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Jan Hysing, Medisinsk avdeling, Sykehuset Telemark, Skien

European Heart Rhythm Association 
avholdt dette året sin årlige kongress i 
Athen 23.-26. juni. Møte samlet 5600 
deltagere med interesse for pacing og hjer-
terytmeforstyrrelser. Det var to sesjoner for 
”late braking clinical trails” hvor det i alt ble 
presentert 10 studier. Ingen av disse studi-
ene kan kalles store eller banebrytende, og 
noen var også sub-analyser fra tidligere pre-
senterte studier. Likevel er dette forskning 
som bidrar til økt kunnskap om mekanismer 
og kliniske realiteter. Og for dem som for-
sker i feltet var det 850 som fikk presentert 
sine abstrakter muntlig. Det var også flere 
poster-sesjoner hvor det til sammen ble 
presentert 1550 postere. Kongressen bød 
på en rekke symposier og ”state of the art”-
foredrag. Nye europeiske retningslinjer for 
pacing ble også presentert. 

ESc-retningslinjer for 
bradykardi-pacing
Vedrørende tradisjonell bradykardipacing 
er det lite nytt, og endringene finnes først 
og fremst i presentasjonen av stoffet. 
Antallet anbefalte indikasjoner for pacing 
ved bradykardi er redusert fra 40 til 30. 
Dokumentasjonsgrunnlaget har i liten grad 
endret seg, og det er fortsatt kun 9 % av 
anbefalingene som har evidensnivå A, mens 
42 % av anbefalingene er ”expert opinions” 
uten studiebasert evidens.

Relatert til kardial resynkroniserings-
terapi (CRT) er presiseringene i forhold til 
tidligere retningslinjer muligens noe mer 
uttalt, idet anbefaling av CRT med klasse 
I-indikasjon og evidensnivå A kun gis ved 
hjertesvikt med EF < 35 %, venstre gren-
blokks-EKG og QRS-bredde over 150 ms. 
Indikasjonen for CRT ved venstre grenblokk 
og QRS-bredde mellom 120 og 150 ms 
får fortsatt klasse I-indikasjon, men med 
evidensnivå B. Dersom det foreligger atrie-
flimmer, er anbefalingen (expert opinion) at 
det må gjøres AV-knuteablasjon slik at man 
oppnår biventrikulær pacing i 99 % av tiden, 
ellers anbefales ikke CRT hos pasienter med 
atrieflimmer.

Gap-AF
Behandling av atrieflimmer opptar betydelig 
oppmerksomhet for den generelle kardiolog 
så vel som for spesialisten i elektrofysiologi. 
Resultatene etter lungeveneisolasjon er 
ikke optimale, og en ev årsakene kan være 
manglende evne for elektrofysiologene til 
å brenne kontinuerlige tette ablasjonslinjer 
som fullstendig isolerer lungevenene. Denne 
prosessen er svært tidkrevende, og hvorvidt 
dette er av essensiell betydning, er imidler-
tid ikke klart da andre effekter av ablasjonen 
også er av stor betydning. Dog finner man 
hos residiv-pasientene ufullstendig veneiso-
lasjon hos 95 %
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Gap-AF-studien testet hva komplett 
sirkulær isolasjon har for betydning i klinisk 
praksis. 233 pasienter med paroksystisk 
atriefimmer ble inkludert i studien som var 
en prospektiv, randomisert multisenter-
studie ved 7 senter i Tyskland. Gjennom-
snittsalder var 63 år, og 88 % av pasientene 
hadde CHADS2-score 0 eller 1. Studien var 
kun enkelt blindet, og operatøren lot i den 
ene gruppen med hensikt en del av isola-
sjonssirkelen stå åpen slik at det ikke ble 
utført noen fullstendig lungevene-ablasjon. 
Pasientene ble fulgt opp med kontroll etter 
3 og 12 måneder og evaluert med klinikk, 
Holter-monitorering og elektrofysiologi 
ved kjernelaboratoriet som ikke deltok som 
abladerende senter. 

Resultatene viste at pasienter hvor 
fullstendig lungeveneisolasjon var intensjo-
nen, hadde vesenlig bedre resultater med 18 
% mindre residiv av atrieflimmer enn pasi-
entene hvor dette ikke var tilfellet. Elektro-
fysiologiske studier viste likevel at selv der 
intensjonen var fullstendig lungeveneisola-
sjon ble dette ofte ikke oppnådd i den grad 
som er ønskelig, noe som også gjenspeiler 
seg i de kliniske residiv av atrieflimmer.

Tromboemboliske 
hendelser, i Leipzig-
atrieflimmerregisteret
Spørsmålet om pasienter kan avslutte 
peroral antikoagulasjon etter gjennomført 
lungeveneablasjon kommer til stadighet 
opp. Evidensgrunnlaget for en eventuell 
beslutning har vært beskjedent, og denne 
registerstudien gir nyttig informasjon til 
behandlende lege. Studien tok utgangspunkt 
i registeret som omfattet 2069 pasienter 
som i tidsrommet 2007 -2011 hadde gjen-
nomgått lungeveneisolasjon ved Universi-
tetssykehuset i Leipzig. Pasientene ble fulgt 
i 18 måneder. Pasientene ble fulgt med 3 
kliniske konsultasjoner som også omfattet 
Holter-monitorering.

Det ble hos de 2069 pasien-
tene registrert i alt 15 tromboemboliske 
hendelser: 

5 hjerneslag, 9 TIA og ett tilfelle av 
systemisk emboli. Det ble også utført en 
variansanalyse for å finne risikofaktorer 
for emboliene. Ikke overraskende fant man 

en sammenheng mellom forekomsten av 
flimmerresidiv. Videre var det en klar sam-
menheng mellom slag og forhøyet CHADS2- 
og CHA2DS2-VASc score. Pasientene var i 
utgangspunktet antikoagulert etter vanlig 
retningslinjer, og studien viser at risiko for 
tromboemboliske hendelser da er lav. Det 
forekom i registeret 0,7 hendelse per 100 
pasienter per år. Men studien viste også 
en høysignifikant sammenheng mellom 
forekomsten av tromboemboliske hendelser 
og risikoscore.

Referentens kommentar: Resultatene 
fra denne registerstudien trekker i samme 
retning som funnene i ASSERT-studien hvor 
relasjonen mellom slag og pacemakerregis-
trert flimmer ble studert. I begge studiene 
var CHADS2 - og CHA2DS2-VASc-score 
avgjørende prediktorer for nye hjerneslag 
selv om flimmeranfallene var så korte eller 
asymptomatiske at de ikke ble registrert av 
pasientene. 

optimal antitakykardi-
terapi for IcD-pasienter 
uten pace-indikasjon
Indikasjonen for 2-kammer-ICD hos pasi-
enter med profylaktisk ICD grunnet lav EF 
har til nå ikke vært evidensbasert. Man har 
i flere studier forsøkt å vise at et 2-kam-
mersystem i større grad kan diskriminere 
supraventrikulær (atrieflimmerindusert) og 
ventrikulær arytmi. Imidlertid har diskrimi-
nasjonsalgoritmene i 1-kammer ICD-ene 
vært så gode at informasjon fra atrieled-
ningen ikke har bidratt vesentlig til å unngå 
unødvendige sjokk. De senere år har også 
flere studier vist at konservativ program-
mering med lengre deteksjonsperioder og 
eksklusiv intervensjon på takyarytmier med 
frekvens raskere enn 220 gir mindre unød-
vendige sjokk. I denne studien inkluderte 
man 453 pasienter med ICD uten pacebe-
hov og randomiserte i forholdet 1:1 mellom 
et 2-kammersystem eller kun én ledning 
til venstre ventrikkel. Studien gikk over 24 
måneder, og endepunktene var unødvendige 
sjokk, mortalitet og komplikasjoner. Resulta-
tene viste at det over en 2 års periode med 
1-kammersystem forekom unødvendige 
sjokk hos 10,6 % av pasientene, mens det 
hos pasienter med 2-kammer system kun 
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forekom unødvendige sjokk hos 4,3 % av 
pasientene. Forskjellen var signifikant. Mor-
talitet og komplikasjoner var ikke signifikant 
forskjellig i de 2 gruppene. 

Referentens kommentar: Studien er 
interessant og resultatene i studien er klare. 
Likevel bør programmerings-algoritmen for 
1-kammersystemet studeres grundigere 
før endelig konklusjon. I studien ble det 
intervenert ved ventrikkelflimmer/vventrik-
keltakykardi på 200/240. Tidsgrensene for 
intervensjon ble ikke angitt i presentasjo-
nen, og det er derfor vanskelig å vurdere 
om de samme resultater ville vært oppnådd 
med dagens standard for lange deteksjons-
perioder i programmering av primærprofy-
laktisk ICD.

Europisk 
atrieflimmerregister 
Data ble presentert fra en tverrsnittsstudie, 
European Registry in Atrial Fibrillation (PREFER 
in AF) initiert etter publisering av ESCs 
retningslinjer om behandling av atrieflim-
mer i 2010. Dataene er samlet inn i 2012 fra 

7 europeiske land for å studer hvorvidt de 
anbefalte retningslinjer ble fulgt. Registeret 
har data fra 7243 pasienter. 

Gjennomsnittsalderen på pasienter i 
registeret var 71 år, 60 % var menn og 72 % 
hadde hypertensjon. 22 % av pasientene var 
diabetikere, 23 % hadde koronarsykdom og 
8 % hadde tidligere hatt hjerneslag. Gjen-
nomsnittlig CHA2DS2-VASc–score var 3,4. 

Det konkluderes med at retningslin-
jene i ganske høy grad er implementert og 
at pasienter med utvilsom indikasjon nå i 85 
% av tilfellene får adekvat peroral antikoa-
gulasjon. De nye perorale antikoagulasjons-
medikamentene utgjorde 2012 ca. 10 % av 
denne behandlingen, mens vitamin K-anta-
gonister sto for de resterende 90 %. Fre-
kvensmodulerende terapi var valgt hos 60 
% av pasientene. Hos den relativt betyde-
lige andel hvor rytmekontroll ble praktisert 
var medikamentell behandling med amio-
daron og propafenon dominerende, mens 
ca. 15 % (405 pasienter) av denne gruppen 
hadde fått utført ablasjonsbehandling.


