvarende
fall i antall opererte i de andre skandinaviske
landene.
Antall PCI-prosedyrer synes å stabilisere
seg på 11000-12000 per år. PCI-prosedyrene
kan også være en mulig forklaring på reduksjon
av antall hjerteoperasjoner, at man stabiliserer
pasientenes situasjon slik at operativ behandling
ikke oppleves som nødvendig.
Hjertetransplatasjonsraten ligger relativt
stabilt på 10 per million innbyggere per år. Antall
donorer er en begrensende faktor. De mekaniske
hjertepumpene vil kanskje bli et nisjeprodukt for
enkelte med alvorlig hjertesvikt. Foreløpig er det
usikkert om det blir noe stort ”marked”.
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Operasjonsrisiko
Det er bra resultater ved alle
hjerteoperasjonssentra i Norge.
Generell 30 dagers mortalitet er
på 2,6 %. ACB-operasjoner har
laveste risiko med 1,4 %, klaffeoperasjoner 2,7 % og kombinasjonen
4,3 %. Hjertetransplantasjoner har
30 dagers mortalitet på 3,1 %. Den
høyeste risikoen, 7,8 %, er det på
torakalaortaoperasjoner, eventuelt
kombinert med klaffekirurgi øker
ikke denne risikoen ytterligere.

Faktorer som påvirker
hjertekirurgien
Utredningskapasiteten er sentral; uten utredning,
ingen kirurgi. Intervensjonskardiologien gjør prosedyrer som minsker nødvendigheten av kirurgi.
Utstrakt profylakse på risikopasienter antas også
å redusere kirurgibehovet. Høyere levealder og
økende forventninger i befolkningen drar i motsatt retning. Politiske og byråkratiske avgjørelser
påvirker også kirurgitilbudet. Manglende balanse
mellom reelle kostnader og refusjoner påvirker
tilbudet. Ny teknologi gir nye indikasjonsområder
og eventuelt tilbud til nye pasient grupper.
Som oppsummering er det klart at
hjertekirurgien fortsatt vil ha en sentral plass i
behandlingen av hjertesyke. n
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