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Årets European Society of Cardiology (ESC)-kongress, «the Digital 
Experience», var velregissert, gratis og dessuten «on demand» frem til 
30. september. 125 000 personer som arbeider innenfor helsesektoren, 
fra 211 land, tok del i den 4 dager lange dekningen fra 28. august til 1. 
september, opplyser ESC.

Hjerteforum presenterer her omtale av de nye retningslinjene 
for ikke-ST-elevasjonsinfarkt og atrieflimmerhåndtering samt nyheter 
om hjertesvikt, bildediagnostikk og om preventiv kardiologi.  Dessuten 
refererer vi mange interessante studieresultater presentert ved «Hot 
Line»-sesjonene. Disse var godt tilrettelagt, presentasjonene var vel 
så klare og pedagogiske som dem vi er vant til å se i kongressalene og 
var fulgt av greie diskusjoner. Selv om man ikke får oppleve reisen og 
fellesskap med kolleger, gir denne digitale kongressversjonen fordeler 
i form av effektiv tidsutnyttelse, for dem som har kunnet sette av den 
nødvendige tiden!

Olaf Rødevand
Redaktør

ESC-KONGRESSEN 2020
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DE NYE EUROPEISKE 
RETNINGSLINJENE FOR 

NON-ST-ELEVASJONS AKUTT 
KORONARSYNDROM

Jan Eritsland, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Forrige retningslinjer er fra 2015. Siden den 
gang er det naturligvis publisert en rekke 
nye relevante studier, men man ser også 
eksempler på at tidligere kjente resultater 
nå vurderes litt annerledes enn i 2015. 
Dokumentet er omfattende, på 79 sider 
med 563 referanser og i tillegg finnes et 
datasupplerende dokument på 35 sider 
med 341 referanser. Presentasjonen følger 
samme mønster som tidligere, men særlig 
noen illustrasjoner er blitt tydeligere og 
bedre.  Jeg referer her noen av endringene 
som er gjort sammenlignet med 2015 ret-
ningslinjene. Noen av de nye vurderingene 
i retningslinjene vil helt sikkert bli gjen-
stand for videre diskusjoner i våre hjemlige 
miljøer. Som vanlig vil retningslinjene bli 
vurdert av en ekspertgruppe som rapporte-
rer til kvalitetsutvalget i Norsk Cardiologisk 
Selskap, og jeg gir derfor ikke noen egne 
kommentarer i dette kortfattede referatet.

Diagnostikk basert på 
troponinbestemmelser
I 2015 var en «rule-out»-protokoll basert 
på troponin målt på tid 0 og etter 3 timer 
anbefalt (IB), alternativt «rule-out/rule-in»-
prøver tatt på tid 0 og etter 1 time, forutsatt 
validert troponintest og tid fra smertedebut 
tatt i betraktning (IB), ev. også med ny 
måling etter 3-6 timer. Nå mener man data 
tillater alternativet 0/2 timer testing under 
samme forutsetninger (IB).

Dobbel blodplatehemmende 
behandling
Acetylsalisylsyre (ASA) gis som tidligere 
ved non-ST-elevasjons akutt koronarsyn-
drom (NSTE-AKS), så sant det ikke fore-
ligger kontraindikasjoner. Når det gjelder 

P2Y12-reseptor-hemmer, er det endringer 
både hva angår tidspunkt for start og pre-
paratvalg. I 2015 ble (i fravær av kontrain-
dikasjoner) oppstart av behandling anbefalt 
snarlig etter at NSTE-AKS var diagnostisert 
(IA), uavhengig av videre strategi. Tikagre-
lor ble i utgangspunktet anbefalt fremfor 
klopidogrel ved start før angiografi, tikagre-
lor og prasugrel likestilt når karanatomi var 
kjent og PCI bestemt. I 2020 anbefaler man 
ikke rutinemessig tidlig oppstart med P2Y12-
reseptor-hemmer, selv om man teoretisk 
skulle tro at dette ville fasilitere en senere 
PCI-prosedyre. Randomiserte (ACCOAST) 
og observasjonelle (SCAAR) data har 
imidlertid ikke vist mindre iskemiske kom-
plikasjoner ved tidlig start, men derimot 
økt risiko for blødninger. Nå anbefales som 
hovedregel derfor ikke forbehandling med 
P2Y12-reseptor-hemmer, men NSTE-AKS 
pasienter som ikke er planlagt tidlig invasivt 
utredet og som ikke har høy blødningsrisiko, 
kan vurderes gitt dette (IIbC) (tikagrelor, 
fortrinnsvis, eller ev. klopidogrel). Prasugrel 
anbefales nå vurdert fremfor tikagrelor 
til pasienter som er angiografert og der 
PCI skal utføres (IIaB). Denne strategien 
baserer seg vesentlig på resultater fra ISAR-
REACT 5-studien (N Engl J Med 2019; 381: 
1524-34).

Som i tidligere retningslinjer anbefa-
les parenteral antikoagulasjon fra diagnose-
tidspunkt (IA).

Blodplatehemming og behov for 
langtids antikoagulasjon
Sammenlignet med 2015-retningslinjene 
anbefales nå som hovedregel bare en 
kort periode (opptil 1 uke) med trippel 
antitrombotisk behandling etter PCI (IA). 
Dette begrunnes med data fra atrieflim-
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merstudier med non-vitamin K-antagonist 
oral antikoagulantia (NOAK) der metaana-
lyser viser at med tidlig seponering av ASA 
reduseres risiko for blødninger uten at risiko 
for iskemiske komplikasjoner synes å øke. 
Singel blodplatehemming (alt overveiende 
har klopidogrel blitt brukt) anbefales videre 
sammen med antikoagulasjon inntil 12 
måneder, deretter som hovedregel antikoa-
gulasjon alene. Avhengig av iskemisk risiko-
profil kan ev. perioden med dobbel blodpla-
tehemming forlenges til 1 måned (IIaC).

Tidspunkt for planlagt invasiv 
strategi
Som tidligere defineres en svært høy risi-
kogruppe av non-ST-elevasjons myokardin-
farkt (NSTEMI)-pasienter der umiddelbar 
invasiv utredning (dvs. innen 2 timer) bør 
utføres (IC). Kriterier (1 eller flere) for dette 
er: hemodynamisk instabilitet, kardiogent 
sjokk, tilbakevendende eller refraktære 
brystsmerter til tross for medisinsk behand-
ling, livstruende arytmier, mekaniske kom-
plikasjoner eller akutt hjertesvikt relatert 
til NSTE-AKS og utbredte ST-depresjoner i 
EKG.

Dernest defineres en gruppe med 
høy risiko der invasiv utredning innen 24 
timer anbefales (IA). Kriterier for denne 
gruppen (1 eller flere) er: etablert NSTEMI-
diagnose, dynamiske nye (eller antatt nye) 
ST-T-forandringer i på hverandre følgende 
EKG-avledninger, pasienter resuscitert etter 
hjertestans uten tegn til ST-elevasjoner eller 
kardiogent sjokk og GRACE risiko-skår > 
140.

Intermediær-risikogruppen, der inva-
siv utredning innen 72 timer ble anbefalt i 
2015-retningslinjene, er nå utgått. Pasienter 
som ikke defineres inn i gruppene med 
svært høy eller høy risiko, klassifiseres nå 
som lavrisikogruppe og anbefales selektiv 
videre utredning (iskemitesting eller koro-
nar CT-angiografi) (IA).

Angiografi etter hjertestans utenfor 
sykehus
Hos vellykket resusciterte pasienter som 
er hemodynamisk stabile og ikke har tegn 
til ST-elevasjons myokardinfarkt (STEMI), 
anbefales det nå å vurdere å avvente angio-

grafi til senere i forløpet fremfor umiddelbar 
angiografi (IIaB).

I henhold til ovenstående (punkt 4) 
anbefales denne pasientgruppen invasivt 
utredet innen 24 timer (IA), dvs. man bør 
ikke avvente angiografi lenge. EKG etter 
gjenopprettet spontan sirkulasjon (ROSC) 
kan være vanskelig å tolke, og i løpet av 
mange år har det vært en glidning mot å 
kjøre de fleste pasientene til umiddelbar 
angiografi etter initial stabilisering uten at 
det foreligger god dokumentasjon på nytten 
av dette. Praksisen med i stor grad å sende 
de fleste av disse pasientene direkte til 
PCI-senter med bred erfaring i post-ROSC-
behandling for tidlig angiografi vil derfor 
lette logistikken rundt behandlingen og bør 
fortsette.

Nytt om revaskularisering
Komplett revaskularisering bør vurderes hos 
NSTE-AKS-pasienter med flerkarsykdom 
uten kardiogent sjokk (IIaC). Dette kan 
vurderes utført under indeks-PCI (IIbB), 
og fraksjonert flow-reserve (FFR)-veiledet 
revaskularisering av «non-culprit»-lesjoner 
kan vurderes (IIbB).

Andre endringer fra retningslinjene 
fra 2015
Anbefaling om rytmeovervåkning i 24 timer 
eller til PCI for NSTEMI-AKS-pasienter med 
antatt lav risiko for arytmier oppgraderes 
(IIaC til IC) og tilsvarende for pasienter med 
økt arytmirisiko til > 24 timer eller til PCI. 
Bedømmelse av risiko med GRACE-skår er 
nedgradert fra IB til IIaB. Bruk av bivalirudin 
som antikoagulans ved PCI er nedgradert 
fra IA til IIbA. Mer enn 12 måneder dobbel 
blodplatehemming til pasienter med høy 
iskemisk risiko og ikke høy risiko for alvorlig 
blødning er endret fra IIbA til IIaA. Det er 
nye kapitler om MINOCA («myocardial 
infarction with non-obstructive coronary 
arteries»), SCAD («spontaneous coronary 
artery dissection») og kvalitetsindikatorer 
for behandling.
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semaglutid injeksjon

Ozempic «Novo Nordisk»
Antidiabetikum, GLP-1-reseptoragonist.                             ATC-nr.: A10B J06
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg: Hver dose (0,19 ml, resp. 0,37 ml og 0,74 ml) inneh.: Semaglutid 0,25 mg (1,34 mg/
ml), resp. 0,5 mg (1,34 mg/ml) og 1 mg (1,34 mg/ml), dinatriumfosfatdihydrat, propylenglykol, fenol, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeks-
jonsvæsker. 0,25 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,25 mg. 0,5 mg-penn inneholder 1,5 ml oppløsning og gir 4 doser á 0,5 mg. 1 mg-penn 
inneholder 3 ml oppløsning og gir 4 doser á 1 mg.
Indikasjoner: Behandling av voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: -Som monoterapi når metformin 
er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. -I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for resultater fra studier vedrørende 
kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som ble undersøkt. Dosering: Startdose 0,25 mg 1 gang pr. uke. Etter 
4 uker skal dosen økes til 0,5 mg 1 gang pr. uke. Etter minst 4 uker med dose 0,5 mg 1 gang pr. uke kan dosen økes til 1 mg 1 gang pr. uke for å bedre glykemisk 
kontroll ytterligere. 0,25 mg er ikke en vedlikeholdsdose. Ukentlige doser >1 mg anbefales ikke. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling med met-
formin og/eller tiazolidindion, kan gjeldende dose av metformin og/eller tiazolidindion beholdes uendret. Når semaglutid gis i tillegg til eksisterende behandling 
med sulfonylurea eller insulin, bør det vurderes å redusere dosen av sulfonylurea eller insulin for å redusere risikoen for hypoglykemi. Egenmålinger av blodglukose 
for å justere semaglutiddosen er ikke nødvendig. Ved oppstart av behandling med semaglutid i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, kan det imidlertid være 
nødvendig med egenmålinger av blodglukose for å justere dosen av sulfonylurea eller insulin, dette for å redusere risikoen for hypoglykemi. Glemt dose: Injiseres 
så snart som mulig, og innen 5 dager etter at dosen ble glemt. Hvis det er gått >5 dager, skal glemt dose utelates, og neste dose injiseres på den opprinnelige 
planlagte dagen. I begge tilfeller kan vanlig regime med dosering 1 gang pr. uke gjenopptas. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke 
nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Begrenset 
erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: 
Dosejustering pga. alder ikke nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år. Tilberedning/Håndtering: Skal ikke brukes dersom preparatet ikke fremstår som klart 
og fargeløst eller nesten fargeløst. Skal kun brukes av én person. Bruksanvisningen i pakningsvedlegget må følges nøye. Pennene kan administreres med nåler 
opptil en lengde på 8 mm og er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler. NovoFine Plus-nåler 4 stk. er inkludert i hver pakning. In-
jeksjonsnålen skal alltid fjernes etter hver injeksjon, pennen skal oppbevares uten påsatt injeksjonsnål. Dette kan forhindre tette nåler, urenheter, infeksjon, lekkas-
je av oppløsningen og unøyaktig dosering. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter. 
Administrering: Gis 1 gang pr. uke når som helst i løpet av dagen, til eller utenom måltid. Skal injiseres s.c. i abdomen, låret eller overarmen. Injeksjonsstedet kan 
endres uten å justere dosen. Skal ikke gis i.v. eller i.m. Dagen for ukentlig administrering kan om nødvendig endres så lenge tiden mellom de 2 dosene er minst 
3 dager (>72 timer). Etter at ny doseringsdag er valgt, skal regimet med dosering 1 gang pr. uke fortsettes. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes ved diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke et erstatningspreparat for insulin. 
Ingen erfaring hos pasienter med kongestiv hjertesvikt, NYHA klasse IV, og semaglutid anbefales derfor ikke til disse. Bruk av GLP-1-reseptoragonister kan være 
forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette bør tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon, da kvalme, oppkast og diaré kan forårsake dehydrering, noe 
som kan gi svekket nyrefunksjon. Akutt pankreatitt er sett ved bruk av GLP-1-reseptoragonister. Pasienten bør informeres om typiske symptomer. Ved mistanke om 
pankreatitt bør semaglutid seponeres; dersom pankreatitt bekreftes, bør behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet bør utvises ved tidligere pankreatitt. Kombi-
nasjon med sulfonylurea eller insulin kan gi økt risiko for hypoglykemi. Risikoen kan reduseres ved å minske dosen sulfonylurea eller insulin når semaglutidbehan-
dling initieres. Hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin og semaglutid er det sett økt risiko for å utvikle komplikasjoner av diabetisk 
retinopati, forsiktighet bør utvises hos pasienter med diabetisk retinopati som behandles med insulin. Disse pasientene bør følges opp nøye og behandles iht. 
kliniske retningslinjer. Rask forbedring av glukosekontroll er forbundet med midlertidig forverring av diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke uteluk-
kes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på 
evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved bruk i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, bør pasienten rådes til å ta forholdsregler for å unngå hypoglykemi. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Semaglutid forsinker magetømming og kan potensielt påvirke ab-
sorpsjonshastigheten av orale legemidler som gis samtidig. Semaglutid bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får orale legemidler som krever hurtig gas-
trointestinal absorpsjon. Ved oppstart av semaglutid hos pasienter på warfarin/andre kumarinderivater anbefales hyppig INR-monitorering. Graviditet, amming og 
fertilitet: Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisk effekt. Skal ikke brukes under graviditet. Hvis en pasient ønsker å bli gravid eller 
blir gravid, skal behandlingen seponeres. Pga. lang halveringstid skal semaglutid seponeres minst 2 måneder før en planlagt graviditet. Amming: Utskilles i melk 
hos rotte. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes, skal ikke brukes ved amming. Fertilitet: Kvinner i fertil alder anbefales å bruke prevensjon. Effekten på 
fertilitet hos mennesker er ukjent. Semaglutid påvirket ikke fertiliteten hos hannrotter. Hos hunnrotter sees en økning i brunstperiodens lengde og en liten reduks-
jon i antall eggløsninger ved doser forbundet med vekttap hos moren. Bivirkninger: Hyppigst er gastrointestinale bivirkninger, som generelt er milde eller moderate 
i alvorlighetsgrad og av kort varighet. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, diaré. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med insulin eller 
sulfonylurea. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, magesmerte, abdominal distensjon, forstoppelse, dyspepsi, gastritt, gastroøsofageal reflukssyk-
dom, eruktasjon, flatulens. Lever/galle: Gallesten. Nevrologiske: Svimmelhet. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi ved bruk sammen med andre orale antidiabetika, 
redusert appetitt. Undersøkelser: Økt lipase, økt amylase, vekttap. Øye: Komplikasjoner av diabetisk retinopati. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Hjerte/kar: Økt hjertefrekvens. Nevrologiske: Dysgeusi. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Anafylaktisk reaks-
jon. Overdosering/Forgiftning: Overdoser på opptil 4 mg i én enkelt dose, og opptil 4 mg på én uke, er rapportert i studier. Vanligste bivirkning var kvalme. Alle 
pasientene ble restituert uten komplikasjoner. Behandling: Egnet støttebehandling iht. kliniske tegn og symptomer. En lengre periode med observasjon og behan-
dling for disse symptomene kan være nødvendig, tatt i betraktning semaglutid sin lange halveringstid på ca. 1 uke. Egenskaper: Klassifisering: Glukagonlignende 
peptid-1 (GLP-1)-analog fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi. 94% sekvenshomologi for hormonet humant GLP-1. Virkningsmekanisme: GLP-1-reseptorago-
nist med forlenget effekt som bindes selektivt til og aktiverer GLP-1-reseptoren, målet for endogent GLP-1. Hovedmekanismen bak forlenget effekt er binding til 
albumin, denne bindingen resulterer i redusert renal clearance og beskyttelse mot metabolsk nedbrytning. Dessuten stabiliseres semaglutid mot nedbrytning av 
DPP-4-enzymet. Semaglutid reduserer blodglukose på en glukoseavhengig måte ved å stimulere insulinsekresjon og senke glukagonsekresjon når blodglukosen er 
høy. Mekanismen med blodglukosesenking involverer også en mindre forsinkelse i magetømming i den tidlige postprandiale fasen. Ved hypoglykemi reduserer 
semaglutid insulinutskillelse, og svekker ikke glukagonutskillelse. Semaglutid reduserer fastende og postprandial glukosekonsentrasjon og HbA1c. Semaglutid re-
duserer kroppsvekt og kroppsfettmasse via nedsatt energiinntak, som involverer en generelt redusert appetitt og reduserer i tillegg preferansen for mat med høyt 
fettinnhold. Semaglutid er vist å redusere risiko for alvorlige kardiovaskulære hendelser med 26%. Se SPC for ytterligere informasjon. Absorpsjon: Tmax 1-3 dager. 
Steady state nås etter 4-5 uker. Absolutt biotilgjengelighet er 89%. Proteinbinding: >99%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd ca. 12,5 liter. Halveringstid: Ca. 1 uke. 
Semaglutid vil være til stede i sirkulasjonen i ca. 5 uker etter siste dose. Clearance ca. 0,05 liter/time. Metabolisme: Semaglutid blir i høy grad metabolisert ved 
proteolytisk spalting av peptidkjeden og sekvensiell betaoksidasjon av fettsyresidekjeden. Enzymet nøytral endopeptidase (NEP) antas å være involvert i metabo-
lismen. Utskillelse: Ca. 2/3 utskilles i urin (3% uomdannet) og ca.1/3 i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdes borte fra kjøleele-
mentet. Skal ikke fryses, og skal ikke brukes dersom preparatet har vært frosset. Etter første gangs bruk: Oppbevares ved høyst 30°C eller i kjøleskap (2-8°C). La 
pennehetten sitte på når pennen ikke er i bruk, for å beskytte den mot lys. Holdbarhet etter å ha blitt tatt i bruk: 6 uker. Pakninger og priser: 0,25 mg: 1,5 ml (fer-
digfylt penn) kr 1161,40. 0,5 mg: 1,5 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40. 1 mg: 3 ml (ferdigfylt penn) kr 1161,40.
Refusjon: A10B  J06_Semaglutid
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea og/eller basalinsulin hos pasienter som ikke 
har oppnådd tilstrekkelig glykemisk kontroll på høyeste tolererte dose av disse legemidlene.
Refusjonskode:
ICPC Vilkår nr ICD Vilkår nr
T90 Diabetes type 2 232 E11 Diabetes mellitus type 2 232

Vilkår: (232)  Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin
Sist endret: 21.09.2018. Basert på SPC godkjent av SLV: 18.10.2018. Pris per november 2019.
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NYE 2020 ESC-RETNINGSLINJER 
FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING 

AV ATRIEFLIMMER  
– «FRA CC TIL ABC»

Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

av underliggende faktorer for sjansen til å 
holde disse pasienter i sinusrytme. Dette 
tydeliggjør behovet for en helhetlig behand-
ling av pasientene og at mange yrkesgrup-
per må involveres. God behandling av 
AF-pasienter innebærer en multidisiplinær 
integrert tilnærming med involvering av 
både primær- og sekundærhelsetjenesten. 

Man anbefaler at det lages et struk-
turert oppfølgingsprogram for hver enkelt 
pasient, med flere faggrupper involvert, og 
betydningen av klar kommunikasjon mel-
lom primær- og sekundærhelsetjenesten 
understrekes. 

Nedenfor følger noen andre viktige 
punkter fra de nye retningslinjer:

Det anbefales fortsatt opportunistisk 
screening for AF ved å ta puls eller EKG 
hos pasienter ≥ 65 år som oppsøker lege 
av andre årsaker (IB). Systematisk EKG-
screening for AF bør vurderes (IIa B) hos 
pasienter som er 75 år eller eldre og dem 
med høy risiko for hjerneslag.  

Pasientenes egne meninger og 
verdier skal tas hensyn til. Det anbefales å 
legge vekt på pasienttilfredshet og livskvali-
tet og innføre verktøy som kan måle dette.

Man deler AF inn i «klinisk AF» og 
«subklinisk AF». Klinisk AF defineres som 
symptomatisk eller asymptomatisk AF. 
Begge skal være dokumentert på EKG. 

Subklinisk AF refererer til asymp-
tomatiske individer hvor pacemaker- eller 
ICD-avlesning viser såkalte «atrial high rate 
episodes (AHRE)», men hvor man ikke har 
kunnet påvise AF på overflate-EKG. 

Uttrykkene «lone AF» og «valvular 
AF» ønsker man ikke skal brukes lenger. 
Årsaken er at det nesten alltid finnes en 
årsak til AF og at uttrykket «lone» derfor er 

På European Society of Cardiology (ESC)-
kongressen 2020 ble nye europeiske ret-
ningslinjene for behandling av atrieflimmer 
(AF) lagt fram. De gamle retningslinjene 
hadde rukket å bli fire år gamle, og det var 
forbundet med store forventninger når ESC 
skulle legge frem nye.

De nye retningslinjene lanserer en 
strategi for diagnostikk og behandling av 
AF som skal være lett å huske: «fra CC til 
ABC». Selv om forkortelsen er lett å huske, 
vil det kanskje ikke være like lett å gjennom-
føre alt denne strategien innebærer?

CC gjelder diagnostikk. Den første C 
står for «Confirm AF». For å stille diagnosen 
AF, må rytmeforstyrrelsen fortsatt bekreftes 
på 12-kanals EKG eller rytmestripe og ha 
varighet på minst 30 sekunder. Den andre 
C står for «Characterise AF». Atrieflimmer-
pasienten skal karakteriseres med hensyn 
på hjerneslagrisiko, symptomenes alvorlig-
hetsgrad, atrieflimmerbyrde og eventuelle 
substrater for AF. 

ABC gjelder behandlingsstrategi. 
A står for Anticoagulation/Avoid stroke), 
B står for «Better symptom manage-
ment» og C står for «Cardiovascular and 
Comorbidity optimisation». Det sistnevnte 
innebærer behandling av kardiovaskulære 
risikofaktorer som høyt blodtrykk, 
røyking og overvekt samt kardiovaskulær 
komorbiditet. Det ser ut som AF svært 
sjelden opptrer alene, men at pasientene 
nesten alltid har kardiovaskulære 
risikofaktorer eller annen komorbiditet som 
underliggende tilstand. Det er et økt fokus 
på behandling av slike risikofaktorer og 
komorbiditet sammenliknet med tidligere, 
etter at flere studier (bl.a. RACE 3, Eur Heart 
J 2018; 39: 2987-2996) viste betydningen 
av streng risikofaktorkontroll og behandling 
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misvisende. Uttrykket «valvular» kan ha ulik 
betydning og ønskes derfor heller ikke brukt.

CHA2DS2-VASc-skår skal brukes for 
å identifisere pasienter med lav risiko for 
hjerneslag (CHA2DS2-VASc-skår = 0 hos 
menn, 1 hos kvinner). Disse trenger ikke 
antikoagulasjonsbehandling. Oral antikoa-
gulasjonsbehandling anbefales til alle AF 
pasienter med CHA2DS2-VASc-skår ≥ 2 
(menn) eller ≥ 3 (kvinner). Hos pasienter 
med CHA2DS2-VASc-skår på 1 (menn) eller 
2 (kvinner) skal antikoagulasjons-behand-
ling overveies. Hos sistnevnte gruppe 
anbefales at behandling individualiseres 
basert på netto klinisk nytte og pasientens 
preferanser. 

Etter at HAS-BLED-skår har vært 
ute fra retningslinjene en periode er den 
nå tatt inn igjen, da man mener at HAS-
BLED-skår er det beste verktøy vi har til å 
bedømme blødningsrisiko. Pasienter med 
høy blødningsrisiko skal likevel behandles 
med antikoagulasjon, dersom det ikke er 
absolutte kontraindikasjoner, men de må 
tilbys hyppigere kontroller under oppfølging. 

Non-vitamin K-antagonist orale 
antikoagulantia (NOAK) anbefales framfor 
warfarin. Det gjelder for alle AF-pasienter, 
bortsett fra dem med mekaniske hjerteklaf-
fer eller moderat/alvorlig mitralstenose, 
som fortsatt anbefales warfarin.

Hos pasienter med AF og akutt 
koronarsyndrom som får utført PCI, anbe-
fales det nå 
å avslutte 
trippelbe-
handling på 
et tidligere 
tidspunkt 
enn før, dvs 
allerede 
etter ≤ 1 uke. 
Det er ace-
tylsalisylsyre 
som da skal 
seponeres. 
Pasienten 
anbefales 
deretter 
behandling 
med én 

blodplatehemmer (klopidogrel) sammen 
med oral antikoagulasjon, opptil 12 måne-
der. Etter 12 måneder kan klopidogrel 
seponeres, og pasienten fortsetter med 
antikoagulasjon alene. NOAK anbefales 
som antikoagulasjon framfor warfarin også 
i denne sitasjonen. Trippelterapi av lenger 
varighet enn 1 uke anbefales kun når risiko 
for stenttrombose anses å være høyere enn 
blødningsrisiko, men uansett ikke lenger 
enn 1 måned (se figur).

Vi mangler fortsatt gode data 
på hvordan man optimalt skal behandle 
AHRE/subklinisk AF, men det anbefales at 
disse pasienter gjennomgår en full kli-
nisk vurdering med EKG og vurdering av 
CHA2DS2-VASc-skår. Én av fem vil utvikle 
klinisk AF i løpet av en periode på 2,5 år, og 
det anbefales å følge dem nøye med tanke 
på dette og også gi dem god behandling 
for risikofaktorer og komorbiditeter. Videre 
foreslås at de med lang varighet av AHRE og 
høy CHA2DS2-VASc-skår kan vurderes med 
hensyn på antikoagulasjon.

Det er lite nytt når det gjelder fre-
kvenskontroll av AF. Fortsatt anbefales det 
å bremse frekvensen til < 110 pr min i første 
omgang, men gå lavere dersom pasienten 
fortsatt har symptomer. Bruk av betablok-
ker eller kalsiumkanalblokkere (verapamil 
eller diltiazem), ev. med tillegg av digoksin, 
anbefales. Valg av medikament påvirkes av 
komorbiditeter og bivirkninger. Ved hemo-

Figur: 2020 ESC-algoritme for antitrombotisk behandling av pasienter med atrieflimmer og 
non-ST-elevasjons akutt koronarsyndrom som gjennomgår PCI.
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dynamisk ustabilitet eller betydelig redusert 
venstre ventrikkelfunksjon foreslås intrave-
nøs amiodaron. 

Hos pasienter med AF og normal 
venstre ventrikkelfunksjon har man (fram til 
ESC i år) ikke kunnet vise at rytmekontroll 
reduserer risiko for hjerneslag og/eller død 
sammenliknet med standard terapi. Hoved-
indikasjonen for rytmekontroll er derfor 
reduksjon av AF-relaterte symptomer og 
bedring av livskvalitet. På ESC ble den store 
EAST-AFNET 4-studien publisert (N Engl J 
Med 2020; 383:1305-1316) som viste at tid-
lig rytmekontroll (legemidler eller ablasjon) 
var forbundet med bedre kardiovaskulær 
prognose enn standardbehandling. Studien 
ble prematurt stoppet etter fem år fordi 
det var betydelig bedre resultater i gruppen 
som fikk rytmekontrollterapi. Pasientene 

var imidlertid svært selekterte med mye 
komorbiditet og fikk rytmekontrollterapi 
tidlig etter debut av AF. De fleste som fikk 
rytmekontrollterapi, ble behandlet med 
legemidler og et mindretall med ablasjon. 
Hvordan resultatet av denne studien vil 
påvirke retningslinjer og praksis i fremtiden, 
er for tidlig å si.

Hos pasienter med takykardiindusert 
kardiomyopati har ablasjon vist seg å bedre 
venstre ventrikkelfunksjon signifikant. Kate-
terablasjon har derfor fått en IB anbefaling 
ved takykardiindusert kardiomyopati.

Overvekt og obstruktiv søvnapné er 
viktige risikofaktorer for AF. Vektreduksjon 
forbedrer prognosen hos pasienter med 
AF og reduserer også residivfrekvens hos 
overvektige AF-pasienter som er behandlet 
med ablasjon.  

STUDIER OM BEHANDLING AV 
HJERTESVIKT OG HYPERTENSJON 

Rune Mo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital, Trondheim.

Empagliflozin reduserer 
sykehusinnleggelser og 
død hos pasienter med 
hjertesvikt og redusert 
ejeksjonsfraksjon
EMPEROR-Reduced randomiserte pasienter 
med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfrak-
sjon (EF) (< 40 %) til SGLT2-hemmeren 
empagliflozin (10 mg) eller placebo. Studien 
ble presentert av Milton Packer i en Hot 
Line-sesjon den 29.8.20 og publisert 
samtidig i New England Journal of Medicine 
(1). Totalt 3730 pasienter med og uten 
diabetes mellitus ble inkludert. Studien 
ble gjennomført ved 565 senter i 20 land. 
Den inkluderte pasienter med høy risiko 
for kardiovaskulære hendelser.  Halvparten 
av pasienten hadde diabetes mellitus, 73 
% hadde EF ≤ 30 %, 79 % hadde NT-pro-

BNP ≥ 1000 pg/ml og 48 % hadde eGFR < 
60ml/min/1,73m².

Det kombinerte primære ende-
punktet var kardiovaskulær død og syke-
husinnleggelser for hjertesvikt. Sekun-
dære endepunkter omfattet bl.a. renale 
komplikasjoner. 

Etter 16 måneders oppfølging ble 
det primære endepunktet nådd hos 361 
pasienter (19,4 %) i empagliflozin-gruppen 
mot 462 pasienter (27%) i placebogruppen 
(hasardratio (HR) 0,75, 95 % konfidensin-
tervall [KI] 0,65–0,86, p < 0,0001). Ende-
punktet ble i stor grad drevet av et redusert 
antall sykehusinnleggelser for hjertesvikt i 
empagliflozin-gruppen (HR 0,70, 95 % KI 
0,58–0,85, p < 0,001).  Kardiovaskulær død 
ble redusert med 8 % uten at gruppefor-
skjellen var statistisk signifikant (95% KI 
0,75-1,12). Resultatene var konsistente hos 
pasienter med og uten diabetes mellitus.
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Alvorlige uønskede hendelser ble 
registrert hos 772 pasienter (41,4 %) i 
empagliflozin-gruppen og hos 896 pasi-
enter (48,1 %) i placebo-gruppen. Færre 
pasienter i empagliflozin-gruppen fikk 
redusert og eventuelt behandlingskrevende 
nyrefunksjon (30 vs. 58, HR 0,50, 95 % KI 
0,32–0,77, p < 0,01). Ukompliserte urogeni-
tale infeksjoner forekom hyppigere hos pasi-
enter som fikk empagliflozin (1,3 % vs. 0,4 
%), mens det ikke var signifikante forskjeller 
mellom gruppene vedrørende hypotensjon, 
hypovolemi eller hypoglykemi. 

I en naturlig sammenlikning 
med DAPA-HF-studien (2), inkluderte 
EMPEROR-Reduced pasienter med lavere 
EF, høyere NT-pro-BNP og lavere eGFR.  I 
EMPEROR-Reduced var også en betydelig 
andel pasienter behandlet med valsartan/
sacubitril. Effekten av SGLT2-hemmeren var 
tilstede og framsto større hos pasienter på 
behandling med valsartan/sacubitril enn 
uten. Det anmerkes samtidig at dapagliflo-
zin i DAPA-HF ga signifikant reduksjon i 
kardiovaskulær død alene, mens empag-
liflozin i EMPEROR-Reduced kun ga en liten, 
ikke-signifikant reduksjon. Blant mulige 
forklaringer på forskjellen mellom studi-
ene anmerkes forskjeller i risikoprofil ved 
inklusjon. 

Oppsummerende ga empagliflozin 
25 % lavere risiko for alvorlige hjerte-
svikthendelser, fortrinnsvis ved å redusere 
sykehusinnleggelser for hjertesvikt. I tillegg 
var forekomsten av nyrekomplikasjoner 
50 % lavere for pasienter på behandling 
med empagliflozin enn for behandling 
med placebo. I en populasjon med høyere 
kardiovaskulær risiko enn i tidligere studier 
dokumenterer også EMPEROR-Reduced 
gunstig effekt av en SGLT-2-hemmer hos 
pasienter med hjertesvikt og redusert 
ejeksjonsfraksjon.

Referanser
1. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardio-

vascular and renal outcomes with empagli-
flozin in heart failure. N Engl J Med 2020; 
383: 1413-1424.

2. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, 
et al. Dapagliflozin in patients with heart 
failure and reduced ejection fraction. N Engl 
J Med 2019;381:1995-2008.

Sacubitril/valsartan senker 
NT-pro-BNP hos pasienter 
med hjertesvikt og bevart 
ejeksjonsfraksjon, men 
bedrer ikke resultatet i 6 
minutters gangtest
Sacubitril/valsartan ble i PARALLAX-stu-
dien testet mot individualisert behandling 
med enalapril, valsartan eller placebo ved 
hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon 
(HFpEF). Studien ønsket å undersøke effek-
ten av behandling på grad av hjertesvikt og 
funksjonskapasitet. To primære endepunk-
ter ble valgt: 1) endring i NT-pro-BNP fra 
studiestart til 12 uker etter oppstart og 2) 
endring i 6 minutters gangtest fra studi-
estart til 24 uker etter oppstart. Studien ble 
presentert i en Hot Line-sesjon den 30.8.20.

PARALLAX inkluderte 2572 pasien-
ter med gjennomsnittsalder 73 år. Fem-
tien prosent var kvinner. Gjennomsnittlig 
ejeksjonsfraksjon for venstre ventrikkel var 
56 %.  Etter 12 uker var reduksjonen i NT-
pro-BNP 16,4 % større hos pasienter som 
fikk sacubitril/valsartan enn hos pasienter 
som fikk optimalt individualisert behandling 
(p < 0,0001). På den annen side var det 
ikke forskjell mellom gruppene i 6 minutters 
gangtest etter 24 uker. Riktignok forbedret 
begge grupper resultatet sammenlignet 
med studiestart, men forskjellen var ikke 
statistisk signifikant.  Pasienter på behand-
ling med sacubitril/valsartan økte gangleng-
den med 9,7 m, mens økningen var 12,2 m i 
kontrollgruppen (gjennomsnittlig differanse 
-2,5 m, 95 % KI -8,5 til 3,5 m, p = 0,79).  

Det ble ikke funnet signifikante 
gruppeforskjeller i sekundære endepunkter 
som endringer i livskvalitet (Kansas City 
Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ)) 
eller funksjonsklasse (NYHA). I en post 
hoc-analyse reduserte sacubitril/valsartan 
sykehusinnleggelser for hjertesvikt med 
50 % (p = 0,005), men dette var ikke et 
prespesifisert endepunkt. En så også at 
sacubitril/valsartan begrenset reduksjonen i 
nyrefunksjon (eGFR) etter 24 uker. Alvorlige 
bivirkninger forekom med samme frekvens i 
behandlingsgruppene.

Ut over diuretika ved væskereten-
sjon samt omsorg for komorbiditeter som 
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hypertensjon, iskemi og arytmi, gir gjel-
dende retningslinjer ingen sterke anbefa-
linger for behandling av HFpEF. Studier har 
så langt ikke dokumentert sikker effekt av 
medikamenter på sykelighet og dødelig-
het. PARALLAX antyder positive effekter av 
sacubitril/valsartan sammenlignet med en 
bredt sammensatt kontrollgruppe, men gir 
umiddelbart ikke grunnlag for endringer i 
kliniske anbefalinger. 

Konsistent effekt av 
blodtrykksreduksjon i stor 
metaanalyse
På vegne av Blood Pressure Lowering 
Treatment Trialists Collaboration (BPLTTC) 
presenterte Kazem Rahimi (Oxford, UK) 
den 31.08.20 en stor metaanalyse på 348 
854 pasienter fra 48 hypertensjonsstudier. 
BPLTTC ble etablert i 1995 av forskere i den 
tids studier. Data fra alle hypertensjons-
studier har vært samlet og analysert i flere 
omganger. Etter at organisasjonen i de 
første årene ble støttet av industrimidler har 
BTLTTC fra 2005 vært finansiert av offent-
lige midler 

Den ferske metaanalysen bekrefter 
at redusert blodtrykk gir redusert risiko 
for kardiovaskulære hendelser. Dette var 
tilfelle for individer uten kjent kardiovasku-
lær sykdom så vel som for pasienter etter 
hjerneslag og hjerteinfarkt. Den relative 
effekten var like stor, uavhengig av blod-
trykksnivået ved inklusjon i studiene. Også 
personer med lave blodtrykk så ut til å 

profitere på enda lavere blodtrykk. Som 
Rahimi uttalte, betyr ikke dette at alle skal 
ha blodtrykkssenkende behandling. Indika-
sjonen for behandling vil som før basere seg 
på en samlet vurdering av sannsynlighet for 
kardiovaskulære hendelser. I tillegg må både 
bivirkninger og kostnader ved behandling 
tas med i betraktning.

Metaanalysen delte individene inn 
i to grupper, hhv. med og uten etablert 
kardiovaskulær sykdom. Hver av gruppene 
ble så delt i 7 undergrupper i hht. blodtryk-
ket ved inklusjon (< 120, 120-129, 130-139, 
140-149, 150-159, 160-169 og ≥ 170 mm 
Hg). Etter en gjennomsnittlig oppfølging 
på 4 år var 5 mm Hg reduksjon i systolisk 
blodtrykk forbundet med ca. 10 % reduk-
sjon i alvorlige kardiovaskulære hendelser. 
Risikoreduksjonen for hjerteinfarkt, hjer-
neslag, hjertesvikt og død var hhv.  7 %, 13 
%, 14 % og 5 %. Effekten var tilstede for 
pasienter med og uten etablert sykdom ved 
studiestart. På samme måte var reduksjon 
av risiko uavhengig av blodtrykksnivået ved 
inklusjon. 

Rahimi konkluderte sin presentasjon 
med å si at blodtrykksreduserende medika-
mentell behandling synes å være et effektivt 
verktøy for å redusere kardiovaskulær risiko 
hos individer med økt sannsynlighet for 
hjerteinfarkt eller hjerneslag. Grunnlaget 
for behandling skal ikke baseres ene og 
alene på blodtrykksnivået eller om pasien-
ten har etablert sykdom. Detaljer i dette 
omfattende arbeidet vil bli presentert i en 
forespeilet publikasjon.



hjerteforum   N° 4/ 2020 / vol 33 72

E-sigaretter og røykeslutt
Charlotta Pisinger fra Danmark holdt et inn-
legg der hun stilte spørsmål om e-sigaretter 
har noen rolle som røykesluttmiddel. Hun 
viste til at det er utilstrekkelig evidens for at 
e-sigaretter er mer effektive enn tilgjenge-
lig medisinsk behandling ved røykeslutt. 
Mange brukere blir dessuten dobbeltbru-
kere av både vanlige sigaretter og e-siga-
retter. Hun konkluderte med at de ikke kan 
anbefales som en folkehelsestrategi for 
røykeslutt. Hennes konklusjon samsvarer 
med anbefalingene i et nylig publisert «posi-
tion paper» om e-sigaretter og kardiovas-
kulære effekter fra European Association 
of Preventive Cardiology (EAPC) i European 
Journal of Preventive Cardiology (1). Norge 
har foreløpig ikke tillatt salg av e-sigaretter 
over disk. Stortinget vedtok i 2016 at dette 
skulle innføres i år, men saken er foreløpig 
utsatt, kanskje pga. ny evidens om helseska-
der både når det gjelder alvorlig lungesyk-
dom og kardiovaskulære effekter.

Primordial prevensjon
Eugene Braunwald fra USA holdt et innlegg 
i en sesjon som feiret 40 år med European 
Heart Journal og der den nylig avgåtte 
og nye sjefredaktøren av European Heart 
Journal snakket om sine bragder og visjoner. 
Professor Braunwald (91 år!) var invitert til 
å snakke om hva han mener er viktigst og 
som vil spille en hovedrolle for kardiologien 
i de nærmeste årene, og blant fire temaer 
nevnte han først primordial prevensjon. 
Mens primærprevensjon handler om å 
behandle risikofaktorene for å forebygge 
hjertesykdom, så refererer primordial pre-
vensjon til dette å forhindre at risikofaktorer 
utvikler seg i det hele tatt. Han viste til en 
publikasjon i Circulation fra 2018 av J. Koski-
nen et al som viste at kliniske risikofaktorer 
og lipider målt hos tenåringer var uavhen-
gige prediktorer for arteriosklerose 20 år 

senere, målt med intima-mediafortykkelse i 
carotis. Det samme funnet så man for høyt 
blodtrykk målt hos barn som var signifikant 
assosiert med økt risiko for venstre ventrik-
kelhypertrofi og økt intima-mediatykkelse 
i carotis hos de samme personene både 
som barn og som voksne, i en studie av A. 
M. Epure et al. i Journal of Clinical Hyper-
tension fra 2019. Braunwald viste også til at 
primordial prevensjon også omfatter den 
prenatale perioden, og at både diabetes, 
hypertensjon og fedme hos mor er assosiert 
med hypertensjon hos etterkommerne, slik 
omtalt i en fersk artikkel i Hypertensjon av B. 
Falkner et al. 

Fysisk aktivitet og død ved 
atrieflimmer
Marco Vitolo fra Italia hadde et innlegg i 
sesjonen Blockbusters in the young om betyd-
ningen av fysisk aktivitet hos pasienter med 
atrieflimmer på risiko for totaldød. Studien 
var i regi av ESC med oppstart 2013-2016 
og oppfølging over 2 år. Den omfattet 250 
sentre i 27 land og over 11000 pasienter. 
Fysisk aktivitet var selvrapportert i fire 
kategorier. Hele 51 % av kvinnene og 36 
% av mennene var ikke noe fysisk aktive, 
og bare 5,3 % av menn og 2 % av kvin-
ner rapporterte intens fysisk aktivitet. All 
fysisk aktivitet medførte en lavere risiko for 
totaldød sammenlignet med ingen aktivitet. 
Hasardratio for lett fysisk aktivitet var 0,69 
(95 % KI 0,59-0,81) og for intens aktivitet 
0,41 (95 % KI 0,23-0,76). I en subanalyse 
fant man at moderat/intens fysisk aktivitet 
var assosiert med redusert kardiovaskulær 
dødelighet med HR 0,54 (95 % KI 0,37-
0,77) hos disse atrieflimmerpasientene. 
Han konkluderte med at råd om økt fysisk 
aktivitet bør vurderes som en strategi for å 
forebygge for tidlig død og kardiovaskulær 
død hos atrieflimmerpasienter. 

PREVENTIV KARDIOLOGI
Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø -  

Norges arktiske universitet og Hjertemedisinsk avdeling,  
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
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Digital helse og preventiv 
kardiologi
Andrew Maiorana fra Australia pekte i sitt 
innlegg på at den tilskrivbare risikoen for 
livsstilsfaktorer for kardiovaskulær sykdom 
er hele 80 %, altså at 80 % av sykdom-
men kan forebygges via endret livsstil. Han 
fokuserte videre på sekundærprevensjon 
som har en klasse IA-anbefaling i ESCs ret-
ningslinjer for behandling av kardiovaskulær 
sykdom. Sekundærprevensjon hos hjer-
tepasienter omfatter opplæring og støtte 
for å oppnå risikofaktorendring og bruk av 
kardioprotektive medikamenter og er vist å 
redusere mortalitet, innleggelser, livskvalitet 
og psykososial velbefinnende. Bare inntil 30 
% fullfører et tilbud om hjerterehabilitering, 
ifølge en artikkel av Anderson et al. i Journal 
of American College of Cardiology fra 2016, og 
Covid-19-pandemien har ytterliggere forver-
ret denne situasjonen fordi mange tilbud har 
vært stengt ned lenge. Her kommer digital 
teknologi inn. Digital helse omfatter alt fra 
tekstmeldinger, telekonferanser, inter-
nettsider og e-post til smarttelefon-apper, 
sensorer og sosiale media, der målet er å 
bidra til endring av risikofaktorer, livskvali-
tet, helseforståelse og bedre prognose. I en 
studie fra Maioranes gruppe av Dorje et al. 
publisert i The Lancet Digital Health i 2019 
ble det utført et smarttelefon- og sosialt 

mediabasert sekundærprevensjonspro-
gram for drøyt 300 pasienter med koronar 
hjertesykdom. All kontakt var via digitale 
hjelpemidler og en coach. Studien var en 
randomisert kontrollert studie med en 
kontrollgruppe med vanlig oppfølging etter 
PCI og der intervensjonsgruppen fikk et pro-
gram med opplæring og oppfølging i fysisk 
aktivitet målt med akselerometer (primært 
endepunkt) og kunnskap om sykdommen, 
systolisk blodtrykk (selvmålt), medika-
menter og kontroll av øvrige risikofaktorer 
(sekundært endepunkt). Oppfølging var 
etter 6 måneder, og intervensjonsgruppen 
hadde bedre resultat enn kontrollgrup-
pen for alle endepunkt. Til slutt diskuterte 
Maiorana utfordringer knyttet til sikkerhet 
for pasientene med å trene hjemme alene, 
lovgivning, datasikkerhet, kostnad-nytte og 
pasienters opplevelse av tilbudet. Digital 
helse kan bli et gjennomførbart alternativ 
i fremtiden både der det er lang vei til et 
rehabiliteringstilbud og i dagens situasjon 
med en pandemi. 
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UTVALGTE BILDEDIAGNOSTISKE  
SESJONER VED ESC 2020:

AVBILDNING AV VENSTRE VENTRIKKEL 
VED AORTASTENOSE

Kristoffer Andresen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Ved årets digitale ESC-konferanse ble flere interessante temaer innen kardial bildediagnostikk 
belyst. Spesielt interessant var symposiet om avbildning av venstre ventrikkel ved aortas-
tenose (Imaging the left ventricle in aortic stenosis: Is it worth bothering?), hvilket er et viktig og 
interessant tema som de fleste kardiologer må ha et forhold til. Tre av foredragene tok for seg 
systolisk funksjon, diastolisk funksjon og myokardfibrose ved aortastenose, der det gjennom-
gående temaet var problematikken vedrørende tidspunkt for intervensjon ved asymptomatisk 
alvorlig aortastenose og hvordan man best kan detektere subklinisk dysfunksjon av venstre 
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ventrikkel før det utvikles irreversible 
forandringer i myokard med påfølgende 
redusert funksjon og prognose også etter 
intervensjon.

Det er viktig å anse aortastenose 
som en sykdomsprosess som påvirker både 
aortaklaffen og hjertemuskulaturen, spesielt 
når man vurderer tidspunkt for aortaklaf-
feintervensjon. Man vil ikke intervenere på 
klaffen for tidlig og eksponere pasienten 
unødvendig tidlig for risiko og potensielle 
komplikasjoner, men man vil heller ikke 
intervenere for sent da pasienten vil kunne 
utvikle irreversible skader på hjertemusku-
laturen som kan føre til hjertesvikt og dårlig 
prognose på sikt. I ESC-retningslinjene fra 
2017 vedrørende klaffesykdommer er det 
klasse IC-indikasjon for intervensjon ved 
asymptomatisk, alvorlig aortastenose og 
systolisk venstre ventrikkel dysfunksjon i 
form av ejeksjonsfraksjon (VVEF) < 50 % 
uten annen årsak (1). Bruk av VVEF med en 
grense på 50 % som en markør for systolisk 
dysfunksjon av venstre ventrikkel er imidler-
tid ikke uproblematisk. Man bør intervenere 
mot aortastenosen før VVEF faller under 
50 %, da dette er assosiert med begrenset 

forbedring av venstre ventrikkelremodel-
lering og -funksjon etter intervensjon og 
med redusert overlevelse. Man trenger 
dermed bedre bildediagnostiske verktøy 
for å vurdere venstre ventrikkels systoliske 
funksjon og eventuell dekompensasjon ved 
aortastenose enn VVEF alene.

Systolisk funksjon ved 
aortastenose
Julien Magne fra Universitet i Limoges i 
Frankrike diskuterte nyere ekkokardio-
grafiske verktøy for vurdering av venstre 
ventrikkels systoliske funksjon ved asymp-
tomatisk alvorlig aortastenose. Venstre ven-
trikkels globale longitudinale strain (GLS), 
mekanisk dispersjon og første-fase ejek-
sjonsfraksjon (VVEF1) foreslåes som slike 
verktøy for å detektere subklinisk venstre 
ventrikkeldekompensasjon, og et revidert 
flytdiagram for vurdering og eventuell inter-
vensjon foreslås.

GLS vurdert ved speckle tracking-
ekkokardiografi er det vanligste strain-
baserte målet på venstre ventrikkels 
systoliske funksjon. Redusert GLS ved 
asymptomatisk alvorlig aortastenose er vist 

Figur 1. Foreslått flytdiagram for vurdering av venstre ventrikkel systolisk funksjon ved asymptomatisk 
alvorlig aortastenose. Revidert fra Dahl JS, Magne J, Pellikka PA et al., JACC Cardiovasc Imaging 2019.
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å være assosiert med redusert overlevelse i 
en metaanalyse fra 2019, både for popula-
sjonen som en helhet og for gruppen med 
VVEF > 60 % (2).

Mekanisk dispersjon er standardav-
viket til tiden fra start av QRS til maksimal 
longitudinal strain for hvert enkelt segment i 
venstre ventrikkel. Økt mekanisk dispersjon 
ved aortastenose er vist å være assosiert 
med dårligere prognose (3, 4) og gir til-
leggsinformasjon til VVEF, GLS og venstre 
ventrikkels afterload.

VVEF1 er ejeksjonsfraksjonen i første 
fase av ejeksjonen der slutten på denne 
er definert ved maksimal blodgjennom-
strømning gjennom aortaklaffen målt ved 
kontinuerlig doppler. Et flertall av pasien-
tene med alvorlig aortastenose har redusert 
VVE1 ved en grenseverdi på 25 %, og dette 
har i to studier vist seg å være nyttig for å 
identifisere pasienter med økt mortalitet 
eller behov for aortaklaffekirurgi (5, 6).

For å ta konsekvensen av at pasien-
ter med subklinisk dysfunksjon av venstre 
ventrikkel ved alvorlig aortastenose har 
dårligere prognose og at VVEF alene ikke 
fanger opp alle disse pasientene, foreslås et 
revidert flytskjema for vurdering og hånd-
tering av slike pasienter. Dette flytskjemaet 
er imidlertid foreløpig ikke validert, og det 
er således behov for studier som under-
søker dette og også hvilken av de nevnte 
parametere som best identifiserer systolisk 
dysfunksjon av venstre ventrikkel ved aor-
tastenose og VVEF > 50 %.

Diastolisk funksjon ved 
aortastenose
Frank Arnold Flachskampf fra Uppsala 
universitet i Sverige gjennomgikk diasto-
lisk dysfunksjon ved alvorlig aortastenose. 
Dette er en konsekvens av venstre ventrik-
kelhypertrofi, diffus fibrose, samtidig koro-
nar hjertesykdom og amyloidose. Etter aor-
taklaffekirurgi får man over tid en tilnærmet 
normalisering av kardiomyocyttvolum og 
venstre ventrikkels masse, mens graden av 
fibrose reduseres langsommere og mindre 
fullstendig selv ved langtidsoppfølging (7). 
Det er en rimelig antagelse at alle pasienter 
med alvorlig aortastenose har noe grad av 
diastolisk dysfunksjon.

Vurdering av diastolisk dysfunksjon 
ved aortastenose følger vanlige retnings-
linjer. Pulmonal hypertensjon er et alvor-
lig tegn. Vurderingen av mitralblodstrøm 
og vevs-dopplerhastigheter påvirkes ofte 
av forkalkninger i mitralannulus som gir 
redusert e’ og sekundært økt E/e’ uavhengig 
av myokardial diastolisk funksjon. E/e’ > 15 
er en sterk prediktor for økt mortalitet ved 
ubehandlet alvorlig aortastenose både hos 
asymptomatiske og symptomatiske pasien-
ter (8). Grad av diastolisk dysfunksjon før 
klaffeintervensjon er en prediktor for morta-
litet etter transkateter aortaklaffeimplanta-
sjon (9, 10) og er omvendt korrelert med 
livskvalitet (11). Økende grad av diastolisk 
dysfunksjon reflekteres ved kardial mag-
netresonanstomografi (CMR) som økende 
grad av ekstracellulært volum, som betyr at 
det er økt fibrose og affeksjon av interstitiet 
som et morfologisk korrelat på diastolisk 
dysfunksjon (12).

Myokardfibrose ved 
aortastenose
Marc Dweck fra Universitet i Edinburgh i 
Storbritannia diskuterte myokardfibrose 
ved aortastenose. For å avbilde myokard-
fibrose er CMR det foretrukne verktøyet. 
Ved injeksjon av gadoliniumbasert kon-
trastvæske hos pasienter med aortastenose 
kan man i midtre del av veggen i venstre 
ventrikkel se irreversible arr som områder 
med sent kontrastopptak (late gadolinium 
enhancement, LGE). Dette mønsteret er 
forskjellig fra det man ser ved hjerteinfarkt 
og kan potensielt brukes som en biomarkør 
for dekompensasjon av venstre ventrikkel 
ved aortastenose. Flere studier har vist at 
aortastenosepasienter med midtveggs-LGE 
har dårligere prognose enn ved fravær av 
dette (13-15), og de har flere andre tegn på 
venstre ventrikkeldekompensasjon i form av 
forhøyede biomarkører for myokardskade, 
dårligere systolisk og diastolisk funksjon, 
dårligere arbeidskapasitet og større symp-
tombyrde (16). Denne typen fibrose virker 
å være irreversibel etter aortaklaffekirurgi 
og er assosiert med dårlig langtidsprognose 
(17).

I tillegg til den irreversible fibrosen 
man kan påvise ved aortastenose som 
midtveggs-LGE, kan man ved CMR bruke 
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T1-mapping for å påvise diffus interstitiell 
myokardfibrose. Unormale funn her er 
assosiert med dårlig langtidsprognose og 
flere andre biomarkører for venstre ventrik-
kel dekompensasjon (18). Til forskjell fra 
den irreversible fibrosen man observerer 
som midtveggs-LGE, virker den diffuse 
interstitielle fibrosen å være reversibel ved 
opphør av trykkoverbelastning (17). Dette 
kan sees på som et tidligere tegn på venstre 
ventrikkeldekompensasjon enn redusert 
EF eller LGE og kan i fremtiden bli en viktig 
modalitet for å påvise tidlig myokardfi-
brose ved aortastenose og også ved andre 
hjertesykdommer.

Den kliniske konsekvensen av 
påvisning av myokardfibrose ved aortas-
tenose med tanke på tidspunkt for og valg 
av behandling er ikke fullt kartlagt. Den 
pågående EVOLVED-studien randomise-
rer pasienter med asymptomatisk alvorlig 
aortastenose og påvisbar myokardfibrose 
i form av midtveggs-LGE ved CMR til tidlig 
intervensjon eller standard behandling. 
Dette kan få konsekvenser for behandlingen 
av denne pasientgruppen i fremtiden.
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Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) –  

Sykdommen som kan få enhver oppoverbakke 

og trapp til å føles som Mount Everest

PAH er en sjelden, men alvorlig sykdom som kan forekomme  
i alle aldre. 
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Generelt om PAH

1.  PAH er en forkortelse for pulmonal arteriell hypertensjon - høyt trykk i lungearteriene. PAH 
skyldes at blodkarene i lungene blir for trange, noe som fører til det forhøyede blodtrykket.1

2.  PAH gir blant annet symptomer som: tungpust, tretthet, svimmelhet, brystsmerter  
og besvimelsesfølelse.1

3.  PAH pleier å beskrives som en hjerte- og lungesykdom. Selv om det er blodtrykket og 
motstanden i blodkarene i lungene som er forhøyet ved PAH, rammer sykdommen også 
hjertet med tiden.1

4.  Ved PAH er det en ubalanse mellom karsammentrekkende og karutvidende stoffer i 
cellelaget som omgir blodkarene. Stoffene er endotelin, prostacyklin og nitrogenoksid. 
Denne ubalansen bidrar til at karene blir trange.2

Referanser: 1. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary 
hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary. Hypertension of the European Society of Cardiology 
(ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology 
(AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 2016;37(1):67–119. 2. Lan NSH, Massam BD, 
Kulkarni SS et al. Pulmonary Arterial Hypertension: Pathophysiology and Treatment. Diseases. 2018 Jun;6(2):38.
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ANDRE NYHETER PRESENTERT 
VED «HOT LINE»-SESJONENE 

Olaf Rødevand, Hjertemedisinsk avdeling, LHL-sykehuset Gardermoen

Dette referatet omhandler: nytt lovende 
medikament ved hypertrofisk kardio-
myopati, nytte av tidlig rytmekontroll ved 
atrieflimmer, acetylsalisylsyre (ASA) uten 
klopidogrel ved TAVI, diabetesuavhengig 
nyrebeskyttende effekt av dapagliflozin, kol-
kisin effektivt ved kronisk koronarsykdom, 
lite nytte av det antianginøse medikamentet 
trimetazidin, hvordan velge pasienter til 
hjemmebehandling ved lungeemboli, ACE-
hemmere ved covid 19-infeksjon, nytte av 
enkelt informasjonsmateriell  ved antikoa-
gulasjon av atrieflimmerpasienter og støtte 
for restriktiv holdning til blodtransfusjon til 
anemiske infarktpasienter.

Et nytt spesifikt 
medikament mot 
hyperkontraktiliteten ved 
hypertrofisk kardiomyopati 
ga oppløftende resultater i 
EXPLORER-HCM-studien
Mavacamten for treatment 
of symptomatic obstructive 
hypertrophic cardiomyopathy 
(EXPLORER-HCM): a randomised, 
double-blind, placebo-controlled, 
phase 3 trial
Førsteforfatteren på den simultant publi-
serte artikkelen i Lancet, Iacopo Olivotto fra 
Italia, la frem studien.

Ved hypertrofisk kardiomyopati 
(HCM) er det begrenset symptomatisk 
effekt av vanlig empirisk medikamentell 
behandling med betablokker, ikke-dihydro-
pyridin-kalsiumblokker eller disopyramid. 
Dessuten kan denne behandlingen begren-
ses av bivirkninger. Invasiv behandling av 
høy gradient i venstre ventrikkels utløps-
traktus (LVOT), enten med alkoholablasjon 

eller kirurgisk myektomi, innebærer noe 
risiko og er ikke alltid like tilgjengelig.  

Foredragsholderen forklarte at ved 
HCM er det for mange forbindelse mellom 
tykke og tynne filamenter. Dette bidrar til 
hyperkontraktilitet, diastolisk dysfunksjon 
og dynamisk obstruksjon av LVOT. 

Studien tok sikte på å vurdere 
effekten og sikkerheten av en ny medika-
menttype, en myosin-inhibitor, hos pasi-
enter med symptomatisk obstruktiv HCM 
(HOCM). Mavacamten er et lite molekyl 
som inhiberer hjerte-ATP-asen. Det dannes 
da færre broer mellom aktin og myosin, og 
kontraktiliteten reduseres.

Studien ble angitt å være den til nå 
største placebokontrollerte randomiserte 
studien på behandling av HCM. Studien var 
en fase 3-studie gjennomført på 68 sentre 
i 13 land. Pasienten skulle ha en spontan 
eller provosert LVOT-gradient på ≥ 50 mm 
Hg og være i NYHA-klasse 2 eller 3. Av 429 
voksne pasienter som ble vurdert, ble 251 
inkludert og randomisert til mavacamten 
(med blindet dosetitrering fra 2,5 til 15 mg) 
eller placebo i 30 uker. De kunne fortsette 
stå på sin betablokker- eller kalsiumanta-
gonistbehandling (92 %). Over 90 % av 
pasientene var kaukasiere. Gjennomsnitts-
alder var 59 år. Endepunktene var mål for 
symptomer, funksjonskapasitet, helsestatus 
og fall i provosert LVOT-gradient. 

I utgangspunkter var målt LVOT-
gradient spontant på ca. 52 mm Hg og etter 
anstrengelse ca. 85 mm Hg i begge grupper. 
I forhold til placebo ga mavacamten 38 mm 
Hg større reduksjon i denne anstrengelses-
relaterte LVOT-gradienten (p > 0,001). De 
fikk også vesentlig lavere hvilegradient. De 
fikk også høysignifikant bedre symptom-
skår. 34 % flere pasienter forbedret seg 
minst én NYHA-klasse (80 av 123 pasienter 
på mavacamten mot 40 av 128 pasienter 
på placebo, p > 0,001). Mavacamten-
pasientene fikk en gjennomsnittlig 1,4 ml/kg 
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større økning i maksimalt oksygenopptak. 
Gjennomsnittlig ble EF lite redusert; med 
3,9 % ved mavacamtenbehandling i forhold 
til placebobehandling, fra ca. 74 % til ca. 
70 %. Det var også vedvarende bedring i 
biomarkører som høysensitivitetstroponin I 
og NT-proBNP. Foredragsholder anga at det 
var holdepunkter for at effekten av behand-
lingen så ut til å være nokså uavhengig av 
genotype.

Mål for sikkerhet og tolerabilitet var 
tilsvarende placebo. Plutselig død ble bare 
registret hos én pasient som fikk placebo.

Det ble konkludert med at denne 
sykdomsspesifikke behandlingen bedret 
både objektive og subjektive funksjonsmål 
ved HOCM. Det pågår nå studier der man 
vurderer effekten av mavacamten-behand-
ling over 5 år.

Blant dem som diskuterte studien, 
ble det påpekt at man trenger data for 
lenger oppfølging, ulik dosering og ulike 
pasientgrupper. 

EAST-AFNET 4: Tidlig 
rytmekontroll ved 
atrieflimmer er forbundet 
med bedre kardiovaskulær 
prognose enn vanlig 
behandling inkludert 
frekvenskontroll
EAST-AFNET 4: Early rhythm-
control therapy in patients with 
atrial fibrillation.
P. Kirchhof fra Hamburg, førsteforfatteren i 
publikasjon av studien i New England Journal 
of Medicine, presenterte studien.

Selv med forbedret antikoagula-
sjonsbehandling er atrieflimmer fortsatt 
forbundet med økt risiko for kardiovasku-
lære hendelser. Tidligere større studier har 
ikke vist bedre prognose ved rytmekontroll 
(dvs. tilstrebe sinusrytme) versus fre-
kvenskontroll av «etablert» atrieflimmer. I 
EAST-AFNET 4 undersøkte man om tidlig 
rytmekontrollerende behandling medførte 
redusert risiko.

2789 pasienter fra 11 europeiske 
land ble randomisert til rytmekontrollerende 
behandling eller vanlig oppfølging. Rytme-

kontroll kunne gjøres med antiarytmiske 
medikamenter eller ablasjonsbehandling. 
Atrieflimmeren skulle være påvist innenfor 
de siste 12 månedene. Median inklusjonstid 
etter at diagnosen var satt var 36 dager. 

Dette var en undersøkerinitiert 
studie. Avslutningstidspunkt var hendel-
sesdrevet. Studien ble stoppet etter 3. 
planlagte interimanalyse da denne viste 
konklusiv positiv effekt av rytmebehandling. 
Da var median pasientoppfølgingstid på 51 
måneder.

Pasientene skulle ha ekstra risikofak-
torer. De var ved inklusjon gjennomsnittlig 
70 år, og 46 % var kvinner. CHA2DS2-VASc-
skår var i snitt 3,4. 28 % hadde stabil hjer-
tesvikt. I utgangspunktet fikk drøyt 90 % 
antikoagulasjonsbehandling, ca. 80 % beta-
blokker, 70 % ACE-hemmer, 43 % statin, 
40 % diuretika og 16 % blodplatehemmer. 
54 % hadde sinusrytme ved studiestart, og 
40 % hadde tidligere blitt elektrokonver-
tert. 30 % hadde ikke atrieflimmerrelaterte 
symptomer. Ca. 38 % ble inkludert etter 
sin første atrieflimmerepisode, mens 36 % 
hadde paroksysmal og 27 % persisterende 
atrieflimmer.

De fleste i rytmekontrollgruppen fikk 
i starten antiarytmisk behandling, oftest 
flekainid, dernest amiodaron og dronedaron. 
Bare 8 % fikk innledningsvis ablasjon, mens 
andelen var økt til 19 % etter 2 år. Etter 2 år 
fulgte fortsatt 65 % av disse pasientene en 
rytmekontrollerende strategi. I standard-
behandlingsgruppen fikk etter 2 år 15 % 
rytmeregulerende behandling, omtrent likt 
fordelt mellom antiarytmika og ablasjon.

Det primære endepunktet var sam-
mensatt av kardiovaskulær død, hospita-
lisering for forverret hjertesvikt eller akutt 
koronarsyndrom. Det forekom i lavere 
beregnet proporsjon ved rytmeregulerende 
behandling: 3,9 mot 5,0 per 100 pasientår 
(HR 0,79, 95 % KI 0,66-0,94, p = 0,005). 
Dette gir altså en absolutt forskjell på 1,1 % 
per 100 personår. Det var ikke signifikant 
forskjell i det sekundære endepunktet, antall 
netter på sykehus (5,8 mot 5,1. p = 0,23). 
Det primære sikkerhetsendepunktet var 
sammensatt av død, hjerneslag eller alvorlig 
hendelse relatert til rytmekontrollbehand-
lingen. Det var ingen signifikant forskjell her. 
Sett separat opptrådde alvorlige negative 
hendelser knyttet til rytmeterapien blant 



hjerteforum   N° 4/ 2020 / vol 33 80

4,9 % av pasientene i rytmegruppen mot 
1,4 % i standardgruppen. Død forkom hos 
henholdsvis 9,9 % og 11, 8 % og hjerneslag 
hos 2,9 % mot 4,4 % i de to gruppene. 

Hverken symptomer eller venstre 
ventrikkels funksjon var signifikant for-
skjellig etter 2 år, da denne mer grundige 
evalueringen ble avsluttet. Ca. 70 % var 
asymptomatiske etter 2 år i begge grupper. 

En debattant mente at hyppigere 
EKG-takning i rytmegruppen kunne bidratt 
til bedre behandlingsetterlevelse og dermed 
bedre resultat i denne gruppen. Foredrags-
holderen tvilte på det. Han mente disse 
telemetrisk overførte EKG-ene genererte 
lite ekstra konsultasjoner. Derimot mente 
han at det gunstige resultatet skyltes 
introduksjon av ablasjonsbehandling, at 
pasienten ble rekruttert tidlig i sin atrieflim-
mer-karriere og at vi har lært oss å bruke 
antiarytmisk behandling bedre enn da eldre 
negative studier ble foretatt. Studiedesignen 
var imidlertid ikke slik at vi kan vite hvilken 
komponent som betyr mest her, poengterte 
han.

Gode resultater for 
acetylsalisylsyre uten tillegg 
av klopidogrel ved TAVI i 
POPular TAVI-studien
Aspirin with or without clopidogrel 
after transcatheter aortic-valve 
implantation
Jorn Brouwer var førsteforfatter på artik-
kelen i New England Journal of Medicine og 
presenterte studien. Han påpekte at det 
stadig er risiko forbundet med kateterbasert 
aortaklaffimplantasjon (TAVI). Alvorlig eller 
livstruende blødning er angitt hos mellom 
3 og 15 %, hjerneslag mellom 1 og 8 %. 
Anbefalt blodplatehemmende behandling, 
for dem uten annen indikasjon for antikoa-
gulasjon, har vært acetylsalisylsyre (ASA) 
varig og tillegg av klopidogrel i 3-6 måneder. 
Dette har etterlignet det som har vist seg 
nyttig etter PCI. Imidlertid er det større 
blødningsfare ved TAVI, dels pga. selve 
inngrepet, alder og mer komorbiditet. 

Tidligere i år presenterte studiegrup-
pen resultater for POPular TAVI cohort B 
(n=313) som omhandlet pasienter med 

indikasjon for oral antikoagulasjon. Der fant 
man at antikoagulasjon alene resulterte i 
færre blødninger uten økning av tromboem-
boliske hendelser i forhold til om det ble gitt 
tillegg med klopidogrel de første 3 måneder 
etter TAVI. 

Nå ble resultatene fra kohort A 
presentert. Dette var pasienter uten annen 
indikasjon for antikoagulasjon. 665 pasien-
ter fra 17 europeiske sentre ble randomisert 
til ASA alene eller 3 måneders tillegg med 
klopidogrel, startet før prosedyren. Gjen-
nomsnittsalder var 80 år, og om lag halv-
parten var kvinner. Oppfølgingen var 1 år. En 
registrert blødningshendelse, hvorav godt 
under halvparten alvorlige, forekom med 
ASA alene blant 15,1 % mot 26,6 % med 
tillegg av klopidogrel (risiko-ratio (RR) 0,57, 
95 % KI 0,42-0,77, p= 0,005). Innstikkste-
det/tilgangsstedet var stedet for blødning i 
henholdsvis 58 og 54 % av tilfellene.

Et sekundært endepunkt sam-
mensatt av kardiovaskulær død, blødning, 
hjerneslag eller hjerteinfarkt forekom blant 
henholdsvis 23 % og 31 % (p < 0,001 for 
ikke-underlegenhet).

Et annet sekundært endepunkt 
sammensatt av bare de iskemiske hen-
delsene kardiovaskulær død, iskemisk 
hjerneslag eller hjerteinfarkt forekom blant 
henholdsvis 9,7 % og 9,9 % (p = 0,004 for 
ikke-underlegenhet). 

Det ble oppgitt noen studiebegrens-
ninger. Studien var åpen slik at pasient og 
lege var kjent med behandlingen. Studien 
var ikke designet for/hadde ikke statistisk 
styrke til å vurdere forskjeller i tromboem-
boliske hendelser isolert.

Man konkluderte likevel med at ASA 
alene gir færre blødningskomplikasjoner 
uten påvisbar økning i tromboemboliske 
komplikasjoner. Den bekrefter altså resulta-
tene fra andre mindre tidligere studier. 

I diskusjonen ble det fremholdt 
av Anna Sonia Petronio fra Pisa i Italia at 
studien nok vil få terapeutisk betydning, ikke 
minst blant eldre pasienter. Det er fortsatt 
noe spørsmål mht. yngre pasienter, ved mer 
kompliserte inngrep som ved klaff i klaff 
eller ved bikuspide klaffer. Blodplatehem-
mere synes heller ikke tilstrekkelig for å 
behandle påvist klaffetrombosering. 

Studieartikkelens sisteforfatter, 
Jurriën M. ten Berg, svarte på spørsmål 
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fra publikum. Et av spørsmålene var om 
standardbehandlingen nå burde være å 
unngå klopidogrel ved TAVI og at det burde 
påvirke de europeiske retningslinjene. Han 
svarte bekreftende på det! Dette ble støttet 
av kommentator Anna Sonia Petronio som 
mente at i hvert fall 80 % av TAVI-pasi-
enten burde klare seg med ASA alene. ten 
Berg ble også spurt om han ville kontinu-
ere ASA etter 1 år. Han påpekte at det ikke 
var nødvendig med langtidsbehandling 
med ASA ved kirurgisk innsatte biologiske 
klaffer. Men i TAVI-populasjonen er det så 
mye karsykdom at han ville gjøre det blant 
majoriteten av pasientene.

Dapagliflozin beskytter 
nyrene – og personen - 
med kronisk nyresykdom, 
uavhengig av diabetesstatus 
DAPA-CKD-studien (dapagliflozin 
in patients with chronic kidney 
disease), presentert av Hiddo J. L. 
Heerspink fra Nederland
Kronisk nyresykdom bidrar betydelig til 
kardiovaskulær dødelighet, total dødelighet 
og redusert livskvalitet. Foredragsholderen 
påpekte at inntil nylig har ACE-hemmere og 
angiotensinreseptorblokkere (ARB) vært de 
eneste medikamentklassene som har bevi-
selig redusert utviklingen av kronisk nyre-
sykdom, ved siden av blodtrykkskontroll. 
Diabetesmedikamenter av typen natrium-
glukose-kotransportør 2 (SGLT2)-hemmere, 
inkludert dapagliflozin, har vist lovende 
resultater mht. nyrefunksjon. SGLT2-hem-
mere reduserer reabsorpsjon av glukose 
i proksimale tubulus, noe som medfører 
økt glukoseutskillelse og osmotisk diurese. 
Store studier har også vist at medikamenter 
i denne gruppen reduserer risikoen for for-
verret hjertesvikt eller kardiovaskulær død, 
uavhengig av diabetesstatus.

DAPA-CKD-studien var designet for 
å finne ut om dapagliflozin også hadde nyre-
bevarende effekt og forbedret prognosen 
blant pasienter med kronisk nyresykdom, 
uavhengig av diabetesstatus.Pasientene 
hadde standardbehandling inkludert mak-
simal tolerabel dose av ACE-hemmer eller 
ARB.

4304 voksne pasienter fra 21 land 
med estimert glomerulær filtrasjonshastig-
het (eGFR) 25-75 ml/min/1,73 m² og urin- 
albumin/kreatinin-ratio mellom 22,6 og 565 
mg/mmol på stabil maksimal tolerert dose 
ACE-hemmer eller ARB ble inkludert. Pasi-
enter med diabetes mellitus type 1 og en 
del andre spesifikke lidelser var ekskludert. 
Over 99 % av inkluderte pasienter fullførte 
studien.

Pasientene ble randomisert til 10 mg 
dapagliflozin daglig eller placebo. Gjen-
nomsnittsalder var 62 år, en tredjedel var 
kvinner og to tredjedeler hadde diabetes 
mellitus type 2 (DM2). eGFR var 43 ml/
min/1,73 m² ved studiestart. Studien ble 
stoppet etter median oppfølgingstid på 2,4 
år pga. «overveldende bevis» for nytte. 

Det primære endepunktet var sam-
mensatt av vedvarende reduksjon av eGFR, 
nyresykdom i endestadiet samt renal og kar-
diovaskulær død. Det var en klar reduksjon 
i dapagliflozingruppen med en hasardra-
tio (HR) på 0,61 (95 % KI 0,51-0,72, p = 
0,00000003, «number needed to treat» 
(NNT) 19). Alle delene av det sammensatte 
endepunktet tenderte i positiv retning for 
dapagliflozin. Det var bare kardiovaskulær 
død som ikke nådde statistisk signifikans 
(HR 0,81, 95 % KI 0,58-1,12). Det var ikke 
holdepunkter (statistisk signifikant interak-
sjon) for at nytte var avhengig av diabe-
tesstatus, albuminurigrad eller om eGFR var 
over eller under 45 ml/min/1,73 m².

De sekundære endepunktene var:
b. nyrekomponentene av det primære 

endepunktet, uten kardiovaskulær død, 
c. kardiovaskulær død og hospitalisering for 

hjertesvikt,
d. total dødelighet.
HR for det sekundære endepunktet a) var 
0,56 (95 % KI 0,45-0,68).

HR for det sekundære endepunktet 
kardiovaskulær død og hospitalisering for 
hjertesvikt var 0,71 (95 % KI 0,55-0,92).

HR for det sekundære endepunktet 
total dødelighet 0,69 (95 % KI 0,53-0,88).

Dapagliflozin var godt tolerert. Det 
var ikke økning i antall pasienter som kuttet 
ut medikasjonen eller rapporterte negative 
hendelser, heller ikke ketoacidose.



hjerteforum   N° 4/ 2020 / vol 33 82

Det ble konkludert med at blant 
pasienter med kronisk nyresykdom redu-
serte dapagliflozin-behandling forekom-
sten av nyresvikt, kardiovaskulær død eller 
hospitalisering for hjertesvikt og forlenget 
overlevelse. Medikamentet ble godt tolerert.

Den inviterte kommentatoren, 
Diederick E. Grobbee fra Utrecht, forklarte 
at resultatene var i overenstemmelse med 
subgruppeanalyser fra tidligere store studier 
med SGLT2-hemmere. 97 % av pasientene 
i den aktuelle studien sto på ARB eller ACE-
hemmer. Han spekulerte om nye studier 
ville kunne påvise noen medikamenter man 
kunne ta bort eller om alt måtte være adde-
ringer for å bevare nyrene optimalt. 

Foredragsholderen sa under disku-
sjonen at han trodde den viktigste mekanis-
men bak den nyrebeskyttende effekten var 
reduksjon i intraglomerulært trykk, selv om 
det kan vær flere andre mulige årsaker også.

Kolkisin reduserer 
kardiovaskulære hendelser 
blant pasienter med kronisk 
koronarsykdom
S. M. Nidorff fra Melbourne presenterte 
studien. Han er også førsteforfatter på den 
tilsvarende artikkelen i New England Journal 
of Medicine.
Kolkisin er et gammelt urinsyremedikament 
som også brukes mot akutt og residive-
rende perikarditt. Foredragsholder hevdet 
medikamentet har mange antiinflammato-
riske effekter. I 2019 ble COLCOT-studien 
publisert. Den var en randomisert placebo-
kontrollert multisenterstudie med nesten 
5 000 hjerteinfarktpasienter fra tolv land. 
I løpet av to år ble 5,5 % av pasientene i 
kolkisingruppen rammet av ny kardiovasku-
lær hendelse eller død, sammenliknet med 
7,1 % i placebogruppen, dvs. en hasardratio 
på 0,84 (95 % KI 0,61–0,96). Forskjellen 
var størst for angina pectoris og hjerneslag. 
Kardiovaskulært død var ikke signifikant 
redusert (HR 0,80 (95 % KI 0,44–1,44) 
Totaldødeligheten var lav, men litt, men 
ikke statistisk signifikant høyere i kolkisin-
gruppen (HR 1,21 (0,86–1,71).

Nå ville en undersøke om kolkisin 
også reduserte kardiovaskulære hendelser 
blant personer med stabil koronarsyk-

dom. Det var igjen en placebokontrollert, 
dobbelt blindet studie. Det måtte være 
minst 6 måneder etter en kardial hendelse. 
Nyresvikt, hjertesvikt og signifikante klaffe-
feil var eksklusjonsgrunner. Etter en åpen 
prøveperiode med 0,5 mg kolkisin daglig 
i ca. 1 måned var det noe frafall; ca. 9 % 
oppga bivirkninger som gjorde at de ikke 
ønsket å delta. Etter den påfølgende rando-
miseringen av 5522 pasienter var medika-
menttolerabiliteten lik mellom kolkisin og 
placebo. 

Alder var gjennomsnittlig 66 år, bare 
18 % var kvinner, 18 % hadde DM2, 84 % 
hadde tidligere hatt et akutt koronarsyn-
drom (de fleste over 2 år tidligere) og 68 
% hadde tidligere vært revaskularisert. De 
var generelt adekvat profylaktisk medisinert 
etter moderne prinsipper. Median oppføl-
ging var 29 måneder. 

Det primære endepunktet var sam-
mensatt av kardiovaskulær død, spontant 
hjerteinfarkt (ikke prosedyrerelatert), 
iskemisk hjerneslag eller iskemidrevet 
revaskularisering. Dette forkom i 6,6 % i 
kolkisingruppen mot 9,6 % i placebogrup-
pen. Omregnet til antall per 100 pasientår 
var det 2,5 % mot 3,6 % (HR 0,69, 95 % 
KI 0,57-0,93, p = 0,007). Det sekundære 
endepunktet var sammensatt av kardiovas-
kulær død, spontant hjerteinfarkt og iske-
misk hjerneslag. Dette forekom blant 4,2 % 
mot 5,7 % (HR 0,72, 95 % KI 0,57-0,92, p = 
0,007). Igjen var det lav forekomst av ikke-
kardiovaskulære dødsfall, men numerisk 
noe høyere blant kolkisingruppen, slik at HR 
for total dødelighet var ikke-signifikant økt 
med HR 1,21 (0,86–1,71), dette til tross for 
at antall krefttilfeller og alvorlige infeksjoner 
var lik. 

Foredragsholderen mente studiere-
sultatene talte sterkt for å børste støvet av 
kolkisin og ta det rutinemessig i bruk som 
sekundærprofylaktisk medikament ved 
kronisk koronarsykdom.

Massimo Imazio fra Torino var 
invitert kommentator. Han minnet om at 
9 % ikke tolererte medikamentet så godt i 
startfasen, vesentlig pga. gastrointestinale 
bivirkninger. Etter at disse var fjernet var 
det omtrent likt tolerert som placebo. Han 
støttet oppfatningen av at denne lave dosen 
med kolkisin er trygg og effektiv sekundær-
profylakse, både etter akutt hendelse og ved 
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kronisk koronarsykdom. Det er også holde-
punkter for at en enda lavere innlednings-
dose kan gjøre at medikamentet tolereres 
også av mange med initiale bivirkninger.

Ingen påvisbar effekt av 
trimetazidin, et antianginøst 
medikament, på vedvarende 
eller nye symptomer eller 
nye kardiale hendelser etter 
gjennomført PCI
Efficacy and safety of trimetazidine 
after percutaneous coronary 
intervention (ATPCI): a randomised, 
double-blind, placebo-controlled 
trial
Resultatene ble samtidig presentert i Lancet. 
Førsteforfatter, Roberto Ferrari fra Italia, 
presenterte studien på Hot Line-sesjonen. 
Anginasymptomer kan vedvare eller oppstå 
på nytt etter PCI. Foredragsholderen frem-
holdt at det likevel er lite data om nytten av 
antianginøs medikasjon etter gjennomført 
PCI.

Han påpekte at trimetazidin er et 
relativt vanlig brukt antianginøst medika-
ment utenfor Vest-Europa og Nord-Ame-
rika. Til forskjell fra de fleste andre antiangi-
nøse medikamentet har trimetazidin ingen 
direkte hemodynamisk effekt, men utøver 
sin antianginøse effekt ved å forbedre 
den metabolske effektiviteten i iskemisk 
myokard, ble det påpekt. Ved iskemi bidrar 
medikamentet til at hjertet forbrenner 
mindre frie fettsyrer og mer karbohydrat, 
det blir noe mer anaerob produksjon av ATP, 
og det blir mindre av acidosen som bidrar til 
angina. 

I studien ble 6007 pasienter fra 27 
land inkludert. De hadde i løpet av de siste 
30 dager fått gjennomført PCI for enten sta-
bil angina, ustabil angina eller non-ST-eleva-
sjonsinfarkt (NSTEMI). De fikk 35 mg aktivt 
medikament to ganger daglig eller placebo i 
median oppfølgingstid på 47 måneder.

Det primære sammensatte ende-
punktet besto av kardial død, hospitalise-
ring pga. kardial hendelse, nyoppstått eller 
økende anginaplager som medførte ny eller 
økende antianginøs medisinering eller ny 

vedvarende angina som medførte ny koro-
nar angiografi.

Forekomsten av det primære sam-
mensatte endepunktet var ikke signifikant 
forskjellig mellom gruppene som fikk trime-
tazidin eller placebo: 23,3 % mot 23,7 % 
(HR 0,98, 95 % KI 0,88–1,09, p = 0,73). Det 
var heller ingen signifikant forskjell mellom 
de enkelte komponentene av det primære 
endepunktet eller om pasienten hadde fått 
gjennomført elektivt eller haste-PCI. Det var 
heldigvis heller ingen forskjell i forekomst av 
negative medikamentrelaterte hendelser. 

Man konkluderte med at lagtidsbe-
handling med medikamentet etter vellykket 
PCI ikke har noen effekt på forekomst av ny 
angina pectoris eller andre kardiale hendel-
ser, og at man bør ta dette med i betrakt-
ning når man vurderer medikamentets plass 
i klinisk praksis. 

Vi behøver altså ikke ha dårlig sam-
vittighet for at medikamentet ikke er vanlig i 
bruk i vårt land!

Hvilke pasienter med akutt 
lungeemboli kan behandles 
hjemme?
Pierre -Marie Roy fra Frankrike 
presenterte HOME-PE-studien.
Det er nå vanlig å anbefale at lavrisikopa-
sienter med lungeemboli kan vurderes for 
tidig utskrivning og behandles hjemme hvis 
tilfredsstillende medisinsk oppfølging og 
medikasjon sikres. Utvelgelsen har vært 
diskutert.

26 sentre med muligheter for 
poliklinisk oppfølging deltok i studien. Man 
sammenlignet HESTIA -reglen mot foren-
klet PESI-score.

Etter HESTIA-reglen kan man 
behandles poliklinisk bare det ikke er føl-
gende gode grunner til å være på sykehuset: 
hemodynamisk ustabilitet, behov for trom-
bolyse eller embolektomi, aktiv blødning 
eller høy blødningsrisiko, behov for sur-
stofftilførsel, lungeemboli under pågående 
antikoagulasjonsbehandling, sterke smerter 
med behov for intravenøs smertestillende 
medikamenter, alvorlig lever- eller nyre-
svikt eller graviditet.

Etter den forenklede PESI-scoren var 
man lavrisikopasient hvis man ikke hadde 
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noe av følgende: alder > 80 år, krefthis-
torikk, kronisk kardiopulmonal sykdom, 
systolisk blodtrykk < 100 mm Hg, hjertefre-
kvens ≥ 110 slag/min eller surstoffmetning 
< 90 %.

1974 normotensive pasienter ble 
randomisert til en av de to behandlingsut-
velgelsene og så behandlet poliklinisk eller 
i sykehus hvis den aktuelle utvelgelsesklas-
sifiseringen tilsa det.

Gjennomsnittlig var alder 63 år, 
ca. halvparten var kvinner, 18 % hadde 
hjertefrekvens over 110 og omlag like stor 
prosentdel hadde surstoffmetning < 90 % 
eller ble vurdert som oksygentrengende. 

73 % fikk direktevirkende oral anti-
koagulasjon, 5 % vitamin K-antagonist og 
ca. 17 % en form av heparin.

Noe over 1/3 av pasientene i begge 
grupper endte opp som polikliniske pasi-
enter etter hospitalisering i mindre enn 24 
timer. Det var en del overkryssing, mest (38 
%) fra poliklinisk behandling til sykehus-
behandling i PESI-0-skårgruppen, angivelig 
mest pga. sosiale eller private grunner.

Det primære endepunktet sammen-
satt av residiv av venøs tromboembolisme, 
alvorlig blødning eller død etter 30 dager 
forekom i 3,8 % ved HESTIA-strategi og 3,6 
% ved sPESI-strategi, dvs. HESTIA-strategi 
var ikke-underlegen (p = 0,001, absolutt 
forskjell 0,20 %, 90 % KI -1,03-1,43).

Forekomsten av negative hendelser 
var lav i begge grupper. 

Foredragsholder konkluderte med 
at de to utvelgelseskriteriene ikke ga 
signifikant forskjellig resultat. HESTIA-
kriteriene identifiserte færre pasienter som 
var velegnet for hjemmebehandling, men 
med denne algoritmen var det også færre 
pasienter der behandlende lege fravek det 
anbefalte resultatet. Dermed endte begge 
med å anbefale at noe over en tredjedel 
av pasientene kunne bli raskt utskrevet og 
videre behandlet utenfor sykehus med lav 
komplikasjonsforekomst. 

BRACE corona – er ACE-
hemmer eller ARB skadelig 
ved infeksjon med covid 
19-virus?
Vedvarende eller utsatt behandling med 
ACE-hemmer eller ARB blant pasienter 

hospitalisert for alvorlig «respirator distress 
syndrom» ved infeksjon med SARS-CoV-2 
Reato D. Lopez som arbeider ved Duke-
universitetet i Nord-Carolina i USA og ved 
det føderale universitetet i San Paulo, Brasil 
presenterte studien.

Bakgrunnen for studien er at 
membranbundet ACE2 er den funksjonelle 
reseptoren for SARS-CoV-2. Man har fryktet 
at ekspresjonen av ACE2 kan være oppregu-
lert hos pasienter som bruker ACE-hemmer 
eller ARB. Det er motstridende observa-
sjonsdata mht. den kliniske betydningen 
av å stå på disse medikamentene i denne 
sammenhengen. Noen studier har tydet på 
at de innebærer en risiko, andre på at de kan 
beskytte lungene.

Den presenterte studien var en 
multisenterstudie fra Brasil. 659 pasienter 
som sto fast på slike medikamenter og som 
ble hospitalisert for covid 19-infeksjon, ble 
randomisert til å enten å slutte med medi-
kamentene i 30 dager eller kontinuere dem. 
De skulle ikke ha vært hospitalisert for hjer-
tesvikt siste 12 måneder, ikke bruke mer enn 
tre antihypertensive medikamenter og ikke 
være hemodynamisk ustabile de første 24 
timene frem til positiv covid-19-diagnose. 

Gjennomsnittlig var alder 55 år, 40 
% var kvinner, 100 % hadde en bakgrunn 
med hypertensjon og over 50 % hadde 
fedme. Ved inklusjon hadde noen over 50 
% dyspné, ca. to tredjedeler hadde feber, 
en tilsvarende andel hadde hoste mens 
bare en drøy fjerdedel hadde surstoffmet-
ning < 94 %. Gjennomsnittlig hadde de hatt 
symptomer i 6 dager før hospitalisering. 
Ca. halvparten hadde mer enn 25 % av 
lungene påvirket ved CT-undersøkelse. Noe 
over 50 % hadde milde kliniske symptomer, 
43 % moderate og ingen hadde alvorlige 
symptomer da de var ekskludert fra studien. 
Analysen var gjort etter «intention to 
treat»-prinsippet.

Det primære endepunktet var dager 
i live og utenfor sykehuset etter 30 dager. 
De som hadde kontinuert medisineringen, 
hadde gjennomsnittlig 22,9 ± 7,1 dager mot 
21,9 ± 8,0 dager blant de som nullet ut 
medisineringen. Forskjellen var altså 1,1 dag 
(95 % KI -2,33 - 0,17). 95 % av pasienten 
som sto på medikamentene var i live og 
utenfor sykehus etter 30 dager, mot 91,8 % i 
den andre gruppen.
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Lopes konkluderte med at ACE-hem-
mer/ARB ikke påvirket antall dager i live og 
ute av sykehuset ved mild til moderat covid-
19. Det er derfor ikke nyttig å rutinemessig 
seponere disse.

Man fant ikke holdepunkter for for-
skjellig effekt av ACE-hemmer og ARB.

Det ble kommentert at dødeligheten 
i studien bare var 2,76 %, og få pasienter 
hadde redusert surstoffmetning. Det ble 
også kommentert at siste ord kanskje ikke 
er sagt mht. slik medikasjon og covid-19. 
Alder og komorbiditet kan vise seg å spille 
en rolle, da eldre og syke løper langt større 
risiko ved infeksjonen. I denne studien 
syntes medikamentene å tendere til å være 
beskyttende. Alder var ikke en signifikant 
interaksjon. Men medikamentene tenderte 
til å være mer beskyttende jo eldre eller 
sykere pasienten var. 

En enkelt utsendelse av 
informasjonsmateriell til 
pasient og helsepersonell 
øker ikke bruken av 
antikoagulasjonsbehandling 
blant personer med 
atrieflimmer
IMplementation of an RCT to 
imProve Treatment With Oral 
AntiCoagulanTs in Patients With 
Atrial Fibrillation (IMPACT-Afib-
studien)
Sean D. Pokorney fra Duke-universitetet i 
Nord-Carolina i USA presenterte studien.
Han påpekte at antikoagulasjonsbehandling 
med warfarin gir en 64 % relativ risikore-
duksjon for hjerneslag ved atrieflimmer ut 
fra metaanalyser. Langt større metaanalyser 
viser en ytterligere 19 % relativ risikoreduk-
sjon sammenlignet med warfarin, når en 
bruker en av de nyere direktevirkende mid-
lene. Pokorney mente midlene var for lite i 
bruk, at bare 50-60 % av dem som hadde 
indikasjon, brukte det. Dette ønsket man 
å belyse ved å undersøke effekten av tiltak 
rettet både mot pasient og helsepersonell.

Pasienter som hadde atrieflimmer 
og CHA₂DS₂VASc -skår ≥ 2, ble inkludert 
hvis de var over 30 år og ikke hadde vært 

antikoagulert innenfor siste 12 måneder 
eller vært hospitalisert med blødning siste 
6 måneder. De ble randomisert til tidlig eller 
sen intervensjon. Ved tidlig intervensjon 
fikk pasient og «health provider» tilsendt 
informasjonsmateriell som skulle gi økt 
forståelse og motivere for antikoagulasjons-
behandling og initiere samtale rundt dette 
mellom pasient og helsepersonell.

Dette var en FDA-støttet studie 
basert på samarbeid med en rekke forsi-
kringsinstitusjoner i USA. 

Man fant at av ca. 200 000 aktuelle 
pasienter var ca. 67 % antikoagulerte, og 
9 % var av en eller annen grunn ikke egnet 
for studiedeltagelse. Da var det igjen over 
47 000 aktuelle pasienter, dvs. ca. ¼ av de 
aktuelle atrieflimmerpasientene. Median 
studieoppfølging var 424 dager. 

Gjennomsnittlig var pasientene 78 
år med CHA₂DS₂VASc-skår på 4,5.  Ca. 
halvparten var kvinner.

Man fant at blant pasienten som 
fikk tidlig intervensjon, var det numerisk 
flere, men ikke signifikant, som fikk anti-
koagulasjon tidligere i studieperioden, men 
at denne forskjellen ble redusert over tid 
(dette var det primære endepunktet). Man 
fant ingen numerisk forskjell, men nærmest 
identiske tall, for antall hjerneslagtilfeller, 
blødningshendelser eller mortalitet. 

Det ble konkluderte med at blant 
pasienter som etter retningslinjene hadde 
indikasjon for antikoagulasjonsbehandling 
for å forebygge hjerneslag ved atrieflimmer, 
var det ingen statistisk signifikant forskjell 
på andelen som startet med oral antikoa-
gulasjon 1 år etter utsendelse av utdan-
ningsmateriell til pasient og helsepersonell. 
Andelene som starten slik behandling var 
lav, ca. 1 av 10. Det var numerisk noen flere 
pasienter som kom i gang tidlig. Det reiser 
spørsmålet om multiple utsendinger eller 
kontakter hadde vært nyttig.

Det ble hevdet at studien viste gjen-
nomførbarheten ved det spesielle studiede-
signet som baserte seg på «FDA-Catalyst 
Network» og at det randomiserte designet 
der man ikke intervenerte i kontrollgruppen 
før etter 1 år, var riktig, da det var ca. 10 % i 
denne gruppen som startet oral antikoagu-
lasjon i denne perioden.

I diskusjonen ble det fremholdt at 
studier som viser mer omfattende og repe-
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terende intervensjon har vist bedre resultat 
enn det denne ene utsendte henvendelsen 
per brev gjorde. Utdanning synes mer effek-
tiv hvis det er en repeterende prosess og del 
av en multidisiplinær tilnærming, som det 
var i den positive Impact AF-studien (nes-
ten samme studienavn). Denne var publi-
sert 3 år tidligere, hadde mer omfattende 
intervensjon og var gjennomført utenfor 
USA, der pasientens kostnadsbilde kanskje 
er noe annerledes. 

REALITY-studien gir støtte 
til en restriktiv holdning til 
blodtransfusjon ved anemi 
hos infarktpasienter
Philippe Gabriel Steg fra Paris la frem 
studieresultatene.
Anemi er ikke sjeldent blant pasienter med 
hjerteinfarkt. Blod kan være en mangelvare, 
og transfusjon medfører ressursbruk og har 
bivirkninger. I tidligere randomiserte studier, 
som i mange settinger har vist ikke-under-
legenhet eller trend mot bedre resultat 
ved restriktiv transfusjonspolitikk, har man 
gjerne ekskludert hjerteinfarktpasienter.

Studien var et samarbeid mellom 
Frankrike og Spania. 630 pasienter med 
akutt hjerteinfarkt og hemoglobin (Hb) mel-
lom 7 og 10 g/dl på et eller annet tidspunkt 
under sykehusoppholdet ble randomisert 
til en liberal eller restriktiv transfusjonsstra-
tegi. Den liberale medførte at transfusjon 
ble gitt ved Hb ≤ 10 g/dl med mål om å få 
verdien over 11 g/dl. Ved restriktiv strategi 
ble transfusjon gitt ved Hb ≤ 8 g/dl, med 
mål om å få verdien mellom 8 og 10.

Eksklusjonskriterier var kardiogent 
sjokk, anemi etter PCI eller ACB-operasjon, 
kjent hematologisk sykdom eller massiv 
blødning eller der vital prognose var truet. 

Det var en ikke-underlegenhetsstu-
die. Gjennomsnittlig var pasientene 78 år, 
og 43 % var kvinner. 20 % hadde en syke-
historie med kreft, 12 % hjertesvikt, 18 % 

atrieflimmer og 18 % en kronisk anemi. To 
tredjedeler hadde NSTEMI, mens 1/3 hadde 
STEMI. Ca. 80 % gjennomførte koronar 
angiografi og 59 % PCI, der det store flertal-
let fikk én eller flere medikamentavgivende 
stenter.

Gjennomsnittlig Hb ved randomi-
sering var 9 g/dl. 36 % av pasientene fikk 
transfusjon i restriktiv gruppe, mot 87 % i 
liberal gruppe. I snitt fikk de transfunderte 
ca. 2,8 enheter blod i begge gruppene.

Det primære kliniske endepunktet, 
sammensatt av dødelighet, ikke-dødelig 
nytt infarkt, ikke-dødelig hjerneslag og 
hasterevaskularisering, forkom blant 11 % 
i restriktiv gruppe og 14 % i liberal gruppe. 
Den 21 % relative risikoreduksjonen var 
selvsagt klart innenfor kriteriet for ikke-
underlegenhet, men var ikke signifikant for 
overlegenhet. Bortsett fra antall hjerneslag 
som kom ut numerisk likt, var de andre 
enkeltkomponentene i det sammensatte 
kliniske endepunktet numerisk lavere ved 
restriktiv strategi. Det var også statistisk 
færre infeksjoner og tilfeller av akutt lun-
geskade i restriktiv arm. Median hospita-
liseringstid var lik, 7 dager.  Numerisk var 
det litt flere reinnleggelser, 19,9 mot 16,7 % 
(ikke signifikant).

Foredragsholderen konkluderte med 
at en restriktiv transfusjonsstrategi er ikke-
underlegen mht. alvorlige kardiovaskulære 
hendelser etter 30 dager, er trygg og sparer 
blod. Den synes også kostnadseffektiv.

Pasienter med aktiv blødning ble 
angivelig ikke ekskludert med mindre det 
ble vurdert å være massiv eller livstruende 
blødning. Man fant ingen positiv interaksjon 
mht. graden av anemi, om det var identi-
fisert aktiv blødning eller om det var kjent 
kronisk anemi.

En restriktiv transfusjonspolitikk 
også ved hjerteinfarkt bør derfor vurderes. 
Men klinisk tolerabilitet av anemien og 
hurtigheten av anemiutvikingen bør også 
vurderes.
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ATTR-CM er en sjelden sykdom som er livstruende og underdiagnostisert.  
ATTR-CM rammer oftest eldre pasienter. Feilfolding av transtyretin fører til  
dannelse av amyloide fibriller som deponeres i hjertet.1-7 For å stille rett  
diagnose må du kjenne tegnene du skal se etter.
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E N  L I V S T R U E N D E  S Y K D O M  S O M 
K A N  VÆ R E  L E T T  Å  O V E R S E

HJERTESVIKT
 INTOLERANSE
DISKREPANS
DIAGNOSTISERT
EKKO
NERVESYSTEM

med bevart ejeksjonsfraksjon  
hos pasienter over 60 år5-7

for vanlige hjertesviktmedisiner som 
betablokker, ACE-hemmer og ARB8-10

mellom QRS-spenning og venstre ventrikkel 
veggtykkelse11-13

karpaltunnelsyndrom eller  
spinal stenose i anamnesen3,9,14-20

viser økt venstre ventrikkel  
veggtykkelse6,13,16,21,22

autonom dysfunksjon med gastrointestinale 
symptomer eller uforklart vekttap6,16,23,24




