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Covid-19 har i over to år påvirket livene 
våre i stor grad, både privat og profesjonelt. 
Helt fra starten av pandemien var det 
stor oppmerksomhet rundt covid-19 i 
kardiologiske miljøer. Kardiologer fra hele 
verden ledet mange av de store studiene 
innen covid-19. Deler av forklaringen til 
dette er at nettopp kardiologi er langt 
fremme innen evidensbasert medisin, 
både hva gjelder epidemiologiske og 
randomiserte kliniske studier. En annen 
og kanskje enda viktigere drivkraft blant 
kardiologene var at det tidlig ble publisert 

observasjonelle data som kunne tyde på en 
betydelig hjerteaffeksjon ved covid-19, både 
i akuttfasen og etter gjennomgått infeksjon. 
Heldigvis ble det etter hvert gjennomført 
studier av høyere kvalitet som skulle gi en 
mer edruelig forståelse av sammenhengen.

De første observasjons-
studiene fra Wuhan
Allerede i begynnelsen av mars 2020, før 
den første pasienten med covid-19 var 
innlagt på norske sykehus, ble de første 
kasuistikkene og små observasjonsstudiene 
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fra Wuhan i Kina publisert. Disse 
sjokkerende rapportene ble grundig 
studert verden over og var det eneste 
kunnskapsgrunnlaget man hadde de 
første månedene av pandemien. Det ble 
presentert flere momenter som knyttet 
covid-19 til hjertet (1). For det første så man 
at pasienter med etablert hjertesykdom 
hadde betydelig økt dødelighet og at 
også de tradisjonelle risikofaktorene for 
hjertesykdom var forbundet med dårlig 
prognose. For det andre ble det raskt 
klart at SARS-CoV-2-viruset bant seg til 
angiotensinkonverterende enzym 2 (ACE2)-
reseptorer for å entre cellene. ACE2 spiller 
som kjent en viktig rolle i kardiovaskulær 
sykdom, både i patogenesen og som mål 
for farmakologiske hovedgrupper. For det 
tredje ble det rapportert at biomarkører 
som representerer hjerteskade, troponiner, 
var forhøyet hos mange med covid-19 og at 
høye konsentrasjoner i blodet var forbundet 
med betydelige dårligere prognose. Det 
ble derfor lansert hypoteser om at viruset 
var særlig kardiotropt og dermed førte til 
direkte affeksjon av hjertet.

Hjerteaffeksjon under 
pågående covid-19 infeksjon
Det var mange svakheter ved de første 
rapportene på covid-19. Studiene var små 
og retrospektive på selekterte pasienter, 
noe som introduserte betydelig bias. 
Resultater fra studier med mer robust 
design kunne vise at troponin riktignok er 
forhøyet hos 10-30 % av innlagte pasienter 
med covid-19, men at sammenhengen 
med dødelighet kunne forklares av 
konfunderende faktorer som alder, kjønn 
og komorbiditeter (2). Det ble også 
vist at det ikke var forskjell i troponin-
nivåene hos alvorlig syke med andre 
viruslungebetennelser sammenlignet med 
SARS-CoV-2-infeksjon (3). Mesteparten 
av hjerteskaden ved covid-19 ser altså 
ut til å være betinget i den systemiske 
inflammatoriske responsen fra pneumonien 
og fra underliggende sykdommer, heller enn 
direkte hjerteaffeksjon av viruset. I tråd med 
dette viste ekkokardiografiske studier at 
det hovedsakelig var høyresiden av hjertet 
som ble påvirket. Særlig ble det vist at høyre 
ventrikkel-strain var redusert ved covid-19 

og at dette var forbundet med dårligere 
prognose (4).

Kardiovaskulære 
langtidskonsekvenser av 
covid-19
En omdiskutert magnetresonanstomografi 
(MR) hjerte-studie fra Tyskland som ble 
publisert i juli 2020 skapte mye bekymring 
for myokarditt og kardiale langtidsskader 
av covid-19 (5). Studien viste at 78 % 
hadde patologi og 60 % tegn til pågående 
inflammasjon i myokard ca. 10 uker etter 
gjennomgått covid-19. Disse funnene førte 
blant annet til at sportsaktiviteter ble 
stoppet og at idrettsutøvere måtte gjennom 
omfattende screening etter gjennomgått 
covid-19 for å få gjenoppta trening. En rekke 
studier har i senere tid vist betydelig lavere 
forekomst av patologi på MR av hjertet 
etter gjennomgått covid-19, særlig når man 
sammenlignet med risikofaktor-matchede 
kontroller (figur) (6). Det er også vist at 
reduksjonen i høyre ventrikkelfunksjon 
bedrer seg de første 3 månedene, men 
forblir lett redusert sammenlignet med 
alder- og kjønns-matchede kontroller (4). 

Covid-19-myokarditt
Store registerstudier har imidlertid vist at 
covid-19 er forbundet med noe økt risiko 
for en rekke kardiovaskulære tilstander, 
særlig venøs tromboembolisme og 
betennelsestilstander i hjertet. Forekomsten 
av covid-19-myokarditt er likevel sjelden, og 
prevalensen er rapportert til å være 2-4 per 
1000 innlagte med covid-19 (7). Omtrent 
halvparten har samtidig covid-19-pneumoni, 
og det er særlig hos disse prognosen er 
dårlig. Mortalitet ved fulminant covid-
19-myokarditt er rapportert opp til 7 %. 
Disse dataene er imidlertid fra de tidlige 
virusvariantene og i en stort sett uvaksinert 
befolkning. Med omikron-varianten og 
god vaksinering er både forekomsten og 
prognosen mest sannsynlig bedre.
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Figur. Magnetresonanstomografi (MR) hjerte-målinger fra pasienter 6 måneder etter innleggelse med covid-19 
på Akershus universitetssykehus i den første bølgen av pandemien sammenlignet med matchede kontroller fra 
befolkningsstudien Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950. 
VVEF = venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon.
Publisert i American Heart Journal (6) og gjengitt her som en forenklet, norsk versjon.


