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NCS’ høStmøte 2012
Det førSte karDiologiSke 

høStmøtet på forNebu 18. – 20. 
oktober 2012

175 forventningsfulle kolleger hadde meldt 
seg på til det aller første høstmøtet i Norsk 
Cardiologisk Selskap som ble avholdt på 
hotell Scandic Fornebu 18. – 20. oktober 
2012. Det var litt vanskelig å finne frem til 
det aldeles splitter nye hotellet, men belig-
genheten ikke langt fra Gardermoen var 
grei for tilreisende. Egentlig kunne møtet 
like gjerne ligget på Gardermoen, det ville 
gjort det enda enklere. Rommene var bra, 
maten og servicen litt varierende, men det 
faglige innholdet, organiseringen og den 
gode stemningen blant kollegene bidro til 
at man sitter igjen med et svært positivt 
inntrykk. Gratulerer til organisasjonskomi-
téen! Man kunne hører noen spredte klager 
over den høye deltakeravgiften og dagsav-
giften, særlig for dem som ikke får utgiftene 
dekket av arbeidsgiver. Her er det fortsatt et 
forbedringspotensial blant helseforetakenes 
ledere. Høstmøtet er en sentral arena for 
faglig påfyll og kollegial nettverksbygging. 
Et viktig tiltak fra styret i Norsk Cardiologisk 
Selskap er at de ønsker å stimulere yngre 
kollegaer til deltagelse på de nasjonale 
møtene. Leger i utdanningsstilling, og som 
er medlem av NCS, kan søke reisestipend, 
der stipendet skal benyttes til medfinan-
siering av reise og deltagelse på møter i regi 
av NCS.

Norsk Cardiologisk Selskap har 
fra 2012 endret sin møtestruktur, og det 
arrangeres nå kun to årlige møter; vårmø-
tet og høstmøtet. Kardiologisk vintermøte 
på Lillehammer og ekkomøtet (tidligere 
«Havna-møtet») arrangeres ikke lenger. I 
stedet arrangeres nå et større og bredere 
kardiologisk høstmøte som vil dekke alle 
deler av det hjertemedisinske fagfelt.

Arbeidsgruppene i NCS var sentrale 
i utarbeidelsen av det faglige programmet, 
som var både variert og spennende med 
nasjonale og internasjonale foredragshol-
dere. Møtet ble arrangert med en blanding 
av plenumssesjoner og parallelle sesjoner. 
Møtet hadde også en egen forskningssesjon 
hvor stipendiater presenterte sine prosjek-
ter. Alt dette sikret at det var mye for enhver 
smak, og programmet var relevant for alle 
med interesse for kardiologi. De viktigste 
hovedfelter innen kardiologien var dekket, 
det var til og med en sesjon om forebyg-
gende kardiologi, men man savnet imidler-
tid fokus på kardiologisk epidemiologi.

Organisasjonskomitéen var bredt 
faglig sammensatt av 8 mannlige kardio-
loger fra alle universitetssykehusene. Den 
mannlige dominansen ble til en viss grad 
oppveid av at 3 av 15 møteledere var kvinne-
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Asbjørn Støylen mottok  
den ærefulle Ole 
Storsteins  pris av Svein 
Rotevatn

Erik Kongsgaard ble 
utnevnt til æresmedlem 
og mottok diplom og 
bilde av formannen Stein 
Samstad.

lige kolleger, og 2 av 38 inviterte foredrags-
holdere var kvinner. I forskningssymposiet 
var det flere kvinner, og spesielt hyggelig var 
det at en ung kvinnelig forsker, Sara Reinvik 
Ulimoen, meget velfortjent vant prisen for 
beste abstrakt. Asbjørn Støylen mottok den 
ærefulle Ole Storsteins pris og holdt ditto 
foredrag.

Nedenfor finner dere et knippe spen-
nende referater fra mange av de interes-
sante foredragene. Takk til travle kolleger 
som tok seg tid til å lage referat for Hjerte-
forums lesere. Abstraktene fra forsknings-
symposiet gjengis også.

Vi venter med spenning på neste års 
høstmøte.

Maja-Lisa Løchen
Stedlig redaktør
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Parametre for måling av respons på kardial 
resynkroniseringsterapi (CRT)

Forskningsbaserte mål for respons 
på CRT har i de ulike studiene vært mange 
og kan deles inn i:

Utkomme (event)-drevne mål
 –mortalitet
 –transplantasjon 
 –sykehusinnleggelser
Venstre ventrikkel 

(LV)-remodellering 
(strukturelle)

 –LV- volumendring
 –LVEF
Kliniske parametre
 –NYHA-funksjonsklasse
 –6 minutters gangtest
 –peak VO2
 –QOL-score
 –pasientens egen bedømmelse
Kliniske sammensatte mål
 –kombinasjon av målene ovenfor

Sammenligning av utkomme av CRT i 
ulike studier klassifisert etter benyttede 
responskriterier har vist høyeste respons-
rate rundt 70 % når det er benyttet kliniske 
funksjonelle parametre. Strukturelle og 
hendelses-drevne endepunkt har gitt en 
responsrate på 40 % - 60 %. Benyttes 
sammensatte endepunkt har responsraten 
variert mellom 60 % og 80 % respondere 
til CRT (1).

mulige årsaker til 
manglende eller dårlig 
respons på Crt
I en studie av 75 non-respondere som 
hadde hatt CRT i over 6 måneder, fant en 
som mulige forklaringer på manglende 

respons suboptimal AV- inter-
vall-programmering (47 % av 
pasientene), arytmi som hindret 
resynkronisering (32 % av pasi-
entene), suboptimal medisinering 
(32 % av pasientene), suboptimal 
plassering av venstre ventrikkel-
ledningen (21 % av pasientene), 
biventrikulær pacing < 90 % (24 
% av pasientene) og manglende 
dyssynkroni før implantasjonen 
(9 % av pasientene). Multidisi-
plinære anbefalinger førte til 
device-programmering og/eller 

andre terapeutiske endringer hos 74 % av 
pasientene, og disse endringene var assosi-
ert med færre uønskede hendelser [13 % 
vs. 50 %, oddsratio: 0,2 (95 % konfiden-
sinterval: 0,07-0,56), p = 0,002] sammen-
lignet med de 26 % av pasientene der det 
ikke var noe med behandlingen som kunne 
optimaliseres. Dette viser at det er både 
mulig og nyttig å optimalisere pacemaker-
programmeringen og den medikamentelle 
hjertesviktbehandlingen under oppfølgnin-
gen av pasienter med manglende klinisk 
respons på CRT (2). Det har også vist seg 
at plasseringen av spesielt venstre ventrik-

karDial 
reSyNkroNiSeriNgSterapi. 

hvorDaN øke aNtallet 
reSpoNDere? 

optimal plaSSeriNg av veNStre 
veNtrikkel-leDNiNgeN og 

programmeriNg
Svein Færestrand, Hjerteavdelingen,  

Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen
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kelledningen kan ha stor betydning for den 
kliniske effekten av CRT.

betydningen av 
elektrodeplasseringen i 
høyre ventrikkel (rv) for 
Crt-respons
Når det gjelder effekten av alternativ led-
ningsplassering i RV, var det ingen prospek-
tive randomiserte studier, og resultatene 
har vært motstridene i retrospektive studier. 
Det ble funnet at RV septum-plassering ga 
større revers remodellering enn RV apex-
plassering (3), og lik LV revers remodeller-
ing ved alternative RV apex eller septum 
ledningsposisjoner (4, 5). I en randomisert 
studie undersøkte vi den hemodynamiske 
effekten av alternativ RV ledningsplassering 
til RV apeks (RV-A) eller til høyt i posteriøre 
del av interventrikulærseptum (RV-HS; 6). 
Venstre ventrikkels radiale strain målt med 
speckle tracking 2-dimensjonal ekkokardio-
grafi (ST-RS) ble benyttet preoperativt for 
å finne LV-segmentet som hadde størst 
forsinkelse av den mekaniske kontraksjonen. 
Radial strain ble også benyttet for å påvise 
arrvev i LV-segmentene siden radial strain 
rate korrelerer med delayed enhanced CMR 
for påvisning av transmurale arr (7, 8). Hos 
CRT-pasienter gir radial strain rate-ampli-
tude < 10 % på stedet for LV-ledningen 
en høy negativ prediktiv verdi (91 %) for 
respons med LV revers remodellering (9). 
Hos 85 konsekutive pasienter i vår studie 
(alder 66±11 år) ble RV-ledningens plas-
sering randomisert til henholdsvis RV-A 
(n=43) og RV-HS (n=42). LV-ledningen ble 
plassert i det seneste mekanisk aktiverte 
LV-segmentet (konkordant LV-ledning) 
med strain rate >10 %, påvist med ST-RS 
ekkokardiografi. Konkordante LV-ledninger 
oppnådde en hos 72 %, likt for RV-A og 
RV-HS (79 % vs 64 %; P=0,13). Resultatene 
etter 6 måneders CRT viste ingen forskjell 
på responder rate for LV revers remodelle-
ring (reduksjon av LV end-systolisk volum ≥ 
15 %) mellom RV-A-ledninger (26 pasienter 
[65 %]) og RV-HS-ledninger (25 pasien-
ter [64%]; P= 0,93). Det var heller ingen 
forskjell på responderrate for LV revers dys-
synkroni (reduksjon av anteroseptal til pos-
terior forsinkelse ≥ 50 %) ved ST-RS-måling 

[RV-A ledninger: 25 pasienter (63 %) og 
RV-HS ledninger: 24 pasienter (62 %); P= 
0,93]. Konklusjonene på denne studien 
som er den første hvor RV-ledningen ble 
randomisert til RV-A og RV-HS ved CRT, er 
at RV-A og RV-HS ved CRT fører til samme 
prosentvise antall LV revers remodellering-
respondere og samme prosentvise LV 
revers-dyssynkroni-respondere. I en leder 
med tittelen ”Leads for cardiac resynchro-
nization therapy: where and how many?” 
i samme utgaven av tidsskriftet skriver 
Marcus J. Hof og Alexander H. Maass (10) 
følgende, sitat: ”Kristiansen et al. showed 
similar effects in both RV outflow tract and 
apical lead positions. Even though this is a 
small study, the books on RV lead position 
can hopefully now be closed and we can 
focus our emphasis on LV lead location”.

betydningen av lv-
ledningsposisjonen og 
arrvev for Crt-responsen
Retrospektive undersøkelser har vist bedre 
respons (15 % vs. 21 % ved 24 måneder, 
log-rank; p= 0,048) når LV-ledningen plas-
seres i eller ved det seneste kontraherende 
segment epikardialt på venstre ventrikkel 
(konkordant LV-ledningsplassering) versus 
i et diskordant LV-segment. Konkordant 
LV-ledningplassering var også en uavhen-
gig prediktor for de kombinerte endepunkt 
sykehusinnleggelse og mortalitet etter 
langvarig CRT (11). Plasseres LV-ledningen i 
områder med transmuralt arrvev påvist ved 
MR, får en mindre effekt av CRT (12).

I vår studie «The impact of left 
ventricular lead position on left ventricu-
lar reverse remodelling and improvement 
in mechanical dyssynchrony in cardiac 
resynchronization therapy» (13) ble LV-
ledningen prospektivt plassert i det senest 
aktiverte LV-segmentet bedømt ved ST-RS 
hos 103 pasienter. Mekanisk dyssynkroni 
ble kvantitert ved anteroseptal til poste-
rior (AS-P) forsinkelse målt med ST-RS, 
og interventrikulær mekanisk forsinkelse 
(IVMD) målt med pulset doppler av pul-
monal- og aortablodstrøm. Vi oppnådde 
konkordant LV-ledningsplassering hos 
70 % av pasientene. Etter 6 måneders CRT 
var LV revers remodelleringrespondere 
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(LV-RR; ≥ 15 % LV endesystolisk volumre-
duksjon) ved konkordant LV-ledning 76 % 
versus 45 % ved diskordant LV-ledning 
(p = 0,003). LVEF økte fra 24 ± 4 % til 33 
± 8 % (p < 0,001) hos de 72 pasientene 
med konkordant LV.ledningsplassering, 
mens hos de 31 pasientene med diskordant 
LV-ledningsplassering økte LVEF fra 24 ± 
5 % til 29 ± 6 % (p < 0,001). Reduksjonen 
av endediastolisk og endesystolisk venstre 
ventrikkelvolum var signifikant større hos 
pasientene med konkordant versus de med 
diskordant LV-ledningsplassering. Mekanisk 
resynkroniserings-respondere (≥ 50 % AS-P 
forsinkelsesreduksjon) var ved konkordant 
LV-ledning 44 pasienter (66 %) versus 10 
pasienter (34 %)ved diskordant LV-ledning 
(p = 0,005). Konkordant LV-ledningsplas-
sering var den eneste uavhengige prediktor 
for LV revers remodelleringrespondere 
(oddsratio, 4,2; p= 0,004). Konkordant LV-
ledningsplassering var uavhengig prediktor 
for mekanisk resynkroniseringrespondere 
(odds ratio, 4.7; p = 0,004).

Studien «Targeted left ventricular 
lead placement to guide cardiac resynchro-
nization therapy» (14) var en prospektivt 
randomisert studie av målrettet plassering 
av LV-ledningen i segmentet for seneste 
mekaniske aktivering (ST-RS 2D ekkokar-
diografi) og med strain rate > 10 % (ikke i 
arrområder) versus LV-ledningsplassering 
utfra klinisk praksis. Effekten på klinisk 
utkomme av målrettet LV-ledningsplas-
sering versus vanlig klinisk praksis for 
LV-ledningsplasseringen ble studert etter 
6 måneders CRT for de 110 pasientene i 
«målrettet»-gruppen versus de 110 pasi-
entene i kontroll-gruppen. «Målrettet»-
gruppen (n=103) versus kontrollgruppen 
(n=104) hadde signifikant bedre NYHA-
funksjonsklasse, 6 minutters gangtest, QOL 
(MLHFQ), LV endediastolisk volumreduk-
sjon, LV endesystolisk volumreduksjon og 
LVEF-forbedring. Det primære endepunktet 
etter 6 måneders CRT (LV endesystolisk 
volumreduksjon ≥ 15 %) viste større andel 
respondere i «målrettet»-gruppen versus 
kontrollgruppen (70 % vs. 55 %, p = 0,031), 
og den absolutte forskjellen var 15 %-poeng. 
Sammenliknet med kontrollgruppen hadde 
«målrettet»-gruppen en større klinisk 
respons (83 % vs. 65 %, p = 0,003) og 
lavere forekomst av kombinerte endepunkt 

(død og/eller t sykehusinnleggelse pga. 
hjertesvik). En strain rate < 10 % ble benyttet 
som indikator på transmuralt arrvev i 
området LV-ledningen var plassert. Tilst-
edeværelse av arrvev ved LV-ledningen førte 
til mye høyere andel kombinerte endepunk-
ter. Konklusjonen på denne studien var at 
sammenliknet med standard CRT, førte 
bruk av speckle tracking-ekkokardiografi 
for målrettet plassering av LV-ledningen 
konkordant til LV-segmentet med seneste 
mekanisk aktivering til betydelig forbedret 
klinisk respons og lavere forekomst av kom-
binerte endepunkt.

Studien «A prospective randomized 
controlled study of echocardiographic-
guided lead placement for cardiac 
resynchronization therapy: results of the 
STARTER trial» (15) er lik TARGET-studien 
i design. Det var en prospektiv randomisert 
studie (n=187) der tiden til peak radial 
strain ble målt med speckle tracking-ekko-
kardiografi. LV-ledningen ble randomisert 
til det seneste mekanisk aktiverte segment 
eller i samsvar med klinisk rutine. Primære 
endepunkt var hendelsesfri overlevelse. 
Ekko-veiledet strategi førte til 11 % relativ 
forbedring av hendelsesfri overlevelse 
etter 6 måneders oppfølgning (92 % ved 
ekko-guidet strategi vs 81 % av kontrollene; 
p=0,035)

Den kliniske effekt 
av konkordant lv-
ledningsplassering basert 
på speckle tracking radial 
strain-ekkokardiografi
I våre studier oppnådde vi konkordant 
LV-ledningsplassering med akseptabel 
strain rate (>10 %) hos 70-72 % av pasi-
entene. Basert på de nevnte studiene fører 
konkordant LV-ledningsplassering til flere 
respondere med LV revers remodellering, 
flere respondere med LV revers dyssynkroni, 
redusert totalmortalitet, redusert kombinert 
innleggelse i sykehus + død, bedring av 
NYHA-funksjonsklasse, bedring av 6 minut-
ter gangdistanse og bedret QOL-score.
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programmering av Crt-
pacemakere for bedring av 
Crt-responsen -  
av- og vv-intervall-
optimalisering
Konklusjoner i prospektive studier viser at 
en må programmere så kort AV-intervall 
at en oppnår >92 % biventrikulær pacing 
for å oppnå god effekt av CRT(16). Det er 
ikke vitenskapelig evidens for at AV- og 
VV-intervall-optimalisering ved bruk av 
ekkokardiografi eller intrakardiale elektro-
gram-baserte målinger ved bruk av ekstern 
pacemakerprogrammerer («Quick-opt», 
«Smart AV-delay») forbedrer effekten i den 
generelle CRT-populasjonen. Spørsmålene 
som reiser seg er om metodene for opti-
malisering, er adekvate siden de innebærer 
kun optimalisering ved kontroller hver 3.-6. 
måned og derfor ikke er adaptert til pasien-
ten aktuelle ambulatoriske daglige behov 
for AV- og VV-intervall-optimalisering. Det 
ideelle ville være at pacemakerene konti-
nuerlig og automatisk optimaliserer AV- og 
VV-intervallene hos ambulatoriske pasien-
ter i hvile og under anstrengelse.

Vi har de siste årene deltatt i den 
verdensomfattende multisenter studien (94 
senter) «Investigation of a novel algorithm 
for synchronized left ventricular pacing 
and ambulatory optimization of cardiac 
resynchronization therapy. Results of the 
AdaptivCRT trial»(17) som jeg presen-
terte resultatene fra på ESC-kongressen i 
Munchen i august 2012. Basert på resul-
tatene i denne studien ble CRT-D-pacemak-
eren Medtronic Viva XT CRT-D utviklet. 
Denne pacemakeren måler AV-intervallet 
og VV-intervallet automatisk og adapterer 
pacemodus, AV-intervall og VV-intervall 
i henhold til de aktuelle målingene som 
foretaes hvert minutt. Dersom pasienten 
har normal AV-overledning, synkroniseres 
og preeksiteres LV til den normale spontane 
RV-aktiveringen slik at det inntrer fusjon 
mellom den spontane RV-aktiveringen og 
pacingen av LV. Terskelen for stimulering av 
LV måles automatisk, og LV-pacing synk-
ronisert til spontan RV-depolarisering skjer 
bare om stimuleringsterskelen for LV er 
akseptabel. Dersom pasienten har AV-blokk 
eller hjertefrekvens >100 slag/minutt eller 

arytmi, vil CRT-modus være biventrikulær 
pacing med stimulering både av RV og LV. 
Også under biventrikulær pacing opti-
maliseres AV-intervallet og VV-intervallet 
automatisk hvert minutt. Den nye CRT-D 
adapterer altså den biventrikulære pacemo-
dus, AV-intervall og VV-intervall automatisk 
for optimalisering av hemodynamikken 
nærmest kontinuerlig hos ambulatoriske 
pasienter. En har lært fra tidligere studier 
at LV-pacing synkronisert til den normale 
spontane ledningen kan føre til bedre LV-
funksjon enn biventrikulær pacing (18-20) 
og bedre RV-funksjon enn biventrikulær 
pacing (21, 22). Optimalisering av AV-inter-
vallet med ekkokardiografi under biven-
trikulær pacing korrelerer med den inter-
atriale ledningstiden og med P-bølgens 
varighet (23-25). Både P-bølgens varighet 
og QRS-kompleksets varighet måles av 
Viva XT CRT-D mellom pacemaker-boksen 
og høyvoltselektroden som gir en EKG-
registrering («far-field electrogram») som 
ligner overflate-EKG-registreringen. Den 
adaptive CRT-algoritmen i Viva XT CRT-D 
gir altså synkronisert LV-pacing koordinert 
til den intrinsiske RV-aktiveringen når den 
er til stede etter normal AV-overledning, og 
optimaliserer AV-intervallet og VV-interval-
let basert på periodisk automatisk måling av 
hjertets spontane elektriske ledning.

I den randomiserte dobbelt blinde 
studien AdaptivCRT sammenliknet vi 
pacemaker-optimalisering ved automatisk 
adaptiv CRT(n=318) med optimalisering 
ved bruk av ekkokardiografi (n=160). Pasi-
entene var i NYHA-klasseIII/IV med QRS-
varighet > 120 ms, LVEF < 35% og optimalt 
medikamentelt behandlet. Studien viste at 
AdaptivCRT-algoritmen for optimalisering 
av AV- og VV-intervallene var like god som 
optimalisering med ekkokardiografi ved 
randomiseringen (concordance correla-
tion coeffisient (CCC)= 0,93(0,91-0,94); 
p<0,0001) og ved 6 måneders oppfølgning 
(CCC=0,90 (0,87-0,92); p<0,0001). For 
de primære sammensatte endepunktene 
(død, sykehusinnleggelse pga. hjertesvikt, 
forværring av NYHA-funksjonsklasse, 
pasientens egen bedømmelse av global 
funksjon, «cross-over» til andre gruppen) 
var den adaptive CRT-algoritmen non-infe-
rior versus ekkokardiografi for optimaliser-
ing både ved 1 og 6 måneders oppfølgning. 
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Etter 6 måneders CRT var det 74 % av 
pasientene som fikk forbedret sammensatte 
endepunkt i adaptiv-CRT-gruppen og 73 % i 
ekkokardiografi-gruppen, henholdsvis 12 % 
og 16 % var uforandert i de to gruppene og 
henholdsvis 14 % og 11 % ble forverret i de 
to gruppene. Adaptiv-CRT-algoritmen førte 
til 44 % reduksjon av RV-pacingen i løpet av 
6 måneders CRT. Hos pasientene uten AV-
blokk, og med venstre grenblokk og normal 
sinus rytme (n=219) var det overveiende 
synkronisert LV-pacing (64%±33%). Hos 
disse pasientene førte adaptiv-CRT-algorit-
men til bedre klinisk respons ved 6 måned-
ers oppfølgning (forbedret sammensatte 
kliniske endepunkt på 81% versus 68%). 
Den adaptive CRT-algoritmen førte til 12 
% flere respondere med samme primære 
endepunkt sammenlignet med historiske 
data fra fire randomiserte studier som 
omfattet 1300 pasienter der pacemakeren 
ble optimalisert med hjelp av ekkokardiogafi 
(26). Konklusjonene på AdaptivCRT-studien 
er at LV-pacing synkronisert med den spon-
tane elektriske ledning fører til bedre LV- og 
RV-funksjon enn biventrikulær pacing. Den 
adaptive CRT-algoritmen optimaliserer 
AV- og VV-intervallene kontinuerlig og 
pacer bare LV og ikke RV hos pasienter 
med normal AV-overledning. Algoritmen er 
«non-inferior» sammenliknet med optimali-
sering ved bruk av ekkokardiografi, og den 
reduserer RV-pacingen og øker responser-
aten for CRT.

telekardiologisk 
monitorering med Medtronic 
Discover link for bedring av 
respons på Crt
Ved hjelp av telekardiologisk fjernmoni-
torering av CRT-pacemakerene kan en 
få detaljert informasjon om pacemaker-
funksjonen og medisinske hendelser hos 
pasientene. En kan benytte dataene til å 
bedre responsen på CRT, og studier har 
dokumentert betydelig nytte for pasientene 
ved bruk av telekardiologisk monitorering. 
For pasientene som monitoreres telekar-
diologisk med Medtronic Discovery Link kan 
en få løpende informasjon via internett om 
hvorvidt prosentandel biventrikulær pacing 
er mer eller mindre enn 90 %. På basis av 

dette kan en identifisere pasientene med for 
liten andel biventrikulær pacing og repro-
grammere utstyret slik at en oppnår adekvat 
andel biventrikulær pacing som en vet 
øker responsen på CRT. Via Discovery link 
får en også løpende loggført pasientenes 
fysiske aktivitetsnivå (registrert av pace-
makerens aktivitetssensor) som vanligvis 
reduseres ved forverring av hjertesvikten. 
Ved observasjon av redusert aktivitetsnivå 
hos enkeltpasienter ved telemonitorering 
kan pasienten innkalles for å få justert og 
optimalisert den medikamentelle hjerte-
sviktbehandling. Den løpende telemonito-
reringen gir også opplysning om hvorvidt 
pasienten har fått nyoppstått atrieflimmer 
og om varigheten av arytmien. Atrieflimmer 
er en viktig årsak til dårlig respons på CRT, 
vesentlig på grunn av at pasienten ikke får 
høy nok andel biventrikulær pacing siden 
flimmerbølgene overledes til ventriklene 
og utkonkurrerer ventrikkelpacingen og 
derved resynkroniseringen. Medikamentell 
AV-blokade er oftest ikke tilstrekkelig for å 
hindre dette og derfor er det ofte behov for 
AV-knute-ablasjon (hyppige anfall, kronisk 
atrieflimmer) for å få adekvat resynkronise-
ring av LV. Studier har vist at ved AV-knute-
ablasjon får pasientene bedring av LVEF, 
revers remodellering, bedring av anstren-
gelsestoleransen og bedret overlevelse. 
Dette er noen eksempler på data som kan 
monitoreres og overføres ved telekardiologi 
og som kan utløse behandlingstiltak som 
bedrer CRT-pasientenes hjertesvikt.
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OptiSk cOHerence tOMOgraFi 
(oCt) veD DiagNoStikk 

og behaNDliNg av 
koroNarSykDom

eigil Fossum og Oliver Meyerdierks,  
kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Konvensjonell kateterbasert angiografi er en 
godt etablert og validert metode for koronar 
diagnostikk og anses som ”gullstandard”. 
Metoden har imidlertid 2 åpenbare svakhe-
ter: 1) Manglende hemodynamisk 
evaluering av intermediære (30-
70 %) stenoser, se innlegg ved 
Ole Geir Solberg i dette nummer. 
2) Dårlig bildeoppløselighet slik 
at man kan overse koronar pato-
logi (1). I det følgende drøftes 
noen tilstander hvor bildediag-
nostikk fra koronarkarets innside 
(intravaskulær avbilding) kan 
gi nyttig informasjon. Fordelen 
med denne formen for bildedi-
agnostikk er en betydelig bedre 
oppløselighet og derved bedre 
mulighet til nøyaktig kartlegning 
av koronararteriens anatomi og patofysio-
logi (1).

metode
Den mest brukte metoden er intrakoro-
nar ultralyd (IntraVascular UltraSound, 
IVUS). Den gir en aksial bildeoppløslighet 

i størrelsesorden 70-110 µm 
og en radial oppløslighet på 
200-250 µm med en 20 til 40 
MHz IVUS-transducer. Vevspen-
etrasjon er rundt 10 mm. Selve 
prosedyren inklusiv bildeopptak 
er rask å gjennomføre, og det 
er lave komplikasjonrater (2). 
Optisk coherence tomografi 
(OCT) gjennomføres i praksis 
på samme måte som IVUS, men 
benytter nær infrarødt lys (NIR) 
istedet for ultralyd. Det gir en 
aksial oppløslighet på 10-15 µm, 

mens vevspenetrasjon kun er 1-3 mm. OCT 
gir således en 10 x bedre oppløslighet i 
endotel-/intima-nivå, men penetrerer 10 
x kortere inn i karveggen. OCT har vært 
tilgjengelig i over 17 år (3), men har først 
nylig blitt tatt i bruk i noe omfang i klinisk 
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virksomhet. Et OCT-opptak krever i motset-
ning til IVUS komplett blodtommhet i karet. 
De tidligere Time Domain (TD)-systemene 
brukte okklusjons-/perfusjonsballonger 
med saltvannsinfusjon med påfølgende 
ballongtraume mot karvegg og ca. 30 
sekunders iskemitid. Dagens Frequency 
Domain (FD)-systemer skaper blodtommhet 
ved kontrastinjeksjon uten okklusjonsbal-
long og opptaket tar 3-5 sekunder. Kontrast-
mengde per opptak vil avhenge av karstør-
relse, men være i størrelsesorden 12-20 ml. 
OCT vil således være beste modalitet ved 
problemstillinger i endotel-/intimaområ-
det (bl.a. stentvurderinger), mens IVUS vil 
være et godt valg hvis hele karveggen skal 
vurderes, hvis man må begrense kontrast-
bruk (serieopptak) og spesielt ved ostiale 
lesjoner hvor kvaliteten på OCT-opptaket 
vil kunne reduseres grunnet manglende 
blodtommhet.

oCt ved evaluering av 
patofysiologi i karveggen
Retrospektive studier har vist at arterioskle-
rotiske plakk som forårsaker ustabile koro-
nare episoder, ofte er angiografisk 
milde eller upåfallende (4). Det er 
videre vist at de forskjellige koro-
nare plakktypene har forskjellig 
sannsynlighet for å forårsake usta-
bile koronare episoder (5-7). Akutt 
trombosering i koronarkaret antas 
å være årsaken til de fleste episo-
der med akutt koronarsyndrom (8, 
9). I klinisk sammenheng omtaler 
man ofte akutt trombosering som 
ensbetydene med plakkruptur, 
mens man i autopsistudier dif-
ferensierer i langt større grad. I 
et oversiktsmateriale forårsaket 
plakkruptur ”bare” 55-60 % av de 
akutte koronartrombene, mens 
plakkerosjon forårsaket 30-35 % 
og ”calcified nodules” 2-7% (7). 
”Thin cap fibroatheroma” (TCFA) 
består av en nekrotisk kjerne og 
adskilles fra koronarlumen med en 
tynn membran (fibrous cap) som 
per definisjon skal være mindre 
enn 65 µm. TCFA er ikke identiske 
med rupturerte plakk fordi de har 
en signifikant mindre nekrotisk 

kjerne og mindre makrofage-infiltrasjon. 
Begrepet ustabilt plakk omfatter alle plakk-
typer som kan forårsake trombosering og 
ikke bare TCFA.

Det er en rekke faktorer som avgjør 
om et plakk er stabilt eller ustabilt. 2 
prediktorer for instabilitet kan vurderes 
ved intravaskulær bildediagnostikk, nemlig 
plakkets membran (tykkelse) og innhold 
(fibrotisk, forkalket og/eller lipidholdig). På 
grunn av bedre oppløslighet ved OCT versus 
IVUS (10-15 µm versus 70-110 µm) er det 
åpenbart at OCT er bedre egnet enn IVUS 
til å identifisere TCFA mtp. membrankrite-
rier. Det er imidlertid omdiskutert om OCT 
i like stor grad som IVUS kan karakterisere 
innholdet i plakket (10), hvilket er av avgjø-
rende betydning for å vurdere rupturrisiko. 
I en ex-vivo OCT-studie ble sensitivitet og 
spesifisitet for identifisering av lipidholdige 
plakk målt til 90-92 % sammenholdt med 
histologi (11). I en in-vivo-sammenligning 
mellom OCT og IVUS ble plakk like godt 
karakterisert med begge teknikker, mens 
OCT ga bedre informasjon om endringer 
i intima (12). Disse dataene er imidlertid 
ikke reprodusert i andre studier (13), og 

Figur 1.
OCT viser betydelig stentmalapposisjon ved akutt stenttrombose.
A viser diastase mellom stent og karvegg
B viser stentdiameter
C viser kardiameter
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hovedårsaken tillegges manglende 
vevspenetrasjon ved OCT (10, 
13, 14). IVUS er en godt egnet og 
etablert metode for å karakterisere 
patologi i karveggen (15). OCT er 
således på nåværende tidspunkt 
ikke like god validert som IVUS 
ved plakkevaluering. OCT er 
imidlertid meget godt egnet til å 
påvise intrakoronare tromber og 
plakkruptur (14).

I autopsistudier (7) er 
det vist at plakkerosjon er den 
viktigste årsak til trombosering 
hos yngre pasienter og spesielt 
premenopausale kvinner. Det 
er fremsatt en hypotese om at 
vasospasme kan være involvert, 
fordi media er tydelig fortykket i 
disse segmentene sammenlignet 
med segmenter med plakkruptur. 
Når det nå foreligger to modali-
teter for høyoppløselig intravas-
kulær bildediagnostikk, åpner det 
opp for forskning på mekanismer 
ved non-fatale koronare hendel-
ser. I skjæringspunktet mellom 
plakk og stentproblematikken er 
det nylig publisert en studie hvor 
man utførte OCT og IVUS hos 50 
pasienter med instent-restenose 
i medikamentstenter (DES) (16). 
Man fant da in-stent-neoarteri-
osklerose med ustabile plakk og 
instent-neointimal ruptur hos mer 
enn 50 % av pasientene, og spe-
sielt hos pasientene med ustabil 
klinikk. Hos pasienter med ustabil 
klinikk og angiografisk restenose 
fant man in-stent-trombose hos 
80 % versus 43 % for stabile 
pasienter. OCT var klart bedre 
enn IVUS for å påvise intimarup-
tur og tromber. Skillet mellom 
stent-restenose og -trombose er 
åpenbart ikke så distinkt som man 
tidligere har trodd, hvilket også 
illustreres av de tre kasuistikkene 
nedenfor (figur 1 - 3).

Figur 2
Pasient med akutt nedreveggsinfarkt. Angiografisk stenttrombose. 
OCT viste subtotal restenose, opptak gjort etter ballongdilatasjon. 
Tromben lå distalt for restenosen og ble oppfattet å være sekundær 
til en okkluderende restenose.

Figur 3
Pasient med akutt stenttrombose. OCT viser in-stent-neoateroskle-
rose med ustabilt plakk med plakkruptur og trombe.
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oCt ved pCi
OCT er godt egnet til pre- og postimplan-
tasjonsvurdering ved PCI. Som vist i figur 1 
får man meget nøyaktige mål for diameter 

og lengde (ikke vist). Man får 
også oversikt over aktuell patologi 
som illustrert i følgende kasuis-
tikk. 63 år gammel pasient med 
stabil angina i noen måneder, så 
innlagt ustabil med troponinut-
slipp. Ved angiografi fant man kun 
en moderat stenose i proksimale 
LAD, ellers upåfallende funn. 
Trykkmåling viste FFR 0,76, og det 
ble besluttet å gjøre PCI. OCT ble 
gjort for preimplantasjonskart-
legging av plakkets beliggenhet 
mot venstre hovedstamme. Som 
illustrert i figur 4 viste det seg at 
det trangeste partiet i karet var 
beliggende langt mer distalt enn 
antatt og at det ustabile plakk 
med ruptur var beliggende mer 
proksimalt enn antatt. OCT-
funnet gjorde således at strategi 
ble endret ved at man stentet et 
lengere område enn angiografifun-
net antydet. Til hjelp ved pre- og 
postimplantasjonsvurderinger 
vil man nå også kunne bruke 
3D OCT som i praksis er rekon-
struksjoner av 2D opptaket, se 
figur 5 hentet fra ref. 17. Dette vil 
kanskje spesielt være aktuelt ved 
planlegging og gjennomføring av 
bifurkasjonsprosedyrer.

oCt ved evaluering av 
stentfunksjon
OCT er meget godt egnet til 
stentvurdering. På grunn av høy 
oppløslighet vil man kunne iden-
tifisere hver enkelt stentstrut og 
vurdere om den er endotheldek-
ket eller ikke. En rekke mekaniske 
forhold ved stenten kan kartlegges 
i detalj. Tre kasuistikker refereres 
kort for å illustrere hvordan man 
i praksis har nytte av OCT ved 
stenttrombose. Alle pasientene 
hadde okkluderende stenttrom-
bose hvor man etter rekanalisering 
av karet ikke kunne påvise årsak 

ved konvensjonell angiografi.
63 år gammel diabetiker som hadde 

fått implantert en 3,5 x 30 mm metallstent 
(BMS) i proksimale LAD 2 mnd tidligere. 

Figur 4
Preimplantasjonsvurdering hos pasient med tidligere stabil angina 
innlagt med akutt koronarsyndrom. Angiografisk bedømt proksimal 
LAD-stenose hvor OCT identifiserer det rupturerte plakk proksimalt 
for den angiografiske stenose og det trangeste partiet distalt for 
denne.

Figur 5
3D OCT med implantert stent satt over sidegren. Synlige tromber i 
stentgitter over sidegren.
Fra ref. 17.
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OCT (figur 1) viste en betydelig malapposi-
sjon med en diastase på over 1 mm mel-
lom stent og karvegg. Det var ikke mulig 
å dilatere stenten til diameter svarende til 
karlumen. Til tross for aggressiv medika-
mentell behandling fikk han residiverende 
trombosering og måtte ACB-opereres.

54 år gammel pasient med 2 tid-
ligere nedreveggsinfarkt og således 2 lag 
med stenter i høyre koronararterie, hvorav 
1 medikamentstent (DES) med everolimus. 
Innlagt med nytt nedreveggsinfarkt. For å 
kunne utføre OCT måtte man predilatere 
karet. OCT (figur 2) viste uttalt instent 
intimahyperplasi hvor trombosering sann-
synlig har oppstått pga en subtotal/okklu-
derende restenose. Tilstanden ble oppfattet 
som manglende respons på everolimus 
og behandlet med en paclitaxelavgivende 
ballong.

57 år gammel pasient med implan-
tert stent av ukjent type i proksimale LAD 
5 år tidligere. Nå innlagt med fremreveggs-
infarkt. OCT (figur 3) viste utbredt in-stent 
neoatherosklerose med tynnvegget plakk, 
plakkruptur og trombe. Pasienten ble 
behandlet med ny stent.

Disse kasuistikkene viser hvordan 
intravaskulær bildediagnostikk gir tilleggs-
informasjon av avgjørende betydning for det 
videre behandlingsforløpet.

µoCt
Det er nylig publisert bilder fra en videreut-
viklet OCT, µOCT, hvor axial oppløselighet 
er 1 µm, dvs rundt 10 x bedre enn ved OCT 
(18). Man er da på mikroskopi- og cellekjer-
nenivå med tanke på oppløselighet. Teknik-
ken vil være av interesse spesielt med tanke 
på forskning rundt atheroskleroseprosessen, 
men er neppe kommersielt tilgjengelig før 
på noe lengre sikt.

Dokumentasjon
OCT er etter vår erfaring meget nyttig i 
en rekke situasjoner ved diagnostikk og 
behandling av koronarsykdom, spesielt ved 
stentsvikt, men det mangler så langt doku-
mentasjon for at OCT-guidet behandling gir 
bedre resultater enn konvensjonell angio-
grafistyrt intervensjon.
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I de nylig reviderte hjertesviktretningslinjene 
fra ESC (2012) anbefales ICD-implanta-
sjon som primærprofylakse hos optimalt 
behandlede hjertesviktpasienter med 
NYHA II-III-symptomer, venstre ventrik-
kels ejeksjonsfraksjon (EF) ≤ 35 
%, med en forventet overlevelse 
på > 1 år samt mer enn 40 dager 
etter siste hjerteinfarkt1. Ulempen 
med disse retningslinjene er at et 
flertall av pasientene ikke vil ha 
behov for sin implanterte ICD2. I 
tillegg har mange av pasientene 
som dør av arytmi EF > 35 % 
og dermed ikke indikasjon for 
implantering av ICD i henhold 
til retningslinjene3. Det er derfor 
behov for bedre metoder for risi-
kostratifisering og identifisering 
av hjertesviktpasienter med økt risiko for 
arytmidød.

Nyere non-invasive visualiserings-
teknikker kan bidra til bedre identifiserin-
gen av disse pasientene. Formålet med 
disse metodene er å bedre diagnostikk og 
riskostratifisering igjennom visualisering av 
de underliggende patofysiologiske tilstander 
som danner substrat, eller bidrar til å øke 

risko for livstruende arytmi. Eksempler på 
slike tilstander er: strukturell hjertesykdom, 
myokardielle arr, fibrose, tap av celle-celle-
kobling, mekaniske faktorer, venstre ventrik-
kel-dilatasjon, økt veggstress (regionalt og 

fokalt), nevrohormonale faktorer 
slik som endringer i sympatisk 
tonus samt underliggende iskemi. 
De mest aktuelle non-invasive 
visualiserings teknikkene er: ekko-
kardiografi, gadoliniumforsterket 
kardial magnetresonanstomografi 
(KMR), myokardscintigrafi og 
positronemisjonstomografi (PET).

ekkokardiografi
Ekkokardiografi er den viktigste 
ikke-invasive undersøkelsesmo-

daliteten i klinisk kardiologi. Ekkokardiografi 
er en lett tilgjengelig og lite resursskrevende 
metode. Ekkokardiografi har høy temporal 
og spatial oppløselighet. Ved bruk av nyere 
metoder slik som speckle tracking, er det 
mulig å vurdere epi-, midt- og subendokar-
dial strain4.

Myokardial strain kan brukes til å 
påvise små mekaniske forandringer og tids-
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forskjeller i hjertekontraksjonen i forskjellige 
regioner av myokard. Hos pasienter med 
lang QT-syndrom har en studie vist at myo-
kardell strain var bedre til å skille mellom 
pasienter med og uten arytmi enn fre-
kvenskorrigert QT-intervall5. Betydningen av 
mekanisk dispersjon som riskopredikor for 
maligne ventrikulære arytmier har også blitt 
demonstrert blant pasienter med gjennom-
gått hjerteinfarkt. I en studie av 85 pasienter 
som fikk implantert ICD etter hjerteinfarkt 
og ble fulgt opp over 2,3 år, fant man at 
mekanisk dispersjon var en sterk prediktor 
for maling arytmi uavhenig av EF (HR 1,24 
(95% KI 1,07-1,43, p = 0,01))6. Likeledes 
fant man at mekanisk dispersjon var en 
uavhengig prediktor for ventrikulær arytmi 
i en populasjon bestående av 94 pasienter 
med ikke-iskemisk dilatert kardiomyopati 
som ble fulgt opp over 22 måneder7.

En av utfordringene med ekkokardio-
grafiske teknikker er operatøravhengighe-
ten, både i forbindelse med selve bildeopp-
taket og ved analysene av opptaket. Nyere 
software tilbyr i økende grad automatisering 
av analysene. Forbedringer i den analytiske 
softwaren vil både gjøre de nyere ekkokar-
diografiske teknikkene mer tilgjengelige 
samt redusere operatøravhengigheten.

kardial 
magnetresonanstomografi 
(kmr)
Sammenliknet med andre tilgjengelige 
teknikker har KMR høy spatial oppløselighet 
med mulighet for å gi en nøyaktig fremstil-
ling av myokardskade og fibrose. Den høye 
spatiale oppløseligheten gir en presis frem-
stilling av myokardvolum, myokardmasse 
og funksjon. For å fremstille myokardskade 
må man bruke forsinket kontrastforster-
kningsteknikker med gadoliniumbaserte 
kontrastmidler (late gadolinium enhancement 
- LGE). Etter fremstilling av myokardskade 
med LGE-teknikk beregnes størrelsen av 
myokardskaden ved at det tegnes konturer 
rundt ytterkantene av det kontrastforster-
kede området. En rekke studier har vist 
en sterk sammenheng mellom størrelsen 
på myokardskaden og prognose etter 
gjennomgått hjerteinfarkt. Arret etter et 
hjerteinfarkt er imidlertid ikke homogent. Et 

myokardialt arr kan grovt sett deles inn i en 
randsone (”grey-zone” eller ”border zone”) 
og en infarktkjerne (”core”). Størrelsen på 
randsonen til arret korrelerer direkte med 
risiko for ventrikulær arytmi8. Kjernen av 
arret synes også å ha betydning. Vi har 
nylig vist at initial sykluslengde på ventri-
kulære takykardier er direkte korrelert med 
antall områder med intenst kontrastopptak 
i kjernen av infarktene til pasienter med 
ventrikkeltakykardi9. Disse studiene støtter 
hypotesen om at graden av heterogenisitet i 
arrets struktur har betydning for utvikling av 
arytmi hos disse pasientene. I tillegg til LGE-
KMR har kvantifisering av diffus fibrose med 
T1-mapping-teknikker fått økende oppmerk-
somhet10. Det er en mulighet for at T1-map-
ping kan bidra til å øke KMR sin anvendelse 
i riskostratifiseringen av pasienter med økt 
risiko for arytmi. Det pågår for tiden større 
internasjonale multisenterstudier som ser 
på nytteverdien av LGE-KMR i diagnostikk 
og risikostratifisering blant pasienter med 
økt arytmirisiko.

mibg-scintigrafi
Økt sympatisk aktivitet er assosiert med 
økt dødelighet og økt risiko for arytmi hos 
pasienter med hjertesvikt. Ved økt nora-
drenalin (NA)-frigjøring er det redusert 
presynaptisk NA-opptak. MIBG (123–jod-
merket meta-iodobensylguanidine) er en 
NA-analog. Redusert presynaptisk opptak 
av MIBG i hjertet er derfor en indikator for 
økt sympatisk aktivitet i myokard. MIBG blir 
ikke metabolisert, og opptak av MIBG kan 
derfor studeres i flere timer etter injeksjon 
av tracer. Graden av sympatisk aktivitet 
uttrykkes som en ratio mellom MIBG-
opptak i myokard versus opptak i mediasti-
num (H/M-ratio), der en lav ratio indikerer 
redusert myokardielt MIBG-opptak forenlig 
med en økt sympatisk tonus. Det har vært 
gjennomført en rekke mindre singel-senter-
studier som har sett på nytteverdien av 
MIBG for å identifisere pasienter med økt 
risiko for arytmi. Disse mindre studiene 
har indikert at MIBG kan være nyttig for 
risikostratifisering i denne kohorten. For å 
avklare betydningen av MIBG-scintigrafi 
gjennomførte man ADMIRE-HF-studien 
(AdreView Myocardial Imaging for Risk 
Evaluation in Heart Failure). ADMIRE-HF 
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var en prospektiv internasjonal multisen-
terstudie som evaluerte betydningen av 
MIGB-scintigrafi for risikostratifisering av 
961 pasienter med hjertesvikt og risiko for 
arytmi11. Pasientene ble fulgt opp i 2 år. Blant 
pasienter med en H/M-ratio < 1,6 fikk 10,4 
% (79 av 760 pasienter) arytmi i løpet av 
observasjonstiden. Til sammenlikning fikk 
3,5 % (7 av 201 pasienter) med H/M-ratio 
> 1,6 arytmi. Det har blitt publisert flere 
studier som evaluerer MIBG-scintigrafi etter 
ADMIRE-HF, men MIGB-scintigrafi har fore-
løpig ikke blitt inkludert i retningslinjene for 
ICD-implantasjon, og det er usikkert hvilken 
fremtidig rolle MIBG-scitigrafi kan spille i 
risikostratifiseringen av disse pasientene.

positron-emisjons-
tomografi (pet)
PET er en attraktiv modalitet i forsknings-
sammenheng fordi man både kan fremstille 
myokardskade, perfusjonsdefekter, metabo-
lisme og endringer i sympatisk innervering. 
I dyrestudier har man vist sammenheng 
mellom perfusjons-/innerverings-mismatch 
vurdert med PET og tidlig aktivering av 
ventrikkeltakykardi12. Den nylig publiserte 
PARAPET-studien (Prediction of Arrhythmic 
Events with Positron Emission Tomography) 
var en multisenterstudie som inkluderte 
204 stabile pasienter med iskemisk kardio-
myopati og indikasjon for ICD-implantasjon 
> 30 dager etter gjennomgått hjerteinfarkt13. 
Formålet var å studere betydningen av sym-
patisk denervering og hibernering vurdert 
med PET i forhold til risiko for utvikling av 
plutselig hjertestans vurdert enten som 
plutselig hjertedød eller ICD-innslag pga. 
ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi 
med frekvens >240/min. Pasientene ble 
fulgt opp i 4,2 år. Sympatisk denervering på 
>3 7 % av venstre ventrikkelmasse var en 
uavhengig prediktor for plutselig hjerte-
stans i multivariatanalyse med en HR på 3,5 
(p=0,001). I denne studien hadde grad av 
hibernering ingen prognostisk betydning.

PET er lite tilgjengelig i Norge i dag 
og er primært et forskningsverktøy både på 
grunn av tilgjengeligheten samt den høye 
kostnaden ved undersøkelsen.

konklusjon
Vi har i dag flere lovende non-invasive 
visualiseringsmodaliteter med komplemen-
tære egenskaper sett i forhold til hverandre. 
Ekkokardiografi har høy temporal og spatial 
oppløselighet og er velegnet for vurdering 
av mekaniske og funksjonsmessige forhold 
som reflekterer og disponerer for ventriku-
lær arytmi. LGE-KMR har sin styrke i høy 
spatial oppløselighet som gir mulighet til en 
presis morfologisk beskrivelse av myokar-
diell skade og fibrose. MIGB-scintigrafi kan 
brukes til å vurdere myokardiell sympatisk 
aktivitet, mens PET kan bruke til å vurdere 
perfusjon, sympatisk denervering og meta-
bolisme. Den kliniske nytten for hver enkelt 
av disse modalitetene er imidlertid uavklart. 
Ingen non-invasiv visualiseringsteknikk har 
blitt integrert i de eksisterende retningslinjer 
som tilleggsundersøkelser utover beregning 
av EF. Det er behov for å videreutvikle disse 
lovende metodene og teste deres diagnos-
tiske verdi i tilstrekkelig store kliniske mul-
tisenterstudier før de kan implementeres i 
klinisk praksis.
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fylliNgStrykk i veNStre 
veNtrikkel - Når er Det viktig 

meD iNvaSiv trykkmåliNg?
Olaf rødevand, kardiologisk avdeling, Feiringklinikken.

Svaret på spørsmålet i overskriften er ikke 
opplagt. Når er det egentlig nyttig å måle 
fyllingstrykket i venstre ventrikkel?

hva måler vi og hva er 
normalt?
Hvilke trykk snakker vi om å måle? 
I praktisk klinisk sammenheng 
dreier det seg om enten innkilt 
lungearterietrykk (pulmonary 
capillary wedge pressure – PCWP) 
eller om endediastolisk trykk 
(EDP)i venstre ventrikkel. Høye 
fyllingstrykk i venstre ventrikkel 
vil gjerne indiker et hjerte som 
ikke fungerer optimalt, evt. virkelig 
sliter. 

PCWP måles via såkalt 
høyre-katerisering ved hjelp av 
et ballongkateter (Swan Ganz-
kateter). Når ballongkateteret 
okkluderer en lungearterie, vil det dannes en 
stasjonær væskesøyle gjennom lungekrets-
løpet og til venstre atrium. Dette forutset-
ter at ballongkateteret ikke ligger for høyt i 
thorax så væskesøylen er ubrutt gjennom 
respirasjonssyklus. Trykket forplantes bak-
over, og PCWP vil tilsvare trykket i venstre 
atrium. Det vil foreligge noe forsinkelse, 
trykkdemping og forvrengning av trykkur-
ven. Ved feil teknisk bruk, eller ved enkelte 
sykdomstilstander, kan man få feil verdier. 
Det er vrient å få god oversikt over feilkil-
der, hvilke tilstander det er som medfører 
at PCWP ikke reflekterer trykket i venstre 
atrium godt. Sjelden kompresjon av lunge-
vener ved fibrose eller neoplasi angis gjerne. 
Ved pulmonal hypertensjon er det også hol-
depunkter for at sammenhengen kan være 
dårlig. Ved kritisk sykdom med hypoksemi 
og ødem kan også motstanden i kapillærer 
og små vener influere trykkmålingene. 

Normalverdien for PCWP oppgis 
gjerne til ≤ 12 mmHg. Enkelte opererer med 
noe høyere normalverdier (eks. 15 mmHg). 
Normalmaterialene er gjerne av eldre dato. 
Som ved endediastolisk trykk (se under), er 
det meget vanskelig å få klarhet i hvordan 
normalmaterialene er fremskaffet og hva 

slags personer som er inkludert. 
Det diastoliske trykket i 

venstre ventrikkel vil reflektere 
fyllingstrykket fra venstre atrium. 
I en anbefaling fra the American 
Society of Echocardiography og 
the European Association of Echo-
cardiography fra 2009 heter det 
at venstre ventrikkels fyllingstrykk 
målt invasivt inkluderer: gjennom-
snittlig PCW-trykk eller gjen-
nomsnittlig atrietrykk målt direkte 
via transseptal tilgang (begge 
forutsetter at det ikke er mitral 
stenose), venstre ventrikkels EDP 

og venstre ventrikkels pre-atriekontrak-
sjonstrykk. Andre har fremholdt venstre 
ventrikkels gjennomsnittlige trykk i diastole 
som et adekvat mål. Dette ligger jo da svært 
nær gjennomsnitts-trykket i venstre atrium 
som måles som PCWP. Men skal et slikt 
diastolisk gjennomsnittstrykk måles veldig 
presist ved ventrikulografi, bør vi kunne si 
nøyaktig når diastolen begynner, og det er jo 
ikke alltid helt enkelt. 

I klinisk praksis brukes lite annet 
enn EDP og gjennomsnittlig PCWP. Ofte 
oppgis også normalt EDP som ≤ 12 mmHg. 
Fra egen erfaring kan jeg si at verdier over 
dette er meget, meget vanlig blant pasien-
ter som kommer til invasiv undersøkelse. 
Enkelte har foreslått 12-18 mmHg som 
grenseverdier (borderline values). En grense 
på <16 mmHg er også i bruk. 16 mmHg-
grensen ble benyttet for å indikere diastolisk 
dysfunksjon i en konsensusrapport publisert 
i European Heart Journal i 2007 (sammen 
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med andre kriterier). I en databaseunder-
søkelse fra Feiringklinikken på over 20.000 
angiograferte pasienter var gjennomsnittlig 
EDP drøyt 13 mmHg, standardavviket drøyt 
5. For øvrig er det ikke alltid lett å måle EDP. 
Når det er tydelig A-bølge på trykkurven er 
det oftest greit, men denne trykkbølgen kan 
fremtre lite distinkt og smelte sammen med 
neste fase på trykkurven. Hvis man følger 
anbefalingen om å måle tilsvarende toppen 
av R-takken på EKG, kan man komme på 
den raskt oppadstigende del av trykkurven 
og måler gjerne høye verdier. Standard 
væskefylte katetre gir heller ikke så presise 
målinger som de dyrere Millar «forsknings»-
katetrene, der trykket registreres på selve 
katetertuppen.

Det er ikke mulig å gå gjennom 
mye av dokumentasjonen i et slikt innlegg. 
Swan-Ganz-kateteret har vært svært mye 
brukt i mange år. Bruken har imidlertid 
avtatt betydelig. Det har kommet flere rap-
porter som sterkt trekker den kliniske nytten 
i tvil. I noen sammenhenger kan det være at 
trykkmålingen er assosiert med mer bruk av 
potensielt skadelige inotrope medikamenter 
og evt. overdreven væsketilførsel. 

klaffefeil
I flere ESC-veiledninger («guidelines») er 
bruk av invasive fyllingstrykk kommen-
tert. I 2012-utgaven av retningslinjene for 
utredning og behandling av hjerteklaffsyk-
dom heter det at måling av invasive trykk 
og minuttvolum samt ventrikulografi og 
aortografi bare bør gjøres når non-invasiv 
vurdering er inkonklusiv eller ikke i over-
enstemmelse med de kliniske funnene. For 
egen del synes jeg høyrekateterisering av 
og til er nyttig supplement i vurderingen av 
mitralinsuffisiens (høy PCWP, pulmona-
larterietrykk) og mitralstenose (simultan-
måling av mitralgradient og arealberegning 
med Gorlins formel, pulmonalarterietrykk). 
Ellers vil jo en aortastenose gjerne medføre 
venstre ventrikkelhypertrofi og diastolisk 
dysfunksjon/forhøyde fyllingstrykk. Men 
her er måling av aortagradient langt vikti-
gere. En dekompensert aortainsuffisiens vil 
kunne gi forplantning av høye trykk bakover. 
Ved transkutan aortaklaffimplantasjon vil 
høye trykk indikere betydningsfull paraval-
vulær lekkasje.

Ved hjertekateterisering for f.eks. 
å vurdere koronarsykdom er jo EDP gjerne 
lett tilgjengelig og kan være av interesse 
ved mistanke om diastolisk dysfunksjon. I 
praksis vil det derimot være lite aktuelt å 
gjennomføre en høyrekateterisering med 
måling av PCWP bare for å vurdere en slik 
diagnose.

Non-kardial kirurgi
Swan-Ganz-kateteret har også vært en 
del i bruk intraoperativt og postoperativt 
ved ikke-kardial kirurgi. Tanken har vært 
at iskemi gir diastolisk dysfunksjon og at 
dette kan avleses som stigning i PCWP. 
I ESC-retningslinjene for «pre-operative 
cardiac risk assessment and periopera-
tive cardiac management in non-cardiac 
surgery“ fra 2009 er det fremholdt at de 
fleste iskemiske episoder er stumme og 
foregår uten forandringer i PCWP. Følge-
lig er ikke høyrekateteriseirng anbefalt for 
å monitorere pasienter mht. intraoperativ 
iskemi. Manglende nytte fremgår både av 
en randomisert multisenterstudie og en stor 
observasjonsstudie.

hjertesvikt
I 2012-retningslinjene fra ESC om hjerte-
svikt kommenteres det at hjertekaterisering 
kan være nyttig i kombinasjon med non-
invasiv bildeteknikk for å komme frem til 
korrekt diagnose ved mistenkt konstriktiv 
perikarditt eller restriktiv kardiomyopati. 

Høyrekaterisering har ingen generell 
plass i håndteringen av akutt hjertesvikt. 
Men det er anført i disse anbefalingene at 
det kan være nyttig hos noen selekterte 
pasienter med akutt (og kronisk) hjertesvikt. 
Det anbefales at man vurderer å bruke det 
når pasienter er refraktær til farmakologisk 
behandling og vedvarende hypotensiv. 
Nytten vil være å identifisere pasienter med 
inadekvat fyllingstrykk i venstre ventrik-
kel. Man kan da karakterisere pasientens 
hemodynamiske mønster og dermed 
tilpasse vasoaktiv terapi. I oppslagsverket 
«Best practice» fra BMJ Evidence Centre er 
det stadig anført at det er konsensus at lun-
gearteriekaterisering er nyttig for pasienter 
i kardiogent sjokk etter akutt hjerteinfarkt, 
selv om man ikke har kunnet identifisere 
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vitenskapelig bevis som støtter eller avviser 
dette synspunktet. Man får imidlertid 
inntrykk av at bruken er betydelig redusert 
fra det det var for en del år siden og varierer 
betydelig fra institusjon til institusjon, også 
i Norge.

I utredningen for evt. hjertetrans-
plantasjon benyttes høyrekaterisering og 
PCWP-mål for å beregne lungekarmotstand. 
Irreversibel høy lungekarmotstand er en 
kontraindikasjon for slik behandling.

I ESC-retningslinjer er det videre 
anført at ved mistenkt konstriksjon eller 
restriktiv kardiomyopati kan hjertekate-
risering i kombinasjon med ikke-invasive 
bildeteknikker være til hjelp for å stille kor-
rekt diagnose.

arDS
I en multisenterstudie publisert i New Eng-
land Journal of Medicine ble 1001 respira-
torbehandlede pasienter med lungeskade 
randomisert til protokollstyrt bruk av væske 
og diuretika styrt av sentralt venetrykk eller 
PCWP. Pasientene skulle ha røntgenolo-
gisk funn forenlig med lungeødem uten 
holdepunkter for at det var sekundært til 
høyt trykk i venstre forkammer. Det dreide 
seg altså ikke om hjertepasienter. Flertallet 
hadde pneumoni eller alvorlig sepsis. Ca. 
1/3 var i sjokk og ca. 1/3 fikk inotrope medi-
kamenter. Gjennomsnittlig arterietrykk var 
77 mmHg. Bare 29 % av pasienten hadde 
PCWP over 18 mmHg. Bruk av Swan-Ganz-
kateteret fremfor bare måling fra sentralt 
venekateter medførte ingen terapeutisk 
gevinst, hverken på overlevelse eller org-
anfunksjon. Et poeng med denne studien 
var at protokollen spesifiserte hvordan man 
faktisk skulle agere mht. bruk av diuretika 
og væsketilførsel ved ulike måleverdier i 
begge gruppene. Resultatet av studien kan 
ikke nødvendigvis overføres til hjertesvikt-
pasienter, som ofte har diskordant høyre-/
venstresvikt og der et sentralt venetrykk 
trolig i mindre grad vil gjenspeile fyllings-
trykket i venstre ventrikkel. En innvending 
mot mange andre studier er at terapeutisk 
konsekvensen av trykkmålinger kan være 
dårlig standardisert eller uheldig. «Det 
behøver ikke være målingen det er noe galt 
med, men den terapien man har valgt ut fra 
målingene». 

Diastolisk dysfunksjon
Forhøyede fyllninstrykk er den viktigste 
fysiologiske konsekvensen av diastolisk 
hjertesvikt.

Ekkokardiografi, evt. sammen med 
måling av proBNP, er gjerne brukt i diag-
nostikken av forhøyede fyllingstrykk og 
diastolisk dysfunksjon i dag. Metoden er 
nyttig, men er den alltid godt nok?

Endrede strømningshastigheter 
gjennom mitralklaffen skyldes endrede 
trykkgradienter over klaffen. Dette har vært 
basis for non-invasiv beregning av fyllings-
trykk gjennom mange år. Det er påpekt at 
mitralhastighetene korrelerer dårlig med 
invasive funn bl.a. ved koronarsykdom eller 
ved hypertrofisk kardiomyopati der venstre 
ventrikkels EF er > 50 %. I et konsensusdo-
kument om ekkokardiografisk diagnostise-
ring av diastolisk fyllingstrykk fra EAE/ASE 
(2009) er det anført at ratioen E/e’ ikke 
er et nøyaktig mål for venstre ventrikkels 
fyllingstrykk hos normale personer, ved mye 
mitralannulus-kalk, betydelig mitralklaffsyk-
dom og ved konstriktiv perikarditt.

Vurdering av diastolisk funksjon er 
blitt justert med vurdering av andre ekko-
dopplerparametre inludert mitralannulus-
hastigheter og strain (tøyning), blodstrøm 
i lungevene, størrelsens på venstre atrium, 
effekten av Valsalva-manøver, estimert 
lungearterietrykk mm. Det er foreslått 
forskjellige algoritmer for beregning av 
fyllingstrykket for personer med normal og 
nedsatt ejeksjonsfraksjon. Jo flere ekko-
dopplerparametere som trekker i samme 
retning, jo sikrere blir konklusjonen. Men en 
ting er å fastslå at fyllingstrykket er normal 
eller forhøyet, noe annet å fastslå graden 
av patologi. Det kan være «krevende» ved 
ekkokardiografi. Metoden er heller ikke 
validert i alle kliniske sammenhenger.

Uansett kan myokards relaksa-
sjon, stivhet og fyllingstrykk bare vurderes 
indirekte vha. ekko-utstyret. Vurderingen 
innbefatter forenklede antagelser som kan 
gjelde for noen pasientgrupper, men ikke 
nødvendigvis for alle. Dopplermålingene 
kan vise dag-til-dag-variabilitet hos en og 
samme pasient avhengig av preload, after-
load og sympatisk tonus. Dette, sammen 
med normal aldersvariasjon, kompliserer 
klassifiseringene. Dette er en god grunn 
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til å sjekke om ekkodopplervurderingene 
samsvarer med invasive funn når disse er 
tilgjengelige.

pulmonal hypertensjon
I ESC-retningslinjene om pulmonal hyper-
tensjon er det anført at PCWP-måling 
er nødvendig for å utelukke at pulmonal 
hypertensjon er sekundær til venstresidig 
hjertesykdom. Der fremholder de at et 
PCWP < 15 mmHg ekskluderer diagnosen 
prekapillær pulmonal hypertensjon. Videre 
brukes høyrekaterisering for å få nøyaktige 
verdier for den pulmonale hypertensjonen 
og til å vurdere effekten av kardilaterende 
behandling. PCWP inngår i beregningen av 
lungekarmotstanden. 

oppsummering
Det er altså sjeldent absolutt påkrevet med 
invasiv måling av fyllingstrykket til venstre 
ventrikkel. Dokumentasjon for nytte er i 
mange tilfeller mangelfull.

Hvilke tilstander kan være aktuelle?
 y Klaffe-vurderinger
•	 Der klinikk og ekkokardiografi m.m. 

etterlater usikkerhet
 y Pulmonal hypertensjon: differensial-

diagnose, terapirespons
 y Hjertesvikt
•	 Utredning for hjertetransplantasjon: 

bl.a. lungekarmotstand
•	 Diagnostisere diastolisk svikt

 - Diagnose og korrektiv/supplement 
til ekkokardiografi (NB-bedre sam-
arbeid invasive/noninvasive leger)

•	 Kardiogent sjokk 
(behandlingsresistent)

•	 Konstriktiv perikarditt 
 y Andre kritiske tilstander som sepsis/

ARDS (ikke rutinesmessig)

kylbehaNDliNg av 
hjärtiNfarkt

David erlinge, Lunds Universitet

Hypotermi är en etablerad behandling 
efter hjärtstopp för att skydda mot cerebral 
skada. Skulle det vara möjligt att använda 
hypotermi för att skydda hjärtat 
under ischemi inducerad av ST-
höjningsinfarkt (STEMI)? Mild 
hypotermi (32-35° C) kan vara 
till nytta som tilläggsbehandling 
för STEMI och ha positiva effekter 
under ischemi genom att minska 
infarktstorlek och på de fyra kom-
ponenterna i ischemireperfusions-
skada: ”stunning”, mikrovaskulär 
obstruktion, reperfusions-arytmier 
och myokardiell reperfusionsskada. 

Vid behandling för att 
minska cerebral skada efter 
hjärtstillestånd kan hypotermi initieras 

efter reperfusion och bör bibehållas under 
24-48 timmar. Däremot för att skydda 
hjärtat tyder våra resultat på att hypotermi 

bör inledas så tidigt som möjligt 
under ischemi, åtminstone före 
reperfusion. Kliniska och experi-
mentella resultat visar att nå en 
temperatur av mindre än 35 °C 
före reperfusion är av största vikt 
för att minska infarktstorlek vid 
behandlingen av STEMI-patienter. 
Behandling efter reperfusion kan 
vara relativt kort. Hypotermi har 
omfattande effekter på de flesta av 
de mekanismer som är involverade 
i ischemi och reperfusions-skada 
vilket kan förklara de potenta, myc-

ket reproducerbara hjärtskyddande effekter 
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i ett stort antal studier i olika arter. Kylning 
av vakna patienter med STEMI är säker, 
genomförbar och väl tolererad, men strate-
gier för att motverka köldfrossa (shivering) 
måste användas (i första hand pethidine). 
Större kliniska studier pågår för att utvär-
dera hypotermi som tilläggsbehandling för 

hjärtinfarkt. I den nuvarande översynen har 
försök att använda mild hypotermi som 
kardioprotektion, metoder för att inducera 
hypotermi, tidpunkt för behandling och 
praktiska aspekterna av hur man översätter 
vår kunskap till en eventuell framtida klinisk 
behandling diskuterats.

Nya tekNiker för behaNDliNg 
av mitraliSiNSuffiCieNS - för 
vem oCh meD vilka reSultat?

Magnus Settergren, Hjärtkliniken, , karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

bakgrund
Mitralisinsufficiens (MI) är det vanligaste 
klaffläckaget i västvärlden som kräver kirur-
gisk intervention och den förekommer hos 
ca 10 % av befolkningen över 75 år. MI klas-
sificeras vanligen som funktionell eller dege-
nerativ. Funktionell MI (FMI) ses vanligen 
hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom, 
hjärtsvikt och dilaterad vänster kammare. 
Dilatationen leder till papillarmuskelförflytt-
ning, traktion av klaffbladen och progressivt 
tilltagande dilatation av mitralisannulus. 
Detta ger upphov till en negativ 
spiral med kontinuerlig försäm-
ring av hjärtsvikten och MI. 
Degenerativ MI karakteriseras 
av strukturella förändringar av 
klaffbladen och/eller den subval-
vulära klaffapparaten. FMI är idag 
den vanligaste etiologin till MI i 
västvärlden.

Kirurgisk behandling med 
klaffplastik alternativt klaffbyte 
är idag den rekommenderade 
behandlingen för patienter med 
uttalad MI. Det har dock rappor-
terats att nästan 50 % av patienterna med 
behandlingskrävande MI aldrig blir föremål 
för kirurgi, då man bedömt riskerna med 
ingreppet som för stora 1. Vidare är eviden-
sen för att behandla patienter med FMI 
utan samtidigt behov av revaskularisering 

med öppen kirurgi dålig. Både riktlinjer från 
AHA/ACC och ESC ger kirurgisk behand-
ling av denna patient kategori en klass IIb 
rekommendation. Det finns således ett 
betydande och icke tillgodosett medicinskt 
behov att med nya mindre invasiva metoder 
behandla patienter med MI.

kateterburen intervention 
av mitralis insufficiens
Det sker idag en intensiv forskning och 
utveckling för att med hjälp av en kateterbu-

ren alternativt mini-invasiv teknik 
behandla MI. Gemensamt för 
alla dessa nya tekniker är att de 
på olika sätt försöker efterhärma 
en redan befintlig teknik som 
används vid öppen kirurgi. Exem-
pel på tekniker är: ”edge-to-edge 
repair”, sinus coronarius implan-
tat, direkt annuloplastik, artificiella 
chordae, percutan mitralisklaff.

MitraClip (Abbott Vascu-
lar, Menlo Park, USA) som använ-
der sig av ”edge-to-edge repair” 
tekniken är den perkutana metod 

med vilken man har störst klinisk erfaren-
het. Systemet har idag använts vid ca 6000 
ingrepp i USA och Europa. Det är också den 
enda metod med vilken man kan behandla 
både FMI och degenerativ MI.
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Metoden bygger på en kirurgisk 
metod som initierades av prof. Alfieri i 
Milano i början av 1990 talet, s.k. Alfieri 
stitch. Plastiken består i att man vanligen 
syr ihop midsegmentet av främre klaffbladet 

(A2 segmentet) med bakre midsegmentet 
(P2 segmentet)och åstadkommer ett s.k. 
dubbelinflöde på båda sidorna om suturen.

Systemet är perkutant och kateter-
baserat och består av ett clips, en styrbar 
guidekateter och ett levereringssystem. 
MitraClip ingreppet utförs i narkos på 
angiolab eller i en hybridsal och operatören 
vägleds dels genom genomlysning men 
framför allt genom två – och tredimensio-
nell transesofageal ekokardiografi (TEE). 
V. femoralis punkteras och man får tillgång 
till vänster förmak genom en transseptal 
punktion. En 24 F (ca 8mm i diameter) gui-
dekateter placeras genom förmaksseptum 

genom vilken clips och levereringssystem 
påföres. Innan man frigör clipset bedömer 
man graden av reduktion utav insufficien-
sen och avgör om man nöjd med resulta-
tet alternativt om man bör re-positionera 
clipset eller applicera ytterligare ett clips. 
Det senare sker i ca 30 % av fallen. Man 
säkerställer också att man inte åstadkom-
mit någon stenos. Ett ingrepp tar ca 1,5-3 
timmar och patienterna vårdas 3- 5 dagar 
på sjukhus.

MitraClip systemet är förhållan-
devis välstuderat och den enda perkutana 
metod som har jämförts mot öppen 
kirurgi i en randomiserad multicenter 
studie, EVEREST II2. De primära studie-
variablerna var säkerhet och effektivi-
tet. Resultaten från studien visade att 
MitraClip systemet var säkrare än öppen 
kirurgi och då framförallt genom att 
MitraClip ingreppet krävde färre blod-
transfusioner. Kirurgi befanns vara mer 
effektivt än MitraClip, som resultat av att 
fler patienter i MitraClip gruppen krävde 
reoperation pga kvarvarande uttalad MI. 

Subgruppsanalys av EVEREST II 
studien har visat att de patienter som 
jämfört med kirurgi hade bäst resultat av 
behandlingen var äldre, patienter med 
funktionell genes och de med nedsatt EF; 
dvs just de patienter som vi dag känner 
oss tveksamma till att behandla med 
öppen kirurgi. Kombinationen hjärtsvikt 
och MI är vanlig och dessa patienter har 
också en betydlig sämre överlevnad än 

patienter som endast lider av hjärtsvikt. 
Patienter med hjärtsvikt och MI kommer att 
studeras ytterligare i RESHAPE studien som 
startar under hösten 2012. I denna studie 

Figur 1: Alfieri stitch, plastiken består i att man syr 
ihop midsegmentet av det främre klaffbladet med 
bakre midsegmentet.

Figur 2: MitraClip systemet är perkutant och kateterbase-
rat och består av ett clips, en styrbar guidekateter och ett 
levereringssytem.

Figur 3: MitraClip ingreppet utförs via v. femoralis och 
man får tillgång till vänster förmak genom en transseptal 
punktion. Clipset navigeras ner mot klaffen genomen en 
guidekateter och appliceras på platsen för insufficiensen. 
Ingreppet guidas och resultatet bedöms i realtid av TEE. 
Om man inte är nöjd med resultatet kan clipset frigöras och 
repositioneras.
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kommer patienter med måttlig till uttalad 
FMI med EF 40-15% randomiseras till 
medicinsk behandling alternativt MitraClip 
intervention. 

Det finns idag en mängd publice-
rade data från register och europiska hög-
volym centra på patienter som genom-
gått MitraClip ingreppet pga de befunnits 
vara för hög risk för kirurgi3. Resultaten 
är samstämmiga och förutom förbättring 
i MI grad finner man förbättring i QoL, 6 
min gångsträcka och NT-proBNP nivåer.

MitraClip är idag ett bra komple-
ment till kirurgi för äldre patienter med 
ökad operationsrisk samt patienter med 
hjärtsvikt och FMI; något som också 
stärks av uppdaterade ESC guidelines: In 
patients with significant MR judged ino-
perable or at a unacceptably high surgical 
risk, percutaneous edge-to-edge repair 
may be considered in order to improve 
symptoms (II b indikation)

Sinus coronarius implantaten 
utnyttjar det faktum att sinus coronarius 
(SC) och den stora hjärtvenen (SHV) för-
löper bakom och närmast parallellt med 
mitralisannulus. Detta gör att implanta-
ten när de placeras i SC/SHV förkortar 
eller dislocerar dessa vener och därmed 
indirekt minskar den septo-laterala 
diametern av mitralisannulus och därmed 
reducerar MI. Det finns i dag tre system 
som man har klinisk erfarenhet av hos 
patienter med FMI men endast Carillon 
implantatet (Cardiac Dimensions, Kirk-
land, USA) har CE godkännande. Carillion 
implantatet består av en nitinoltråd med 
två förankringspunkter som appliceras 
i SC/SHV. Vid implantationen spänns 
nitinoltråden varvid implantatet och 
därmed annulus indirekt förkortas vilket 
ger en minskning av mitralisinsufficien-
sen. Studier på mindre antal patienter har 
visat på positiva effekter på QoL, 6 min 
gångsträcka och sjukhusinläggningar4. 
Studie på fler patienter planeras/pågår. 

Både MitraClip och Carillion sys-
temet har sina begränsningar. MitraClip 
ingreppet innebär ingen annuloplastik 
vilket kan påverka hållbarheten på sikt. 
Vidare måste specifika anatomiska 
förhållanden vara uppfyllda och patienter 
med samtidig stenos är inte möjliga att 
behandla vilket gör att inte alla patienter 
är tillgängliga för interventionen. Sinus 

coronarius implantaten begränsas av att 
SC/SHV inte alltid är beläget i anslutning 
till mitralis annulus och hos dessa patienter 

Figur 5: Carillon implantatet anläggs via vena jugularis 
och består av en nitinoltråd med 2 förankringspunkter. Vid 
implanationen i SC spänns nitionltråden varvid implatet och 
därmed anulus indirekt förkortas vilket ger en minskning av 
mitralisinsufficiensen.

Figur 4
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är effekten begränsad. Hos en relativt stor 
andel av patienterna så förlöper SC/SHV i 
nära anslutning till circumflexa artären men 
risk för kompression av densamma varför 
de inte är tillgängliga för intervention. Den 
kliniska erfarenheten är också än så länge 
mycket begränsad.

Det finns således behov av ytterli-
gare perkutana metoder för att komplet-
tera/ersätta de två beskrivna ovan. Ett 
axplock av de vi kommer att få se inom 2-3 
år är: artificiella chordae som implante-
ras transpikalt (Neochord mm); perkutan 
klaff för mitralis (CardiAQ mm); direkta 
annuloplastiker (Valtech Cardioband mm). 
Framtiden ser således ljus ut för kateterbu-
ren intervention av mitralis insufficiens.
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NoN-iNvaSiv DiagNoStikk veD 
karDiomyopati

thor edvardsen, kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, rikshospitalet

Kardiologisk bildediagnostikk har etterhvert 
fått en avgjøring betydning for diagnose 
og behandling av våre pasienter. 
Non-invasiv bildediagnostikk har 
de siste 30 årene hatt en nærmest 
eventyrlig utvikling innen faget 
vårt. Ekkokardiografi er fremdeles 
vår viktigste bildemodalitet, men 
i løpet av det siste tiåret har også 
bildediagnostikk med magnetisk 
resonanstomografi (MR) blitt 
et meget viktig supplement for 
kardiologisk diagnostikk. Dessuten 
har computer-tomografiske (CT) 
teknikker blitt viktigere, særlig i 
avbilding av koronarårene. Dette 
foredraget handlet for det meste 
om hvordan kardiologer kan benytte seg av 
MR i diagnostikken av kardiomyopatier. 

Ved første pasientkontakt når han/
hun klager over dyspnoe, blir pasienten 

sendt til en ekkokardiografisk 
undersøkelse hvor diagnosen 
kardiomyopati kan bli bekreftet. 
Ekkokardiografisk undersøkelse 
gir imidlertid ofte ikke svar på om 
pasienten har iskemisk sykdom 
eller andre former for kardio-
myopati. Som et første avklarende 
bildediagnostisk hjelpemiddel kan 
vi da henvise pasienten til koronar 
CT-angiografi hvis vi ikke har har 
lett tilgjengelig en konvensjonell 
invasiv koronarangiografi. Denne 
CT-undersøkelsen kan svært ofte 
(>90%) være avklarende om det 

foreligger arteriosklerotisk sykdom eller ikke 
som årsak til pasientens kardiomyopati.
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Ved ikke-iskemisk kardiomyopati vil 
neste bildediagnostiske undersøkelse ofte 
være en MR-undersøkelse. Særlig viktig i 
forbindelse med kardiomyopatier av alle 
slag vil det være med en kontrastundersø-
kelse med gadolineum. Gadolineum er et 
tungmetall som oppfører seg paramagne-
tisk. Det vil si at kontrastmiddelet vil endre 
seg i en magnet. Stoffet tas opp i friske 
myocytter nærmest umiddelbart og vil gi 
en jevn kontrastfarge i friskt myokard. Ved 
forskjellige myokardsykdommer vil det 
imidlertid være forsinket opptak i myokard 
slik at det dannes bestemte og noen ganger 
karakteristiske mønstre etter ca. 10–15 
minutter forsinkelse. Figur 1 viser typiske 
kontrastmønstre ved forskjellige typer 
kardiomyopati. Bildediagnostikk med MR 
kan ofte være helt avklarende for diagnosen, 
men noen ganger må selvfølgelig pasienten 
til endomyokardbiopsi for en avklaring.

Enkelte ganger kan også vanlig cine-
loop-MR-opptak avsløre anatomiske endrin-
ger i ventriklene som kan være vanskelig å 
se på ekkokardiografi. Et typisk eksempel 
er såkalt bifid papillemuskel, som lett kan 
overses ved ekkokardiografi eller som noen 
ganger feiltolkes som hypertrofisk obstruk-
tiv kardiomyopati ved ekkokardiografi.

Amyloidose vil ofte kunne avklares 
ved MR-undersøkelse fordi det gir et dif-
fust og omfattende kontrastopptak i hele 
venstre ventrikkel. En av de vanskeligste 
kardiomyopatidiagnosene er arytmogen 
høyre ventrikkel-kardiomyopati (ARVC). 
Det er etter hvert en økende erkjennelse for 
at ARVC angriper begge ventrikler og burde 
få nytt navn – arytmogen kardiomyopati 
(ACM). Det er viktig å merke seg at nesten 
halvparten av pasientene ved første gangs 
alvorlige rytmeforstyrrelse ikke har mor-
fologiske forandringer verken i høyre eller 

venstre ventrikkel. I noen tilfelle kan 
imidlertid MR være oppklarende og 
bedre enn ekkokardiografi.

Det er også verdt å merke 
seg at MR ikke gir forsinket kontras-
topptak ved Takotsubo-kardiomy-
opati og således er avklarende ved 
denne diagnosen.

I nær fremtid vil det bli 
tilgjengelig nyere og bedre teknikker 
for såkalt T1-kartlegging (mapping) 
ved MR. Denne teknikken kan brukes 
ved diffus fibrose som for eksempel 
er vanlig ved diabetes mellitus. 

Etablerte MR-teknikker 
sammen med nyere vil være et 
verdifullt tilskudd til kardiologisk 
bildediagnostikk i uoverskuelig frem-
tid. Det er derfor viktig at de fleste 
norske sykehus tar teknikkene i bruk 
og at det etableres et tett samarbeid 
mellom kardiologer og radiologer for 
pasientenes beste.

Figur 1
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Ablasjonsbehandling av atrieflimmer har 
vært i fokus de siste år. Begrepet non-
atrieflimmer skriver seg nok fra EHRA 
White Book og betegner alle øvrige arytmier 
som kan ablasjonsbehandles. 
Bakgrunnsmaterialet for dette 
foredraget ved NCS’ høstmøte 
2012 er retningslinjer utgitt av 
de europeiske og amerikanske 
hjerteorganisasjoner for ablasjon 
av supraventrikulær takyarytmi 
fra 2003 (1) og ventrikkeltaky-
kardi fra 2009 (2). Ablasjonsbe-
handling er i hovedsak sympto-
matisk behandling og endrer ikke 
indikasjonene for implanterbar 
cardioverter-defibrillator (ICD).

De aktuelle arytmier for ablasjon 
er: 
•	 Atrioventrikulær nodal reentry-taky-

kardi (AVNRT)
•	 WPW-syndrom manifest eller skjult; 

begge med mulig atrioventrikulær 
reentry-takykardi (AVRT) eller preek-
sitert atrieflimmer der atrieflimmer i 
denne sammenheng må ses på som et 
WPW-problem

•	 Atrietakykardi (AT)
•	 Atrieflutter i høyre eller venstre atrium
•	 Monomorf ventrikkeltakykardi (VT) 

og ventrikulær elstrasystoli (VES) med 
hemodynamisk påvirkning og ved struk-
turelt normalt hjerte

•	 VT ved strukturell hjertesykdom

ablasjon av 
supraventrikulær 
takyarytmi

AVNRT behandles ved å abla-
dere AV-knutens langsomme 
ledningsbane foran CS’ ostium. 
Suksessraten er angitt til 96,1 % 
med residiv hos 3-7 % og med 
ca. 1 % AV-blokk som komplika-
sjon (3). Retningslinjene angir 
klasse I B-anbefaling for ablasjon 
av AVNRT som er dårlig tole-
rert, hyppig symptomatisk eller 
hvis pasienten ønsker det som 
behandlingsalternativ. 

WPW-baner foreligger 
oftest langs mitralringen og i septum. Disse 
kan ved manifest preeksitasjon gi rask 
ventrikkelaksjon ved atrieflimmer. Ved både 
manifest preeksitasjon og ved skjult WPW-
bane vil hyppigste arytmi være AVRT. 
Ablasjonsbehandlingen avbryter banen hos 
95 %, noe lavere ved bane på tricuspidal-
ringen. Retningslinjer angir I B-anbefaling 
for ablasjonsbehandling ved WPW-basert 
arytmi som er dårlig tolerert og ved mode-
rat besvær. IIa B-anbefaling foreligger ved 
asymptomatisk preeksitasjon og ved sjeldne 
anfall av takykardi. Bakgrunnen er at alvor-
lige hendelser som død inntreffer svært sjel-
den ved asymptomatisk WPW og må veies 
opp mot ablasjonsmortalitet på 0,07-0,13 % 
i de tidligere ablasjonsregistrene fra Europa 
(MERFS) og USA.

De fullstendige retningslinjene gir 
ved AVNRT og WPW- substrater i hovedsak 
klasse I-anbefaling for ablasjon og klasse II-
anbefalinger for medikamentell behandling.

AT fra definerte foci, oftest ved 
lungevener eller crista terminalis i høyre 
atrium, utgjør et mindre antall på omkring 

hvilkeN plaSS har 
ablaSjoNSbehaNDliNg veD 

NoN-atrieflimmer
per ivar Hoff, takyarytmiseksjonen,  

Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen
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5 % av ablasjonspasientene, nå kanskje 
noe mer pga mulighet for AT-trigging av 
atrieflimmer. 

Retningslinjene angir I B-anbefaling 
for ablasjon ved vedvarende (incessant) AT 
og ved tilbakevendende og symptomatisk 
AT. Hvis AT er kortvarig og asymptomatisk, 
anbefales det å avstå fra ablasjon.

Atrieflutter i høyre atrium har 
definert p-bølge i EKG med sagtakkform 
og atriefrekvensen er omkring 300/min. På 
grunn av muligheten for høy hjertefrekvens, 
problemer med å sikre frekvenskontroll og 
mulighet for et enkelt kurativt inngrep er 
ablasjonsbehandling nærliggende. Abla-
sjonsbehandlingen består i å lage en linje 
fra trikuspidalklaff posteriort til vena cava 
inferior over en såkalt cavotrikuspid-istmus 
(CTI). Suksessraten er nær 95 % med 
omkring 5 % residiv. 

Atrieflutter i venstre atrium skyldes 
oftest at det har vært utført et ablasjonsinn-
grep her tidligere med kateter eller kirurgi 
og med dannelse av arrvev og substrat for 
slik flutter. Denne diagnosen bør mistenkes 
hvis atrieflutter oppstår etter slike inngrep. 
Ablasjonsbehandling av venstre atrieflutter 
er mer komplisert enn for typisk atrieflut-
ter da en ikke kan gjøre et rent anatomisk 
inngrep, men må kartlegge eksakt hvor flut-
tersløyfen ligger. Indikasjon for ablasjons-
behandling er ofte sterkere enn den var for 
primærinngrepet pga. den høyere hjerte-
frekvensen ved atrieflutter. Ved søknad om 
ablasjonsbehandling av atrieflutter er det 
viktig å vedlegge EKG-utskrift da tilnærmin-
gen til arytmien i de to atrier er forskjellig. 

Retningslinjene angir bare en IIa-
anbefaling for ablasjon av første gangs-
atrieflutter, men I B ved dårlig tolerert eller 
hyppig, men tolerert atrieflutter og ved 
oppstått atrieflutter under medikamentell 
behandling for atrieflimmer. Ved atrieflutter 
som ikke benytter CTI og som er medika-
mentrefraktære, angis en IIa-anbefaling.

ablasjon av 
ventrikkeltakykardi
Flere former for ventrikkeltakykardi (VT) 
og ventrikulære ekstrasystoler (VES) kan 
ablasjonsbehandles: 

Idiopatisk VT fra høyre ventrikkels 
utløpstraktus (RVOT) med inferiør akse og 

venstre grenblokkmønster er hyppigst. En 
må utelukke bakenforliggende strukturell 
hjertesykdom, og betablokker bør være 
prøvd som primærbehandling. Suksessra-
ten ved ablasjon er over 80 % med ca. 5 % 
residiv. 

VT fra venstre utløspstraktus 
(LVOT) forekommer langt sjeldnere. EKG 
er ganske likt RVOT-VT, men viser såkalt 
tidlig transisjon fra negativt til positivt QRS 
allerede fra V2.

Ablasjon av denne krever retrograd 
eller transseptal tilgang og samtidig koronar 
fremstilling.

Fasikulær takykardi fra bakre venstre 
fasikkel med QRS-mønster under VT som 
høyre grenblokk (HGB) og fremre venstre 
fasikkelblokk (LAH).

Indikasjoner for ablasjonsbehandling 
av VT er fremstilt i annen form enn for SVT i 
retningslinjene.

ved vt uten strukturell 
hjertesykdom er ablasjon anbefalt 
ved:
•	 VT som gir betydelige symptomer
•	 Når medikamenter ikke har effekt eller 

ikke er ønsket
•	 Residiverende sustained VT og 

ventrikkelflimmer der medikamenter 
er uten effekt og der det foreligger et 
trigger-mål

ved vt og strukturell hjertesykdom 
bør ablasjonsbehandling overveies 
ved:
•	 Symptomatisk	sustained	VT	(varighet	

>30	sek	eller	behov	for	konvertering)•	
Vedvarende (incessant) VT eller VT-
storm, hvis det ikke har forbigående 
årsak 

•	 VES	og	VT	som	gir	hemodynamisk	
påvirkning•	 Grenblokks-reentry-taky-
kardi (sjelden)

•	 Polymorf	VT	ved	påvisbar	trigger•	
Medikamentrefraktær non-sustained 
VT

•	 Alternativ	til	amiodarone	ved	sustained	
monomorf VT og LVEF > 30 %

•	 Tolerert	VT	før	eventuell	
medikamentbehandling



hjerteforum   N° 1 / 2013/ vol 2677

ablasjon av vt er kontraindisert 
ved:
•	 LV-trombe
•	 VES og nonsustained VT uten hemody-

namisk påvirkning
•	 VT ved reversible årsak

konklusjon
Ablasjonsbehandling av arytmier utenom 
atrieflimmer krever bred innsikt i elektro-
fysiologiske mekanismer og er ofte terapi-
valg foran medikamenter ved mekanismer 
som AVNRT, WPW, typisk atrieflutter og 
dels ved VT i strukturelt normale hjerter. 
Ablasjonsbehandling av atypiske atrieflutter 

og ventrikulære takyarytmier vedstrukturell 
hjertesykdom vil sannsynligvis øke og krever 
kompetanseoppbygging.
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aortaiNSuffiSieNS – hvorfor 
Så vaNSkelig å graDere  

– og hvorDaN?
Stig Urheim, kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, rikshospitalet

Ekkokardiografi har en helt sentral plass i 
utredningen av pasienter med aortaklaffe-
insuffisiens. Til tross for betydelige teknolo-
giske framskritt innen non-invasiv 
bildediagnostikk har vi ingen gode 
mål for kvantitering av lekkasjen. 
Vi må fortsatt i hovedsak basere 
diagnostikken på kvalitative og 
semi-kvantitative mål. Vurdering 
av aortainsuffisiens må basere 
seg på en fullstendig ekkounder-
søkelse, inkludert registreringer 
fra jugulum. I henhold til ESC-ret-
ningslinjene (2012)1 er de viktigste 
kriteriene å vurdere:
•	 Vena contracta > 6 mm 
•	 Holodiastolisk blodstrømsre-

versering i aorta descendens > 20 cm/s 
•	 Trykkhalveringstid < 200 ms 
•	 EROA ±30 mm2 (PISA-metoden) 
•	 Regurgitasjonsvolum > 60 ml/slag Tegn 

på venstre ventrikkeldilatasjon (mål 
ikke angitt) 

Behandling av aortaklaffeinsuffisiens er 
kirurgi, hvor de fleste får innsatt ventil. 
Dersom det er mulig å utføre reparasjon, 

vil man tilstrebe dette. En av 
utfordringene er valg av riktig 
tidspunkt for kirurgi. Gjennomgå-
ende er pasienter med aortain-
suffisienser yngre enn øvrige 
klaffepasienter. Dette bidrar til at 
man vil vente lengst mulig med 
kirurgi, spesielt da de fleste vil få 
innsatt en ventil med behov for 
antikoagulasjon livslangt (meka-
niske ventiler). Statistisk sett er 
prognosen god så lenge pasienten 
er asymptomatisk2, 3. Ved begyn-
nende hjertesvikt med redusert 
funksjonsklasse endres prognosen 

betydelig2-4. Basert på pasientdata har man 
også funnet at pasienter med endesysto-
liske mål > 50 mm (25 mm/m2) har dårli-
gere prognose2. I henhold til ESC-retnings-
linjene anbefales kirurgi hos symptomatiske 
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pasienter med store insuffisienser. Videre 
anbefales kirurgi ved store insuffisienser 
og EF < 50%, dersom venstre ventrikkel er 
dilatert (endesystolisk mål > 50 mm og/
eller endediastolisk mål > 70 mm) uavhen-
gig av symptomer. Det er også svært viktig 
å vurdere hvorvidt det foreligger tilleggspa-
tologi som dilatasjon av aortarot eller aorta 
ascendens, og videre utelukke coarctatio 
aortae (spesielt viktig hos pasienter med 
bikuspid aortaklaff). Ideelt sett ønsker man 
å operere pasienten før systolisk dysfunk-
sjon inntrer. Nye og mer sensitive metoder 
som ulike deformasjonsmål (strain/strain 
rate) vil forhåpentligvis kunne hjelpe oss 
til å intervenere før symptomer og venstre 
ventrikkelsvikt inntrer5. Videre vil sannsyn-
ligvis flere pasienter vurderes for klafferepa-
rasjon som medfører større krav til diagnos-
tikk av klaffemorfologi. Her kan det tenkes 
at 3D ekko vil få en mer sentral plass6. 
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koagulatioNSforStyrrelSer 
hoS patieNter meD 

eiSeNmeNgerS SyNDrom
annette Schophuus Jensen, kardiologisk klinik B, rigshospitalet, københavn

Det er velkendt, at patienter med Eisenmen-
gers syndrom har en øget forekomst af både 
blødning samt tromber. Billeddiagnostik har 
vist at næsten halvdelen af vores Eisenmen-
ger patienter har haft lungeemboli og/eller 
apopleksi. Hæmoptyse er næsten lige så 
hyppigt forekommende, og omkring 10% af 
Eisenmenger patienterne dør grundet dette. 

Den øget forekomst af blødning 
og tromber skyldes, at patienter med 
Eisenmengers syndrom har hæmostatiske 
abnormiteter. Årsagen kendes ikke, men 

flere teorier bl.a dissemineret intravaskulær 
koagulopati (DIC) har været fremsat. Noget 
tyder dog på, at det i stedet skyldes deres 
forhøjet hæmatokrit, som er udtryk for 
sekundær erythocytose grundet hypoxi. 

Nye undersøgelser har vist, at 
patienter med Eisenmengers syndrom er 
hypokoagulable, trods deres forhøjet hæma-
tokrit, og at hypokoagulabiliteten øges 
ved stigende hæmatokrit. Det er specielt 
evnen til at danne et koagel, samt styrken 



hjerteforum   N° 1 / 2013/ vol 2679

på koagelet, som påvirkes ved forhøjet 
hæmatokrit. 

Trods velkendt nedsat trombocyttal 
skyldes hypokoagulabiliteten 
ikke dette, men derimod 
fibrinogen funktionen, 
som påvirkes ved forhøjet 
hæmatokrit-værdi. 

Hypokoagulabiliteten 
kan forklare Eisenmenger 
patienternes evne til blød-
ning, men ikke den øget 
forekomst af tromber. En 
teori kunne være at trom-
berne skyldes en lejligheds-
vis ubalance i hæmostasen, 
som ellers er ideel (patien-
terne er hypokoagulable), da 
den forhindrer trombe-dannelse. Tilstande 
som jernmangel, hvilket er meget hyppigt 
hos Eisenmenger patienter samt venesectio 
er vist at bedre hæmostasen, men dette er 
muligvis ikke hensigtsmæssigt. En forbedret 

hæmostase kunne tænkes at øge sand-
synligheden for at der dannes en trombe, 
hvorfor jernmangel bør korrigeres og unødig 

venesectio ikke foretages. 
For at afprøve klinisk 

om man kan bruge og evt 
udnytte ovenstående viden, 
har vi foretaget venesectio på 
Eisenmenger patienter, som 
kom ind med vedvarende 
hæmoptyser. Forsøget var 
åbent, ikke randomiseret, 
men viste at patienternes 
hæmoptyser ophørte og 
biokemisk sås en bedring af 
hæmostasen. Vi kan derfor 
evt. udnytte ovenstående 
viden til mere målrettet 

behandling af vores Eisenmenger patienter, 
dog kræver implementering af venesectio 
ved hæmoptyser et størrer randomiseret 
forsøg, før dette endeligt kan anbefales. 

veNStre veNtrikkelS 
fuNkSjoN veD koarktaSjoN og 

bikuSpiD aortaklaff
tom roar Omdal, Seksjon for medfødte hjertefeil,  
Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

En rekke faktorer påvirker gjennom for-
skjellige mekanismer venstre ventrikkel. 
De vanligste årsakene til svekket venstre 
ventrikkelfunksjon er hypertensjon, koronar-
sykdom, aorta- og mitralklaffefeil, medfødte 
hjertefeil, myokarditt og kardiomyopatier. 
I tillegg kan man se påvirkning av venstre 
ventrikkel pga. diabetes og stoffskiftesyk-
dom, avleiringssykdommer, medikamenter, 
toksiske stoffer (etanol, amfetamin m.m.) 
samt ved infeksjoner.

Hypertensjon er en av hovedårsa-
kene til venstre ventrikkelhypertrofi, hjerte-
svikt og koronarsykdom. Venstre ventrikkel-
hypertrofi, påvist ved ekkokardiografi eller 

i EKG hos hypertonikere, dobler risiko for 
hjerteinfarkt, hjerneslag og plutselig død.

Koarktasjon av aorta er en innsnev-
ring av aortabuen. Alvorlighetsgraden kan 
variere fra mild stenose til total okklusjon. 
Typisk lokalisasjon av koarktasjon er ved 
avgangen av duktus arteriosus/ligamentum 
arteriosum, men tilstanden kan påvises 
i hele aorta. De patofysiologiske meka-
nismene bak koarktasjon er ikke endelig 
avklart.

Hypertensjon er en svært vanlig 
komplikasjon til koarktasjon, både ubehand-
let og etter behandling, selv uten restgradi-
ent over koarktasjonsstedet.
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Ved uavklart hypertensjon må 
koarktasjon av aorta utelukkes. Man kan 
ved signifikant koarktasjon høre typisk bilyd 
interskapulært eller under venstre sub-
clavia. Samtidig palpasjon av puls i arteria 
radialis og arteria femoralis kan avdekke 
forsinket pulsfylde i sistnevnte. Ved måling 
av blodtrykk i begge armer og et ben finner 
man typisk blodtrykksfall fra høyre arm 
til venstre arm og/eller bena, avhengig av 
lokalisering av koarktasjon.

Ekkokardiografi kan bekrefte klinisk 
mistanke om koarktasjon. Ved suprasternalt 
innsyn får man vanligvis god fremstilling av 
aortabue og proksimale descendens. 

Ved kontinuerlig doppler-registrering 
i proksimale aorta descendens måles høye 
hastigheter, og man vil iblant kunne se for-
sinket gjennomstrømning gjennom koark-
tasjonsstedet, som gir en typisk diastolisk 
”hale” i registreringen.

Det er i tillegg viktig å vurdere 
venstre ventrikkels systoliske og diasto-
liske funksjon sekundært til foreliggende 
hypertensjon.

Koarktasjon som gir gradient > 
20 mmHg, målt ved fall i blodtrykk eller 
doppler-gradient, og samtidig blodtrykk i 
overekstremiteter > 140/90 mmHg eller 
patologisk blodtrykksrespons ved aktivitet 
eller venstre ventrikkelhypertrofi, har klasse 
1C-indikasjon for intervensjon.

Ved tidligere ubehandlet koarkta-
sjon vil pasienten vanligvis bli operert med 
reseksjon av stenosert segment og ende-
til-ende-anastomose, dersom anatomien 
ligger til rette for dette. Ved rekoarktasjon 
tilbys mange steder endovaskulær stentim-
pantasjon med gode langtidsresultater.

Koarktasjon av aorta er ofte kom-
binert med andre hjerte- og karanomalier. 
Vanligst er bikuspid aortaklaff som forelig-
ger hos opptil 50 %. Men også aortabuepa-
tologi, ventrikkelseptumdefekter, supra- og 
infravalvulære aortastenoser og mitralklaf-
fefeil påvises regelmessig ved koarktasjon.

Personer med Turners syndrom har 
økt forekomst av koarktasjon av aorta.

Pasienter behandlet for koarkta-
sjon bør kontrolleres minst hvert 2. år ved 
senter med kompetanse på oppfølging av 
pasienter med medfødte hjertefeil. Det er 

viktig å undersøke for hypertensjon, abnorm 
blodtrykksrespons ved belastning, rekoark-
tasjon og aortaaneurisme, typisk i relasjon 
til operasjonsstedet. MR eller alternativt 
CT av aorta er også indisert i oppfølgingen i 
tillegg til ekkokardiografi.

Bikuspid aortaklaff (BAV) forekom-
mer hos 1-2 % av befolkningen og omtrent 
dobbelt så hyppig hos menn. BAV er den 
vanligste årsaken til aortastenose hos per-
soner < 70 år, men også den nest vanligste 
årsaken til aortainsuffisiens. 

Dette vil kunne medføre hhv. trykk- 
og volumbelastning av venstre ventrikkel.

Så mange som 50 % av pasienter 
med BAV har dilatert aortarot ved diagno-
setidspunktet. Progresjon av dilatasjon er 
uavhengig av insuffisiens-/stenosegrad.

Operativ behandling av BAV er i 
henhold til ESCs retningslinjer indisert ved 
alvorlig aortainsuffisiens hos symptomatisk 
pasient (klasse IB), hos asymptomatisk 
pasient med LVEF ≤ 50% (klasse IB), ved 
ACB-eller aorta ascendens-kirurgi eller 
annen klaffekirurgi (klasse 1C). Klaffekirurgi 
kan vurderes ved LVEF > 50% med samtidig 
dilatert venstre ventrikkel (LVEDD > 70 
mm, LVESD > 50 mm eller LVESD > 25 mm/
m2 BSA) (klasse IIaC).

Ved utvikling av alvorlig aortas-
tenose ved BAV gjelder anbefalinger som 
for aortastenose av annen etiologi: diameter 
for aortarot > 50 mm hos pasienter med 
BAV indikerer kirurgi ved samtidig koark-
tasjon av aorta, hypertensjon, familiea-
namnese på aortadisseksjon eller økning i 
diameter > 2 mm/år. Uten nevnte tilleggs-
faktorer er grensen for operasjon 55 mm. 

Pasienter med BAV bør kontrolleres 
ned regelmessige intervaller for å følge 
utvikling av aortastenose og/eller –insuf-
fisiens. Aortarot og aorta ascendens må 
følges med tanke på dilatasjon, også etter 
aortaklaffekirurgi.

Koarktasjon av aorta og bikuspid 
aortaklaff kan hver for seg eller sammen 
påvirke venstre ventrikkels gjennom hyper-
tensjon eller følgetilstander til hypertensjon, 
samt den trykk- og volumbelastning klaffes-
tenose og –insuffisiens medfører. Pasienter 
med koarktasjon og bikuspid aortaklaff 
krever livslang oppfølging.
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Ekkokardiografisk undersøkelse med 
henblikk på endokarditt er en stor utfor-
dring. Ofte vil man være i tvil om påviste 
forandringer på klaffeapparatet er uttrykk 
for kroniske forandringer (for eksempel 
aterosklerose, postoperative forandringer, 
reumatisk klaffesykdom eller rest etter 
tidligere endokarditt) eller om funnene 
representerer et aktuelt bakterieangrep på 
klaffen. Suspekte funn må alltid vurderes 
opp mot klinikk, laboratorieprøver og resul-
tat av blodkulturer. Behandling av endokar-
dittpasienter er teamarbeid. Tidlig dialog 
mellom infeksjonsmedisiner/mikrobiolog, 
hjertekirurg og kardiolog er helt avgjørende 
for korrekt håndtering. Ved tvil om diagno-
sen er det ofte nødvendig å behandle pasi-
enten som sannsynlig endokarditt og gjenta 
ekkokardiografi etter en ukes tid.

Når lete?
Feber er et nærmest obligat funn hos 
endokarditt-pasienten. Hvis man i tillegg har 
opplysninger om kjent klaffefeil, tidligere 
gjennomgått klaffeoperasjon eller endokar-
ditt, nylig gjennomgått tannbehandling eller 
positive blodkulturer uten kjent utgangs-
punkt foreligger stor sannsynlighet for 
endokarditt. Spesielt gir påvisning av gule 
stafylokokker i blodkulturer høy grad av mis-
tanke. Perifere embolier kan sees hos 10-25 
% av pasientene, ofte i form av cerebrale 
abscesser eller små ømme Osler-knuter på 
fingre og tær.

Mange pasienter har snikende symp-
tomer med lavgradig feber, ofte med tillegg 
av almensymptomer som nedsatt matlyst 
og vekttap. Spesielt hos pasienter med 
klaffeproteser eller pacemakerledninger kan 
langsomtvoksende bakterier gi et klinisk 
bilde av mer kronisk karakter. Dessverre 
behandles mange av disse pasientene med 
perorale antibiotika-kurer uten forutgående 
blodkulturer på mistanke om mer banale 
infeksjoner. Det bør være lav terskel for 

fullstendig ekkokardiografisk utredning, 
inkludert øsofagus-ekko, av slike pasienter. 

transtorakal eller 
transøsofagal 
ekkokardiografi?
Endokarditt er en potensielt livstruende 
tilstand der tidlig og korrekt diagnostikk er 
helt avgjørende. Selv om transøsofageal 
ekkokardiografi (TEE) er en ubehagelig 
undersøkelse, vil dette være indisert i de 
aller fleste tilfeller av mistenkt endokarditt 
på grunn av langt bedre sensitivitet enn 
transtorakal undersøkelse (TTE). Unntaket 
kan være pasienter med liten mistanke om 
endokarditt der man oppnår godt transto-
rakalt innsyn. Høyresidige klaffer kan ofte 
visualiseres tilstrekkelig ved TTE og spesielt 
fra subkostalt vindu. Derimot er TEE helt 
nødvendig ved mistanke om postoperativ 
proteseendokarditt, spesielt for vurdering av 
abscess i aortaroten. 

hvilke klaffeforandringer 
skal vi se etter?
1. Vegetasjon: Tidligere var dette det 
dominerende ekkokardiografiske funn ved 
endokarditt. Vegetasjoner sees som pendu-
lerende eller mer fikserte masser knyttet til 
klaffeseilene. Sammenlikning med tidligere 
undersøkelser kan være avgjørende for å 
bedømme betydningen av funnet. Tilbake-
gang av vegetasjonen under antibiotikabe-
handling er variabel, av og til kan vegetasjo-
nen persistere til tross for fullstendig klinisk 
og laboratoriemessig effekt. Høyresidige 
vegetasjoner sees typisk hos intravenøse 
stoffmisbrukere, immunsupprimerte og hos 
pasienter med infiserte pacemakeranlegg. 

2. Abscess: Abscesser sees som et avgren-
set område perivalvulært som skiller seg fra 
omkringliggende vev ved mer løst met-
tet ekko. I tidlig fase kommuniserer ikke 

eNDokarDitt: Når lete og hva 
Skal vi Se etter?

knut Bjørnstad, Hjertemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital, trondheim
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abscessen med hjertets kaviteter, men etter 
hvert er det fare for fisteldannelse og parav-
alvulær klaffelekkasje som kan gi opphav til 
hjertesvikt og lungeødem. 

3. Postoperativ abscess: Dette er en svært 
alvorlig tilstand med høy mortalitet, også 
etter reoperasjon. Som regel dreier det seg 
om abscesser i tilknytning til aortaroten 
etter klaffeimplantasjon. Mange pasienter 
har i tillegg rørgraft i proksimale aorta. 
Diagnostikken er vanskelig ettersom en 
fortykkelse av aortaroten kan være et van-
lig postoperativt funn også hos pasienter 
uten infeksjon. I tillegg kan mikrobiologisk 
diagnostikk være vanskelig. I slike tilfeller 
kan gjentatte TEE-undersøkelser være helt 
avgjørende for å stille en sikker diagnose. 
Ved oppvekst av gule stafylokokker i blod-
kulturer bør TEE gjentas med få dagers mel-
lomrom for å påvise begynnende klaffede-
struksjon. Slike pasienter må behandles ved 
sykehus med thorax-kirurgisk ekspertise på 
grunn av faren for akutt hjertesvikt.

4. Pseudoaneurisme: Endokarditt med 
abscessdannelse kan gi lokal svekkelse av 
myokard eller karvegg. Resultatet kan bli 
et pulserende hulrom der blodstømmen 
vasker ut innholdet i abscessen. Av og til 
kan blodstrømmen presse seg ut gjennom 
veggen gjennom en trang hals og danne 
en kavitet med tynnvegget barriere mot 
perikard bestående av adventitia. Denne 
tilstanden er relativt sjelden, men risikoen 

for total ruptur og kardiogent sjokk er stor, 
og pasienten må vurderes for akutt opera-
sjon. I prinsippet kan en slik tilstand utvikle 
seg uansett hvor abscessen er lokalisert. En 
spesiell variant av slikt pseudoaneurisme 
kan utvikle seg mellom aortaroten og fremre 
mitralseil som følge av abscess i aortaroten 
i dette området. 

5. Klaffeløsning: Delvis løsning av en klaf-
feprotese er en fryktet komplikasjon som 
indiserer akutt operasjon. Tilstanden bør 
vekke sterk mistanke om bakenforliggende 
endokarditt. Ekkokardiografisk kan man 
se en typisk ”rokking” av klaffen i forhold 
til veggen. Som regel sees tegn til vegeta-
sjon eller abscess i det samme området av 
veggen, og varierende grad av paravalvulær 
lekkasje. 

oppsummering
Ekkokardiografi er et utmerket hjelpemiddel 
for å stille diagnosen endokarditt og for å 
påvise komplikasjoner som krever kirurgisk 
intervensjon. Diagnostikken kan være utfor-
drende og krever som regel både TEE og en 
erfaren undersøker. 

Kombinasjonen av uklar febertil-
stand og risikofaktorer som nevnt ovenfor 
bør betraktes som endokarditt til det mot-
satte er bevist. Det er av stor betydning for 
behandlingen at slike pasienter gjennomgår 
adekvat diagnostikk inkludert blodkulturer 
og ekkokardiografi på et tidlig stadium.

kirurgiSk behaNDliNg 
av aSymptomatiSk 

klaffeiNSuffiSieNS
terje Skjærpe, Hjertemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital, trondheim

aortainsuffisiens
Ved kirurgisk behandling av asymp-
tomatiske pasientar må ein kjenne 
til risiko relatert til aortaklaffekirurgi. 
Hos asymptomatiske eller minimalt 

symptomatiske er operasjonsmortalitet 1,2 
% (Klodas et al. J Am Coll Cardiol 1997). 
Tromboembolisk risiko er i følge Ruel et al. 
1,3 % pr år for biologiske ventilar, 1,4 % pr. 
år for mekaniske (Ann Thorac Surg. 2004). 



hjerteforum   N° 1 / 2013/ vol 2683

Kor stort er problemet? I sin klas-
siske studie frå 1991 følgde Bonow et la. 
(Circulation 1991) 104 pasientar med 
asymptomatisk kronisk alvorlig aortainsuf-
fisiens og normal EF i gjennomsnitt 8 år 
(ekkokardiografiske dimensjonsmålinger 
og scintigrafisk EF). Berre 4 pasientar vart 
operert pga. reproduserbare funn på venstre 
ventrikkel (VV)-dysfunksjon, utan symp-
tom. To asymptomatiske døde brått med 
normal EF, men dei utgjorde 2 av 3 pasien-
tar med systolisk/diastolisk diameter over 
55/80 mm. Det er verdt å merke seg at 79 
vart verande asymptomatiske med normal 
EF etter 11 år.

I ein studie frå Mayoklinikken på 
utkome etter klaffekirurgi (450 pasientar 
operert 1980-1995 - Chaliki et al. Circu-
lation 2002) var problemet likevel langt 
større idet nærmare 1/3 i alle gruppene med 
EF enten > 50 %, mellom 50 og 35 % eller < 
35 % var asymptomatiske. 

I Bonow sin studie auka risiko for 
symptom, hjartesvikt eller død betydeleg 
ved endesystolisk diameter (ESD) over 50 
mm og/eller endediastolisk diameter (EDD) 
over 70 mm. I Mayoklinikk-studien var EF, 
NYHA-klasse og alder uavhengige predik-
torar for overleving etter kirurgi, medan 
EF var einaste prediktor for postoperativ 
svikt. I ein annan studie frå Mayoklinikken 
(Dujardin et al. Circulation 1999) fann ein at 
asymptomatiske pasientar med EF < 55 % 
(EF målt med M-mode) hadde signifikant 
auka mortalitet i høve til normalbefolkinga, 
medan dei med EF > 55 % ikkje hadde det. 
Det same var tilfelle med ESD over og under 
25 mm/m2. Andre studiar har vist liknande 
resultat.

EF er viktig prediktor for hendingar 
i svært mange studiar, men ulike metodar 
er nytta (angiografi, scintigrafi, M-mode, 
visuell vurdering) med ulike normalgren-
ser. Både dei europeiske og amerikanske 
retningslinjene har enda opp med å anbefale 
EF < 50 % som ein klasse I-indikasjon 
for kirurgi. Dette synest rimeleg ut frå 
litteraturen.

ESD har kome ut som viktig pre-
diktor i litt færre studiar, EDD i få, men 
svær dilatasjon, > 80 mm indikerer dårlig 
prognose – spesielt auka risiko for brå og 
uventa død. 

Ei rekke andre metodar er blitt testa 
mhp. å kunne optimalisera operasjonstids-
punktet ytterligare, bl.a. venstre ventrik-
kels veggstress og endringar i EF under 
arbeidsbelastning. Desse synest ikkje og 
gje viktig tilleggsinformasjon. Arbeidsbe-
lastning kan vere nyttig for vurdering av 
funksjonskapasitet og symptom, og MR og 
scintigrafisk EF er nyttige ved vanskeleg 
ekkotilgang. Fleire arbeid har vist at venstre 
ventrikkel-dysfunksjon kan påvisast tidleg 
med strain og strain rate, og ein studie viser 
betre prediksjon av hendingar med strain og 
strain rate basert på speckle tracking enn EF 
og ESD. Ein annan studie viste at BNP >130 
pg/ml var ein betre prediktor av prognose 
enn EF og ESD. Kvantitering av lekkasjen ved 
hjelp av areal (PISA) og regurgitasjonvolum 
(PISA, LVOT minus – mitral slagvolum, slag-
volum frå venstre ventrikkel-volummålingar 
- mitral slagvolum) har i ein studie også 
vist seg å kunne predikere prognose betre 
enn konvensjonelle mål. Ingen av desse 
metodane har likevel så langt fått innpass i 
retningslinjene.

Klasse IIa-indikasjon ligg føre ved 
aymptomatisk stor aortainsuffisiens og EF 
> 50 %, men med EDD > 75mm eller ESD 
> 55 mm (AHA/ACC) eller EDD > 70 mm 
eller ESD > 50 mm evt ESD > 25mm/m2 
BSA (ESC). Det er vanskeleg å avgjere kva 
slag diametermål ein bør bruke som indika-
sjonsgrense, men pga. den store målevaria-
sjonen av EF tenderer eg til å ville anbefale 
den europeiske klasse II-anbefalinga som 
legg litt meir vekt på dimensjonar enn den 
amerikanske.

mitralinsuffisiens
Det er to tilnærmingar til asymptomatisk, 
stor mitralinsuffisiens: “profylaktisk” kirurgi, 
dvs. klaffeplastikk utan funn som gjev indi-
kasjon i høve til retningslinjer og “watchful 
waiting”, dvs. oppfølging av ekspert fram til 
debut av funn som definert i retningslinjer. 
Profylaktisk kirurgi gjeld klaffeplastikk av 
degenerativ klaffesjukdom, ikkje funksjonell 
mitralinsuffisiens. Det er viktig med erfarne 
kardiologar mhp. analyse av klaffefunksjon 
og erfarne kirurgar der konvertering til ventil 
skjer hos mindre enn 5-10 % av pasientane 
og operativ mortalitet er < 1 %. «Vente og 
sjå»-tilnærminga krev erfarne kardiolo-
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gar og tett oppfølging der ein held seg til 
retningslinjene for oppnådd indikasjon for 
kirurgi.

Det er mange studiar på at profylak-
tisk kirurgi er best. Det er låg sjukehusmor-
talitet og betre langtidsprognose enn ved 
konservativ behandling. Det er likevel eit 
problem at ingen studiar er randomiserte, 
og mange er retrospektive. Det er dessutan 
ofte uklart korleis konservativt behandla 
blir følgd opp. Profylaktisk kirurgi blir støtta 
av studien på prognose frå Mayoklinikken i 
1999 der risiko for død eller operasjon etter 
10 år var 90 %, og og risiko for svikt under 
medisinsk behandling var 30 % etter 5 år 
og 63 % etter 10 år. Mortalitet var 6,4 % 
pr. år. Desse grimme resultata kan antake-
leg delvis forklarast med sein henvising og 
uoptimal oppfølging, og andre studiar har 
vist klart betre resultat i «vente og sjå»-
gruppa (Montant et al. 2009. J Thoracic 
Cardiov Surgery). Overleving var likevel 
dårlegare enn i gruppa med tidleg opererte, 
sjøl hos pasientar utan venstre ventrikkel-
dysfunksjon, venstre ventrikkel -dilatasjon, 
pulmonal hypertensjon og atrieflimmer. 
Igjen er det likevel uoptimal oppfølging av 
ein del av pasientane.

Uventa, brå død er observert i nokre 
studiar. Blant 286 asymptomatiske pasien-
tar på “vent og sjå”-regime døde 3 pasientar 
uventa og brått utan oppnådde indikasjonar 
for kirurgi (Kang et al. Circulation 2009). I 
ein annan studie (Grigioni et al. J Am Coll 
Cardiol 1999) vart det observert brå død av 
pasientar i NYHA-klasse I med EF > 60 % 
og sinusrytme på 0,8 % pr. år, men heller 
ikkje her er oppfølginga optimal.

Det er få studiar på rein “vent og 
sjå”-haldning, men ein er på den andre 
sida veldig god (Rosenhek et al. Circulation 
2006). 132 pasientar vart følgd over 8 år og 
operert ved eit eller fleire av følgande funn: 
symptom, EF < 60 % eller FS < 0,32, SPAP 
> 50 mmHg, ESD > 45mm, eller ESD-indeks 
>26 mm/m2 og residiverande atrieflimmer. 
Pasientane vart grundig følgd opp. Overle-
ving etter 8 år var som i normalbefolkninga 
både for opererte og konservativt behandla.

Nye metodar for ytterligare optimali-
sering av operasjonstidspunktet innkluderer 
måling av BNP og kvantitering av lekkasje-
volum og –areal, men er så langt ikkje teke 
med i retningslinjene. 

I dei fleste studiane på prognose har 
EF og ESD kome ut som dei viktigaste pre-
diktorane, og begge desse måla er med som 
klasse I-indikasjon i både dei amerikanske 
og europeiske retningslinjene (EF < 60 % og 
ESD > 40 mm (ACC/AHA) eller > 45 mm 
(ESC)), uavhengig av symptom. Som klasse 
IIa-indikasjon har dei amerikanske retnings-
linjene med at mitralplastikk er rimeleg i 
erfarne sentra ved EF > 60 % og ESD < 40 
mm der det er meir enn 90 % sannsynleg 
med vellukka resultat. ESC anbefaler slik 
kirurgi berre dersom ESD er > 40 mm. Når 
det gjeld nyleg oppstått atrieflimmer, pul-
monal hypertensjon > 50 mmHg i kvile eller 
> 60 mmHg under belastning og venstre 
atriedilatation (volum=60 ml/m² BSA), er 
det litt usemje mellom retningslinjene om 
det ligg før klasse IIa- eller IIb-indikasjonar 
for kirurgi.

Forskjellen i retningslinjene er i 
hovudsak at dei amerikanske aksepterer 
profylaktisk kirurgi dersom ein kan for-
vente eit godt resultat med klaffeplastikk. 
Sidan enkle prolaps utgjer ein stor del av 
pasientane, vil slik kirurgi gjelde ganske 
mange. Dei europeiske krev ein systolisk 
diameter på over 40 mm. I dette tilfellet er 
det fristande å anbefale dei amerikanske 
retningslinjene. Det er ingen studiar som 
viser at det går dårlegare med profylaktisk 
kirurgi enn med ei «vente og sjå»-haldning, 
og sidan P2-prolaps, som har svært høg 
suksessrate, utgjer over 50 % av degenera-
tive klaffefeil, er det fristande både for lege 
og pasient å ta desse pasientane ut av den 
relativt ressurskrevjande oppfølgingskøa 
som pasientar med stor mitralinsuffisiens 
utgjer. Ein må likevel understreke at begge 
haldningane er fagleg forsvarlege. 

Eit viktig poeng til slutt som gjeld 
både aorta- og mitralinsuffisiens: Pasientar 
som har hatt ein sviktepisode, men som er 
blitt fri symptoma på behandling, er å sjå på 
som symptomatiske. Det ligg dermed føre 
indikasjon for kirurgi.
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Medfødte hjertelidelser er en heterogen 
gruppe. Noen er ganske enkle (for eksempel 
noen defekter i atrieseptum og ventrikkel-
septum, persisterende ductus arteriosus og 
bikuspid aortaklaff). Andre er kompliserte 
(blant annet Fallot-misdannelse, 
transposisjon av store arterier, 
univentrikulære hjertemisdannel-
ser og Ebstein-anomali). Insiden-
sen av medfødte hjertelidelser 
avhenger av alder på pasientene 
ved inklusjonstidspunktet og 
hvilke medfødte hjertelidel-
ser som inkluderes. Bikuspid 
aortaklaff finnes hos 1-2 % av 
alle levende fødte. Dersom en 
ikke tar med bikuspid aortaklaff, 
åpenstående foramen ovale, iso-
lerte hjertearytmier eller beskje-
dene shunttilstander (små defekter i atrie-/
ventrikkelseptum og liten persisterende 
ductus arteriosus) som spontant har lukket 
seg ved 6 måneders alder, angis insidensen 
til 8 per 1000 levende fødte. Forskjellige 
faktorer påvirker insidensen av med-
fødte hjertelidelser. De er i vesentlig grad 
gen-assosierte, og selv om noen har kjent 
genetisk relasjon (så som trisomi 21, som 
disponerer for sentrale atrie-ventrikkelsep-
tum-defekter), er den genetiske forklaringen 
gjerne uklar og komplisert. Hos mødre eller 
fedre med medfødt hjertesykdom vil hen-
holdsvis 3-6 % og 1-3 % av levende avkom 
ha medfødt hjertesykdom. Familie-inngifte 
disponerer også for medfødte hjertemisdan-
nelser. Forskjellige medikamenter/toksiner 
(for eksempel litium, som kan disponere for 
blant annet Ebstein-anomali) og mikroorga-
nismer (for eksempel kan rubella gi perifer 
pulmonalarteriestenose) kan også spille en 
rolle.

Bedret diagnostikk og behandling 
har de siste ti-årene medført at et økende 
antall pasienter med medfødt hjertesyk-
dom når voksen alder (figur 1). Gruppen av 
voksne med medfødte hjertelidelser har i 

vestlige land nå blitt større enn 
tilsvarende gruppe i barne- og 
ungdomsalder (figur 2). Antall 
voksne med medfødte hjerte-
lidelser øker med 5 % per år. 
Det er viktig å være klar over at 
disse pasientene typisk ikke er 
helbredet for sin hjertesykdom. 
I vesentlig grad er hjertemis-
dannelsen bare reparert (for 
eksempel med kunstige klaf-
fer eller rør-forbindelser), og 
persisterende defekter eller 
følgetilstander vil ofte foreligge. 

Forringelse av klaffer, rør-forbindelser og 
myokardfunksjon vil kunne utvikles. Rytme-
forstyrrelser (hyppigst supraventrikulære, 
men også ventrikulære) vil ofte forekomme. 
En rekke pasienter med medfødt hjerteli-
delse har allerede i tidlig voksen alder hatt 
flere hjerteoperasjoner og innleggelser og 
behandlinger for supraventrikulære og ven-
trikulære tachyarytmier. Kvinner i fertil alder 
med medfødt hjertelidelse vil ofte ønske seg 
barn, og graviditet hos disse kan gi større 
utfordringer (eksempelvis valg av antikoa-
gulasjonsbehandling under graviditeten ved 
mekanisk ventil). For få år siden ble det ut 
fra Vestfold-undersøkelsen på medfødte 
hjertefeil beregnet at det på landsbasis 
foreligger en betydelig årlig økning av 
pasienter med behov for oppfølging i voksen 
alder på grunn av hjertelidelsen, med årlig 
(ved aktuelle fødselskull) 292 nye pasienter 
med tidligere gjennomgått kirurgi/kate-
terbehandling eller persisterende feil uten 
terapeutiske inngrep, eller 187 nye pasienter 

hvorDaN følge opp vokSNe 
meD meDføDte hjertefeil 
uteNfor De SpeSialiSerte 

SykehuS
Johnny Vegsundvåg, Medisinsk avdeling, Ålesund Sjukehus
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dersom en bare skulle følge opp pasienter 
med restdefekter eller persisterende feil 
uten terapeutiske inngrep.

Pasientgruppen med medfødte hjer-
telidelser som trenger oppfølging i voksen 
alder, er således stor og fortsatt økende. 
Den omfatter et sykdomspanorama som 
i stor grad skiller seg fra de øvrige hjerte-
sykdommene som kardiologer til vanlig 
arbeider med. Pasienter med medfødte hjer-
telidelser har dessuten ofte gjennomgått 
spesielle og mer uvanlige inngrep (som for 
eksempel fontanisering, Mustard-/Senning-
prosedyrer og arterial switch-behandling). 
Selv ved en sentralisert oppfølging av denne 
pasientgruppen presenteres disse pasien-
tene hyppig ved det lokale sykehuset med 
akutte eller kroniske problemer relatert til 
deres hjertelidelse. 

Kardiologi-miljøet i Møre 
og Romsdal så derfor på midten av 
1990-tallet behov for å organi-
sere og styrke egen oppfølging 
av medfødte hjertelidelser hos 
voksne boende i fylket, med opp-
rettelse av egen overlegestilling 
ved Ålesund Sjukehus for denne 
pasientgruppen. Enkle defekter 
(som for eksempel enkle stenoser 
eller enkle shunter) kan fra 1996 
fortsatt følges ved kardiologisk 
poliklinikk ved de fire sykehusene 
i fylket. Mer kompliserte hjerte-
lidelser skal imidlertid følges ved 
voksen-kongenitt-kardiologisk 
poliklinikk ved Ålesund Sjukehus. 
Spesialpoliklinikken ved Ålesund 
Sjukehus følger pasienter hen-

vist fra fylkets barnehjertepoliklinikk, med 
overføring av pasientene ved 16-18 års 
alder. Enkelte medfødte hjertelidelser blir 
dessuten først påvist i voksen alder, som 
for eksempel bikuspid aortaklaff med eller 
uten utviklet dilatasjon av aorta ascendens, 
atrieseptumdefekter og koarktasjon av 
aorta. Det er dessuten en viktig oppgave 
å fange opp enkelte pasienter som har falt 
ut av eller ikke hatt en ønskelig oppføl-
ging. Noen av disse pasientene har vært 
behandlet for flere år siden, og ble etter 
behandlingen erklært «helbredet» ut fra den 
kunnskapen en da hadde. Et nylig eksempel 
var en middelaldrende mann med patch-
behandlet aortakoarktasjon for mange år 
siden. Han ble etter operasjonen erklært 
ferdigbehandlet og frisk. Etter mange år ble 
han imidlertid innlagt for noe hemoptyse, 
som viste seg å komme fra et aorta descen-
dens-aneurisme med begynnende ruptur. I 
lys av dagens kunnskap skal imidlertid disse 
pasientene følges godt opp på grunn av fare 
for aneurisme-utvikling i tidligere opera-
sjonsområde. Miljøet ved Oslo universitets-
sykehus (OUS), Rikshospitalet, blir brukt når 
det er behov for «second opinion» og når 
det er behov for supplerende undersøkelser 
(for eksempel kateteriseringsundersøkelser) 
eller kirurgisk og invasiv behandling. Enkelte 
kompliserte hjertelidelser går også til alter-
nerende kontroller ved OUS, Rikshospitalet, 
eller pasientene deltar i forskningsprosjek-
ter der. 

Figur 1.

Figur 2.
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I regi av spesialpoliklinikken i 
Ålesund drives også mye undervisning/
opplæring. Pasientene har ofte dårlig eller 
manglende innsikt og kunnskap om egen 
sykdom, og det er ikke uvanlig med dårlige 
livsstilsvalg som forverrer hjertetilstanden. 
Mange har ikke fått endokarditt-profylakse 
når dette har vært ønskelig. Pasienter med 
medfødt hjertelidelse har av flere grun-
ner ofte redusert fysisk kapasitet, og dette 
kan gi problemer i videre skolegang og 
yrkesliv. Et fornuftig valg av yrke blir derfor 
viktig. Disse pasientene kan ha psykiske og 
mentale endringer som kan gi problemer 
i dagliglivet, i barn-voksen-overgangen og 
i forholdet til andre familiemedlemmer. 
Mange har problemer vedrørende forsikrin-
ger eller trenger sosiale stønader. Løsning 
av disse mangslungne problemene vil derfor 
ofte involvere leger, sykepleiere, fysiote-
rapeuter, psykologer, sosionomer og NAV. 
Informasjon om valg av prevensjon og farer 
eller tiltak ved graviditet blir også viktig. 
Fylkets fastleger informeres om denne 
pasientgruppen. Pasienter med cyanotisk 
hjertesykdom vil typisk ha forhøyet hemo-

globin som fysiologisk kompensasjon ved 
redusert arteriell oksygenmetning. På grunn 
av misforstått frykt for at forhøyet hemo-
globinnivå lett gir tromber, har flere av disse 
pasientene gått til mer eller mindre regel-
messige blodtappinger for å normalisere 
hemoglobinnivået, med anemi-symptomer 
og jernmangel til følge. Ved disse tilfellene 
har det vært viktig å informere fastleger 
og indremedisin-kollegaer at et «normalt» 
hemoglobinnivå hos disse pasientene ikke 
er fysiologisk, men gir lett anemisymptomer 
samt at jernmangel hos disse pasientene 
tvert i mot kan disponere for tromber. 

Vi har således i Møre og Romsdal 
fra 1996 hatt et kontrollapparat for voksne 
med medfødte hjertesykdommer, med 
egen overlege med ansvar for oppfølgingen. 
Antallet pasienter har økt jevnt gjennom 
årene og fyller nå ca en tredjedel av nevnte 
overleges poliklinikk. Systemet fungerer 
og fanger opp (de fleste) pasientene i et 
adekvat kontrollsystem. Brukerne har vært 
fornøyde, og tilbakemeldingene fra OUS 
Rikshospitalet har vært gode.

iNtrakoroNare 
trykkmåliNger - fame i og ii
Ole geir Solberg, kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, rikshospitalet

Koronar angiografi er nødvendig for å kart-
legge koronar anatomi og patologi og legger 
grunnlaget for revaskularisering enten ved 
perkutan (PCI) eller kirurgisk (CABG) tek-
nikk. Imidlertid er angiografi utilstrekkelig 
dersom man ønsker å avgjøre om eventuelle 
stenoser gir iskemi (1,2). Forfinet morfolo-
gisk diagnostikk med kvantitativ stenosea-
nalyse (QCA) eller intravaskulær ultralyd 
(IVUS) er også mangelfull (3,4,5). Induser-
bar iskemi er avgjørende for prognosen ved 
koronarsykdom (6) og revaskularisering 
forbedrer den (7). Ved hjelp av intrakoro-
nare trykkmålinger kan man avgjøre den 
funksjonelle betydningen av påviste koro-
nare stenoser. 

fractional flow reserve
Diameteren i de epikardielle koronararteri-
ene er normalt tilpasset oksygenbehovet 
og muskelmassen av myokard som skal 
forsynes. Ved hver deling vil derfor kaliber 
reduseres og likeledes maksimal blodstrøm. 
Normalt er motstanden (R) i de epikardielle 
karene minimal. Ved maksimal hyperemi 
oppheves autoreguleringen av perfusjonen, 
og det blir et tilnærmet lineært forhold mel-
lom perfusjonstrykk og flow. Dette danner 
grunnlaget for hemodynamisk stenosevur-
dering med ”fractional flow reserve” (FFR). 
FFR er definert som ratioen mellom maksi-
mal flow i et stenosert kar (Qs) og maksimal 
flow (Qn) om karet hadde vært normalt: 
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Maksimal flow oppnås ved maksimal 
vasodilatasjon (hyperemi), vanligvis ved å gi 
adenosin som intravenøs infusjon eller ved 
intrakoronar injeksjon. Flow defineres ved 
hjelp av Ohms lov, dvs. 

Siden motstanden er lik, forkortes denne i 
utregningen, og FFR kan beregnes kun ut 
fra trykkmåling i aorta (pa) og distalt for 
stenosen (pd):

I praksis måles FFR ved at en trykkwire som 
har samme kaliber og egenskaper som en 
vanlig PCI-wire, føres inn i koronararterien 
og plasseres med trykksensoren distalt for 
stenosen. Ved maksimal hyperemi måles 
trykkene simultant i aorta ved koronarostiet 
og distalt for stenosen. FFR < 0,75 er vist å 
predikere iskemi med både sensitivitet og 
spesifisitet over 95 % (8). Forholdet mellom 
trykk og flow er lineært, hvilket innebærer 
at en FFR-verdi på 0,70 betyr at maksimal 
blodtilførsel i det aktuelle karet vil være 70 
% av blodtilførselen om karet hadde vært 
uten stenose. For å bedre sensitiviteten 
ytterligere har man i kliniske studier definert 
FFR-verdier mellom 0,75 og 0,80 for å være 
i en gråsone og har akseptert revaskulari-
sering av stenoser med FFR verdier opp til 
0,80. 

Arbeids-EKG kan identifisere 
pasienter med iskemi. Stressekkokardio-
grafi og myokardperfusjonsscintigrafi med 
belastning kan påvise myokardområde med 
iskemi. Ved hjelp av FFR kan hver enkelt 
lesjon iskemivurderes.

er det trygt å avstå fra pCi 
dersom ffr er over 0,75(-
0,80)?
Spørsmålet ble belyst i DEFER-studien 
(9,10). 325 pasienter med én-kar sykdom og 
stenosegrad over 50 % ble inkludert og ran-
domisert i studien. Stenoser med FFR < 0,75 
ble PCI-behandlet (metallstent). Ved FFR ≥ 
0,75 fikk 90 pasienter utført PCI (perform-
gruppen), mens man avsto fra PCI hos 91 

pasienter (defer-gruppen). 144 pasienter 
med FFR < 0,75 ble revaskularisert og gikk 
inn i en referansegruppe. Ved 5 års oppføl-
ging oppsto det kombinerte endepunktet 
(død eller hjerteinfarkt) hos 15,7 % i refe-
ransegruppen, 7,9 % i perform-gruppen og 
3,3 % i defer-gruppen. Studien viser at det 
er trygt å avstå fra PCI når FFR er over 0,75 
selv om det er over 50 % stenosegrad. Det 
er faktisk en ikke-signifikant trend (p=0,21) i 
favør av defer-gruppen. 

I FAME I-studien (11) brukte man 
0,80 som grenseverdi for FFR. I løpet av 2 år 
progredierte kun 1,9 % av ikke-behandlete 
lesjoner slik at det ble behov for PCI. 

Konklusjonen er at det er trygt å la 
være å behandle signfikante stenoser når 
FFR er over 0,75 - 0,80. I klinisk praksis må 
selvsagt FFR vurderes opp mot pasientenes 
symptomer og det enkelte karets betydning. 
I LAD eller en stor RCA vil det være sikrest 
å bruke 0,80 som genseverdi dersom det 
er typiske symptomer, mens man i min-
dre betydningsfulle kar nok bør være mer 
restriktiv og holde seg til den opprinnelige 
grensen på 0,75. 

I tillegg er det både i DEFER- og 
FAME I-studiene viste at symptomlindring 
med FFR-veiledet PCI er meget god. Pasi-
enter som ut fra FFR ikke blir PCI-behandlet 
har ikke øket forekomst av angina.

ffr-veiledet pCi er bedre 
enn antiografiveiledet?
I FAME I-studien (11) inkluderte man 
flerkarsyke pasienter. Kravet var mer enn 
50% stenose i minst 2 av de store epikar-
dielle karene. Pasientene ble randomisert 
til angioveiledet eller FFR-veiledet PCI med 
medikamentfrigjørende stenter (DES). FFR 
ble utført på alle. 496 pasienter ble inklu-
dert i angioveiledet og 509 i FFR-veiledet 
gruppe. 513 (37%) lesjoner i FFR-gruppen 
hadde FFR over 0,80 og ble følgelig ikke 
behandlet. Stentbruk ble derfor redusert 
med ca. en tredjedel, og det gav tilsvarende 
reduksjon i alle definerte endepunkter. Det 
primære endepunktet (kombinasjonen av 
død, hjerteinfarkt og revaskularisering) var 
18,3 % i angiogruppen mot 13,2% i FFR-
gruppen, dvs. en absolutt risikoreduksjon på 
5,1% (p=0,02). Død eller hjerteinfarkt var 
ikke eget predefinert endepunkt, men viste 
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en absolutt reduksjon på 3,8 % (p=0,04) i 
favør av FFR-veiledning. Resultatene ved ett 
års oppfølging holder seg ved to års ana-
lyse. Det var på forhånd definert en rekke 
subgruppeanalyser som ikke viste forskjell 
på gruppene. FFR-veiledet PCI kom best ut, 
ikke bare på totalmaterialet, men også hos 
pasienter med diabetes, ved UAP/NSTEMI, 
tidligere PCI og uavhengig av kjønn. Videre 
viste det seg at ca. 2/3 av 50-70 %-steno-
sene hadde FFR over 0,80, mens 1/5 av 
stenosene på 71-90 % hadde FFR over 0,80. 
Antallet angiografisk 3-kar- syke ble derfor 
redusert til 14 % og angiografisk 2-kar-syke 
redusert til 43 % etter funksjonell vurdering 
med FFR (12). 

Resultatene fra FAME I-studien med-
førte at de europeiske retningslinjene for 
revaskularisering (13) ble endret slik at FFR 
fikk en IA-anbefaling når lesjonsspesifikk 
iskemidiagnostikk ikke er tilgjengelig eller 
tvetydig. Forfatterne uttaler (side 2510): 
“Even experienced interventional cardiolo-
gists cannot predict accurately the signifi-
cance of most intermediate stenoses on the 
basis of visual assessment or quantitative 
coronary angiography”. 

er ffr-veiledet pCi bedre 
enn medisinsk behandling?
COURAGE-studien (14) viste ikke forskjell i 
harde endepunkter mellom PCI og opti-
malisert medisinsk behandling (OMT). I 
SYNTAX-studien ble kirurgisk revaskularise-
ring sammenlignet med PCI (15). Absolutt 
reduksjon i det kombinerte endepunktet 
var 5,4 % (p=0,002) i favør av CABG etter 
ett år. Ingen av disse studiene brukte FFR-
veiledning. Det er derfor sannsynlig at det 
har vært utført PCI-behandling av et stort 
antall fysiologisk ikke-signifikante lesjoner. 
På bakgrunn av dette ble FAME II-studien 
designet for å sammenligne FFR-veiledet 
PCI + OMT mot OMT alene (16). Studien 
ble stanset av sikkerhetskomiteen etter at 
888 pasienter var randomisert. Årsaken 
var signifikant forskjell i primært endepunkt 
i favør av FFR-veiledet PCI (17). Primært 
endepunkt var definert som kombinasjonen 
av total mortalitet, ikke-fatalt hjerteinfarkt 
og ikke-planlagt sykehusinnleggelse med 
behov for “urgent” revaskularisering etter 2 
år. Ved studieavslutning var 447 pasienter 

randomisert til FFR-veiledet PCI + OMT, 441 
til OMT. Primært endepunkt ble oppnådd 
hos 12,7 % pasienter OMT-gruppen, mot 
4,3 % I PCI+OMT-gruppen (hasardratio 
0,32; 95 % konfidensinterval 0,19-0,53; 
p<0,001). Resultatet drives av forskjellen i 
“urgent” revaskularisering. Publiserte data 
baserer seg på en kort oppfølgingstid på 
gjennomsnittlig ca. 7 måneder. To års data 
kan forventes publisert i løpet av 2014. Inn-
til da kan man kun konkludere med at kort-
tidsoppfølging viser at PCI+OMT reduserer 
“urgent” revaskularisering sammenlignet 
med OMT alene. 

konklusjon
 y Moderne iskemiutredning inkluderer 

koronar angiografi med supplerende FFR 
og anses som ”dagens gullstandard”.

 y Stenoser under 90 % må vurderes med 
FFR dersom det ikke foreligger klare 
holdepunkter for iskemi.

 y Det er trygt å avstå fra PCI om FFR er 
over 0,75 – 0,80.

 y FFR-veiledet PCI er bedre enn 
angiografiveiledet.

 y FFR-veiledet PCI + OMT reduserer 
”urgent” revaskularisering.

 y Stenoser med FFR >0,80 behandles 
trygt med OMT.

referanser
1. N Engl J Med 1984;310:819 
2. Circulation 1995;92:2333
3. Am Heart Journal 1994;127:243 
4. Am J Cardiol 2007;99:450 
5. EuroIntervention 2011;7:225
6. J Am Coll Cardiol 1998;32:57
7. Circulation 1997;95:2037
8. N Engl J Med 1996;334:1703
9. Circulation 2001;103:2928
10. J Am Coll Cardiol 2007;49:2105
11. N Engl J Med 2009;360:213
12. J Am Coll Cardiol 2010;55:2816
13. Eu Heart J 2010;31,2501
14. N Engl J Med 2007;356:1503
15. N Engl J Med 2009;360:961
16. http://clinicaltrials.gov/show/NCT01132495
17. N Engl J Med 2012;367:991



hjerteforum   N° 1 / 2013/ vol 2691

Rask revaskularisering gir dokumentert 
mindre nekrose, reduserer risiko for alvorlig 
myokard skade og bedrer overlevelse ved 
ST-elevasjonsinfarkter (STEMI). Ret-
ningslinjene fra ESC mht. PCI er 
imidlertid ikke umiddelbart bare 
fordelaktig. Prosedyrerelaterte 
infarkter, komplikasjoner som dis-
seksjon og blødning er riktignok 
sjeldne, men forekommer. Det kan 
derfor være fornuftig å minne om 
at gevinst er nytteverdi - fratruk-
ket komplikasjoner. Til komplika-
sjoner må man regne med faren 
for blødning gjennom dobbel pla-
tehemning, ikke minst når denne 
kommer på toppen av antikoa-
gulasjonsbehandling på grunn av 
atrieflimmer eller mekaniske klaffeproteser. 
Revaskularisering bør altså bare gjøres når 
forventet nytte overstiger risiko for negative 
effekter av prosedyren.

Det finnes en rekke skåringssyste-
mer for å vurdere risiko ved akutt koronar-
syndrom (AKS): EURO-score, GRACE-score, 
Syntax-score, NCDR-score, STS-score og 
ACEF-score. De er stort sett svært kom-
plekse, noen krever bruk av egen kalkulator, 
og de er lite eller ikke brukt i klinikken.

Basert på en rekke kliniske studier 
er nytteeffekten av revaskularisering med 
primær PCI godt dokumentert ved STEMI. 
STEMI utgjør ca. 25 % av alle infarkter. 
Internasjonale retningslinjer anbefaler at 
pasientene bringes til invasivt senter for 
primær PCI innen 60 minutter. Hvis pasien-
ten er innlagt i sykehus uten PCI-mulighet, 
anbefales overflytting til invasivt senter 
snarest. Er det ikke mulig å få pasienten til 
PCI innen 120 minutter er det anbefalt å gi 
trombolytisk behandling, med angiografi 
innen 24 timer ved klinisk vellykket resultat. 
Om trombolyse ikke er vellykket skal pasi-
enten til PCI snarest.

NSTE-AKS er en samlebetegnelse 
på akutte koronarsyndromer bestående 
av NSTEMI og ustabil angina. NSTEMI 
har lavere sykehusdødelighet (3-5 %) 

enn STEMI (7 %), men etter 6 
måneder er dødeligheten like stor 
i begge grupper (12-13 %). Etter 
4 år har gruppen med NSTEMI 
nesten dobbelt så stor dødelighet 
som STEMI-gruppen, men man 
må merke seg betydelige forskjel-
ler i forhold til alder og ledsa-
gende komorbiditet.

Det er i dag usikkerhet 
rundt gevinsten av rask inter-
vensjon ved NSTEMI. Unntaket 
er CX-trombe med uspesifikke 
EKG-forandringer, men dette er i 

realiteten en STEMI-situasjon. Ved NSTEMI 
finner man at rundt 30 % har énkarsykdom 
og 50 % flerkarsykdom (TIMI 3B og FRISC-
2). Hovedstammelesjoner finnes i 4-8 % av 
tilfellene, mens man i en del tilfeller finner 
”åpne kar”. Ekkokardiografi vil i en del tilfel-
ler kunne si noe om culprit-arterien. Disku-
sjonen rundt nytten av rask intervensjon ved 
NSTEMI skyldes ikke bare usikkerhet rundt 
effekten av revaskularisering, men også at 
disse pasientene er eldre med mer komor-
biditet. Blødningsrisikoen i denne gruppen, 
både i forbindelse med selve prosedyren, og 
i forbindelse med antitrombotisk behandling 
etterpå, er høyere enn hos STEMI-pasienter. 
Det er derfor viktig at blødningsrisiko vur-
deres. CRUSADE-score (med 8 elementer) 
er anvendelig, men sannsynligvis ikke meget 
brukt i klinikken. 

Data til nå har bare støttet en tidlig 
invasiv strategi ved spontan eller stressut-
løst iskemi. Det foreligger en metaanalyse 
(Eur H J 2011;32:32-40) som baserer seg 
på 5 studier. Denne viste at det ikke var 
forskjell når det gjaldt kliniske endepunkter. 

Skal alle meD akutt 
koroNarSyNDrom til 

aNgiografi?
pål Smith, Hjertemedisinsk avdeling, akershus universitetssykehus
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En ny studie (LIPSIA-NSTEMI) har 
nylig utfordret den herskende oppfatning. 
Studien rekrutterte i alt 600 pasienter fra 
6 invasive sentre i Tyskland og hadde 3 
behandlingsarmer: 1. umidedelbar angio-
grafi (median forsinkelse 1,1 time), angio-
grafi neste virkedag (median forsinkelse 
18,3 timer) og en sen strategi der median 
forsinkelse var 67,2 timer.

Primært endepunkt i studien var 
maksimal CK-MB-konsentrasjon, mens 
kliniske hendelser var sekundært ende-
punkt. Det ble gitt standard antitrombotisk 
behandling.

Studien viste ingen effekt på primært 
endepunkt, og heller ikke når det gjaldt 

sekundære kliniske endepunkter var det 
effekt.

Slår man imidlertid data fra denne 
studien sammen med data fra de tidligere 
fem studiene (Eur Heart J 2012;33:1992-95) 
er det nå en sterkere trend mot en effekt 
på død og en noe sterkere positiv effekt 
på blødning. Man må imidlertid huske på 
at LIPSIA-NSTEMI-studien ikke har kun-
net redegjøre for bakgrunnspopulasjonen 
og hvem som ikke ble med i studien. Det 
svekker resultatet. Nye studier er underveis, 
og forhåpentligvis får vi en avklaring om 
noen tid. I dag er det neppe grunnlag for å 
anbefale endring av den praksis vi følger når 
det gjelder NSTEMI-behandling.
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De nyeste anbefalingene om kateterabla-
sjon av atrieflimmer oppsummeres hoved-
sakelig i to dokumenter som er publisert 
det siste året: ”2012 HRS/EHRA/ECAS 
Expert Consensus Statement on Cath-
eter and Surgical Ablation…” 
(doi:10.1016/j.hrthm.2011.12.016) 
og “2012 Focused Update of the 
ESC Guidelines for the Man-
agement of Atrial Fibrillation” 
(doi:10.1093/eurheartj/ehs253).

Som det fremgår av 
nedenforstående tabell, er anbe-
falingene for kateterbehandling 
styrket:

En av studiene som har 
medvirket til anbefaling om 
tidligere kateterbehandling, er 
den såkalte Mantra-PAF-studien 
(Circulation 2011;124:2369). 294 pasienter 
ble randomisert til enten kateterablasjon 
eller medikamentell antiarytmisk behand-
ling som førstelinjetiltak. I ablasjonsgrup-
pen ble det  1,6 (SD 0,7) prosedyrer per 
pasient. Også i medikamentgruppen ble 
36 % av pasientene abladert i løpet av 
oppfølgingstiden. Etter 24 måneder var det 
signifikant mindre atrieflimmer i abla-
sjonsgruppen. Men ”total burden of atrial 

fibrillation” i løpet av hele studieperioden 
var ikke signifikant forskjellig mellom de to 
gruppene. Medaljens bakside var forekomst 
av signifikante komplikasjoner som for 
eksempel hjerneslag, lungevenestenose, 

tamponade og retroperitoneale 
hematom i denne relativt friske 
populasjonen. 

Jeg mener derfor at man 
fortsatt som hovedregel bør ha 
forsøkt, og evaluert, minst én 
spesifikk medikamentell antia-
rytmisk behandling utover vanlig 
betablokker, før invasive tiltak 
vurderes (eksempelvis flekainid 
i kombinasjon med betablokker 
eller kalsiumantagonist, sotalol 
eller dronedarone). Men ”medi-
kamentrefraktær” betyr ikke 

nødvendigvis at man må forsøke hele listen 
av antiarytmika.

RF-ablasjon av atrieflimmer i Norge 
har vært preget av liten behandlingska-
pasitet, lange ventelister, privatfinansiert 
”bro” til behandling i utlandet og diskusjon 
om ”rett til prioritet”. Men det har skjedd 
en gledelig utvikling det siste året. I 2011 
lå Norge på topp i Europa angående antall 
atrieflimmerablasjoner per million innbyg-

gere (doi:10.1093/
europace/eus256): 

Noe av dette 
er pasienter som 
allerede hadde 
ventet alt for lenge 
på behandling. Men 
tallene synes å bli 
minst like høye i 
2012, og nå er det i 
større grad relativt 
nyhenviste pasienter 
som behandles. Det 
er verdt å merke seg 

kateterablaSjoN av 
atrieflimmer 2012:  
Nye aNbefaliNger

Ole-gunnar anfinsen, arytmiseksjonen,  
kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, rikshospitalet 

  ESC 2010 HRS 2012 ESC 2012
Paroksysmal atrieflimmer, 
medikamentrefraktær

IIa (A) * I (A) I (A)

Anfallsvis persisterende atrieflimmer, 
medikamentrefraktær

IIa (B) IIa (B)  

Langvarig persisterende atrieflimmer, 
medikamentrefraktær

IIb (C) IIb (B)  

Paroksysmal atrieflimmer, ”first line RFA” IIb (B) IIa (B) IIa (B)
Anfallsvis persisterende atrieflimmer, 
”first line RFA”

  IIb (C)  

Langvarig persisterende atrieflimmer, 
”first line RFA”

  IIb (C)  

* = Anbefaling (evidensnivå)
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at vi, selv med en nøktern indikasjonsstil-
ling, oppnår dette prosedyretallet. Erfaring 
tyder på at prosedyretallet med dagens 
indikasjonsstilling bør ligge rundt 300 per 
million innbyggere for å holde ventetiden 
til prosedyre stabil på et akseptabelt nivå 
(< 6 måneder). Vi er ikke helt der ennå. 
Men det legges ikke opp til noen betydelig 
utvidelse av indikasjonsstillingen, verken 
i forhold til langvarig persisterende atrie-
flimmer eller i forhold til RF-ablasjon som 
førstelinjebehandling.

Noe av det vi frykter mest som 
komplikasjon til RF-ablasjon av atrieflimmer, 
er cerebrale embolier. Vi har derfor hatt et 
strengt krav om warfarin-behandling med 
INR i terapeutisk nivå (2,0-3,0) minst fire 
uker før prosedyren. Øsofagusekko utføres 
på alle pasienter for å utelukke tromber i 
aurikkelen og kartlegger samtidig atriesep-
tum og lungeveneflow. Selve prosedyren 
utføres med INR i terapeutisk nivå, med til-
legg av fullheparinisering til ACT 300-350. 
Etter prosedyren har vi anbefalt fortsatt 
antikoagulasjon i minst 6 måneder. Det er 
viktig at man vurderer behov for fortsatt 
antikoagulasjon i forhold til CHA2DS2-
VASc-score, uansett resultat av ablasjonen. 
Det betyr god indikasjon for å anbefale 
fortsatt antikoagulasjon på ubestemt tid 
hos pasienter med risikofaktorer, selv ved 
en tilsynelatende vellykket prosedyre der 
pasienten presenterer seg i sinusrytme. Det 
er ikke vist at ablasjonsbehandling reduse-
rer risiko for cerebrale hendelser, og vi vet 
at asymptomatiske atrieflimmerepisoder 
forekommer hyppigere enn symptomatiske 
etter ablasjonsbehandling. 

Det er fortsatt uavklart om de nye 
antikoagulantia (dabigatran, rivaroxaban, 
apixaban) er like effektive og trygge som 
warfarin i forbindelse med RF-ablasjon. Det 
foreligger to studier med dabigatran (Win-
kle et al, J Cardiovasc Electrophysiol sept 
2011, og Lakkireddy et al, J Am Coll Cardiol 
mars 2012), med tilsynelatende litt motstri-
dende resultat. Essensen er at dabigatran 
kan være trygt og effektivt dersom man 
seponerer minst 36 timer før prosedyren 
og i stedet overlapper med lavmolekylært 

heparin (Winkle). De som testet dabigatran 
uavbrutt frem til kvelden før prosedyren, 
fant overhyppighet både av blødninger og 
av cerebrale embolier (Lakkireddy). Vi har 
fortsatt warfarin som førstevalg pga. god 
klinisk erfaring, men aksepterer de nye anti-
koagulantia – med noe usikkerhet - dersom 
pasienten allerede bruker dem. De som 
kommer med dabigatran eller rivaroxaban, 
skal overlappe med lavmolekylært de siste 
36 timene før prosedyren. 

Siste del av presentasjonen var viet 
tekniske aspekt ved atrieflimmerablasjon. 
Vi kan nå rekonstruere venstre atriums tre-
dimensjonale struktur så godt under selve 
prosedyren at vi har sluttet å gjøre rutine-
messig MR eller CT på forhånd. Vi har god 
nytte av kontinuerlig måling av kontakttrykk 
mellom ablasjonskateter og atrievegg, for 
å unngå perforasjon, men samtidig oppnå 
transmural lesjon når vi abladerer. De fleste 
atrieflimmerablasjoner gjøres fortsatt med 
manuell kateterføring. Arytmiseksjonene i 
Bergen og Trondheim har utstyr for magnet-
styrt kateterføring, som benyttes i litt ulik 
grad. Magnetstyrt kateterføring kan være 
fordelaktig ved at det gir mindre strålebe-
lastning på operatør og at man rent ergo-
nomisk har en bedre arbeidsstilling. Men 
foreløpig har ikke magnetstyrt kateterføring 
gitt bedre suksessrate eller kortere prosedy-
retid ved behandling av atrieflimmer.

Avslutningsvis ble det kort presen-
tert en mulig ny strategi for å behandle 
selve substratet for (persisterende) 
atrieflimmer, ved ”Focal Impulse and Rotor 
Modulation” (FIRM-ablation) (Narayan 
et al, J Am Coll Cardiol aug 2012). Dette 
innebærer bruk av spesielle ”basket” mul-
tielektrode mappe-katetre og elektroniske 
analyser av lange sekvenser med simultan 
elektrisk aktivitet fra begge atrier under 
flimmer. Det beskrives at man da relativt 
ofte kan identifisere områder med fokal 
aktivitet eller ”mother rotors” som kan være 
gjenstand for begrenset fokal ablasjon. 
Resultatene som publiseres, virker lovende, 
men utstyret er foreløpig ikke kommersielt 
tilgjengelig, og metoden må evalueres på 
uavhengige sentra. 



hjerteforum   N° 1 / 2013/ vol 2697

Det kardiorenale syndrom (CRS) beskriv 
ein velkjent samanheng mellom renal og 
kardial dysfunksjon. Syndromet er delt inn 
i 5 typer ut frå om det er akutt eller kronisk 
og om renal eller kardial skade 
er primær (1-2). Kardiorenalt 
anemi-syndrom (CRAS) beskriv 
assosiasjonen til anemi. Anemien 
vil i denne situasjonen foreverre 
ein patofysiologisk vond sirkel 
der både hemodynamiske og 
neuroendokrine mekanismer er 
involvert.

WHO definerer anemi 
som hemoglobinnivå (hgb) under 
13 g/dl hjå menn og under 12 hjå 
kvinner, men mange prevalens-
studier har nytta andre grenser, 
oftast 12 for menn og 11 for kvinner. Risi-
kofaktorar for anemi hjå hjartesviktpa-
sienter er alder, kjønn (auka hjå kvinner), 
nyrefunksjon, natriuretiske peptider og 
NYHA-funksjonsklasse. Fleire sviktstudier 
finn prevalens (< 12/11 g/dl) 0-9 % i NYHA-
klasse 1, 9-23 % i NYHA-klasse 2, 17-52 % i 
NYHA-klasse 3, og 26-79 % i NYHA-klasse 
4. På same måte som prevalensen auker 
med aukande NYHA-funksjonsklasse, vil 
prevalensen auke ved aukande kreatinin/
redusert eGFR. I Norsk hjartesviktregis-
ter var prevalensen 24 % hjå pasientar i 
NYHA-klasse 3-4 og eGFR < 45. Dette er 
lågare enn kva som er funne i ei rekke andre 
studier (3). Det er ingen heilt uselekterte 
populasjonsstudier som gir heilt korrekt 
estimat. Hjartesviktstudiene gir usikre esti-
mat sidan låg hgb og komorbididet oftast 
er eksklusjonskriterier. Like vel kan ein slå 
fast at anemi er eit relativt hyppig fenomen. 
Utover eventuell symptomatisk behandling 
kan berre gode intervensjonnstudier avklare 
kva som er klinisk relevant anemi, og kva 
som skal vere intervensjonsgrenser og 
intervensjonsmål.

Ved hjartesvikt vil typisk ca. 10 % av 
anemiane vere mikrocytære, 20 % makro-

cytære, og 70 % normocytære. Det siste er 
vanleg å tilskrive anemi ved kronisk sjukdom 
(ACD). Anemi ved hjartesvikt har mange 
årsaker. Det kan skuldast mangel på jern, 

B12 eller folat. Ofte er det funk-
sjonell nyresvikt med redusert 
EPO-produksjon. Behandling med 
ACE-hemmarar kan gje redusert 
relativ produksjon og redusert 
effekt i beinmarg (ved redusert 
degradering av hematopoiesein-
hibitoren Ac-SDKP av ACE). 
Auka cytokinaktivitet er også 
sannsynleg sentral årsak gjennom 
redusert EPO-produksjon, EPO-
resistens i beinmarg og redusert 
frigjering/tilgang på jern frå det 
retikuloendoteliale system (RES). 

Ein viktig årsak er også hemodilusjon. Nokre 
studier har funne at så mykje som 50 % 
av redusert hgb skuldast hemodilusjon hjå 
pasienter med avansert hjartesvikt. 

Anemi er ein uavhengig prediktor av 
mortalitet hjå hjartesviktpasientar. Dette er 
også funne i Norsk hjartesviktregister (4). 
Prognosen er redusert heilt opp til 14,8 g/
dl i ein studie (ref. Horrowich et al J Am Coll 
Cardiol 2002). I Norsk hjartesviktregister 
hadde anemi ved inklusjonstidspunktet hjå 
pasientar i NYHA-klasse 3-4 og eGFR < 45 
ingen prediktiv verdi for død, men vedva-
rande anemi ved oppfølging var ein uavhen-
gig prediktor for død (3). Anemi gjev også 
auka morbididet med redusert arbeidskapa-
sitet, redusert maksimal VO2, auka venstre 
ventrikkel hypertrofi og -dilatasjon, redusert 
nyrefunksjon (CRAS), ugunstig hemodyna-
misk profil med auka iskemi, og auka utmat-
ting (fatigue). Det har også vist seg at den 
relative EPO-resistensen har prognostisk 
betydning (6). Pasientar med høgare EPO-
nivå enn venta, har redusert overleving.

Dei siste 5 åra har interessa kring 
jernmangel auka mykje. Det er framsatt 
forslag om at vi i tillegg til CRAS, må tenke 
nytt om det også eksisterer eit kardiorenalt 

aNemi og jerNmaNgel veD 
hjarteSvikt

torstein Hole, klinikk for medisin, Helse Møre og romsdal HF, Ålesund
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anemi- og jernmangel-syndrom (CRAIDS), 
og eit kardiorenalt jernmangelsyndrom 
(CRIDS) utan anemi (7). Absolutt og funk-
sjonell jernmangel er relativt vanleg og fører 
til jernmangel-assosiert anemi. Dette er den 
vanlegaste årsaken til anemi ved hjarte-
svikt, og det kan synest å vere vanlegare 
med jernmangel enn anemi ved hjartesvikt. 
Ved absolutt jernmangel er det reduserte 
jernlager i beinmarg. Funksjonell jernmangel 
skuldast at inflammatoriske stimuli (særleg 
IL-6) gir induksjon av hepcidinsyntese i 
lever som i sin tur blokkerer jernabsorbsjon 
og reduserer tilgang til jern frå RES («fan-
ger» jernet i RES slik at ikkje tilgjengeleg for 
hemsyntese).

Gullstandard for diagnostikk av 
jernmangel er jernlager vurdert i beinmargs-
biopsi. Dette vert ikkje nytta i vanleg klinisk 
rutinepraksis. Hjå pasientar med inflam-
masjon er det vanleg å nytte ferritingrenser 
70-100 som mål på absolutt jernmangel 
avhengig av ønska sensitivitet og spesifisitet 
på diagnostisk grenseverdi. Det er i dag van-
leg å sette grensa på 100 for pasientar med 
jernmangel i studier. Realtiv jernmangel 
vert diagnostisert med ferritin mellom 100 
– 300 og transferrinmetning < 20 %. Nokre 
studier har nytta noko strengare kriterium 
< 15 %, men 20 % synest i dag vanleg 
grense. Dersom pasienten har mikrocytær 
anemi, så har han også for praktiske formål 
ein absolutt jernmangel. Andre parametre 
kan vurderast, men nytten er ikje verifisert i 
sviktpopulaskonen (som til dømes løyseleg 
transferrinreseptor).

Som for anemi, er også NYHA-funk-
sjonsklasse og kjønn (kvinner høgast risiko) 
og natriuretiske peptider risikofaktorar for 
utvikling av jernmangel. I tillegg er hsCRP 
ein risikofaktor.

Det er få studier av førekomsten av 
jernmangel ved hjartesvikt og litt ulik selek-
sjon. Hjå pasientar med hjartesvikt med 
redusert EF og anemi, vart det i ein studie 
av pasientar i NYHA-klasse 4 ved bein-
margsbiopsi funne jernmangel hjå 73 %. I 4 
andre studier av pasientar med anemi med 
biokjemiske kriterier som nemnt over, var 
prevalensen av jernmangel ca. 20-70 %. Ca. 
60 % av pasientar med ACD har jernman-
gel (oftast funksjonell). Hjå pasientar med 
svikt og redusert EF utan anemi er det i 3 
studier funne ein prevalens av jernmangel 

mellom 16-65 %. Ut frå desse studiane er 
jernmangel hyppigare enn anemi ved hjarte-
svikt med redusert EF.

Det er berre 3 observasjonsstudiar 
som seier noko om konsekvensane av jern-
mangel. Som nemnt før er jernmagel hyppi-
gaste årsak til anemi, gir redusert maksimalt 
oksygenopptak, auka ventilatorisk respons 
ved arbeid, auka depressive symptom og 
auka kardiovaksulær mortalitet. Det er i ein 
studie funne redusert event free overleve-
ning av kombinert endepunkt død eller 
transplantasjon hjå pasientar med jernman-
gel og hjartesvikt med redusert EF (8).

Når det gjeld behandlingsresultat av 
intravenøs jernbehandling, så finst det ein 
oppsummering frå 2011 (9) og ein metaa-
nalyse frå 2012 (10). Totalt er det 3 ukon-
trollerte opne studier, 2 randomiserte opne 
studier, og 2 randomiserte dobbelt blinda 
studier; FAIR-HF (459 pas) og FERRIC-HF 
(35 pas). I FAIR-studien vart pasientar med 
svikt og redusert EF med jernmangel med 
og utan anemi randomisert til intravenøs 
jernbehandling i 24 veker. Resultatet var 
redusert NYHA-klasse og betra livskva-
litet. Resultatet var uavhengig av hgb, 
ferritin, nyrefunksjon og anemi. Samla sett 
i alle studiane er det sett reduserte svikt-
symptom og betra livskvalitet, auka fysisk 
kapasitet (auka maks VO2/6 minutters 
gangtest), redusert NYHA-klasse, redusert 
proBNP, redusert diuretikadose, betra eGFR 
og ekkokardiografisk betra diastolisk og 
systolisk funksjon. Det er ingen effekt på hg 
butan ved anemi. Jernparametra vert betra 
uavhengig av anemi. Kliniske effekter er 
avhengig av jernmangel og ikkje anemi.

Hittil har det vore rapportert få 
biverknader i studiane, men desse har vore 
små, og kan ikkje utelukke sjeldne alvorlege 
biverknader. Overskot av jern kan gje oksi-
dativt stress, og kan vere toksisk. Ein treng 
såleis å definere optimal ferritin/TSAT før 
kan tilrå intravenøs jernbehandling i klinisk 
rutinepraksis. Dvs. at vi treng større rando-
miserte studier for å vurdere treyggleik og 
effekt på morbiditet og mortalitet.

Som oppsummering kan ein konklu-
dere at dei kardiorenale syndroma med og 
utan anemi og/eller jernmangel er klinisk 
viktige og relativt hyppig forekomande. 
Anemi er relativt vanleg og hemodilusjon 
må først behandlast/utelukkast. Ellest bør 



hjerteforum   N° 1 / 2013/ vol 2699

anemi utgreiast på vanleg måte og eventuelt 
symptomatisk behandlast. ESA-behandling 
må avvente resultat av randomiserte studier 
(td RED-HF). Jernmangel er vanleg og 
potensielt klinisk viktig ved hjartesvikt med 
redusert EF både med og utan anemi. Diag-
nostikken av jernmangel er relativt enkel 
med vanleg biokjemiske parametre. Det 
er lovande resultat av intravenøs jernbe-
handling i dei første randomiserte studiane, 
men desse har vore små slik at endeleg 
(kostnads-) nytte ikkje er avklart. Behand-
lingsmål og effekt på harde endepunkt som 
mortalitet, er uavklart, og ein har førebels så 
avgrensa pasientgrunnlag at tryggleiken av 
behandlinga ikkje er heilt godtgjort. Andre 
uavklarte spørsmål er om behandling av 
jernmangel vil påverke til dømes innleggin-
gar, hjartefunksjon eller nyrefunksjon, med 
eller utan anemi.
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NorSk hjerteSviktregiSter. 
hva har vi lært av Det?

Morten grundtvig, Medisinsk avdeling, Sykehuset innlandet, Lillehammer

Norsk hjertesviktregister er inne i 
sitt 12. registreringsår etter grad-
vis oppstart fra høsten 2010. Det 
inneholder data fra 25 sykehus, 
og 20 sykehus er nå aktive med 
registrering. Potensielt kan disse 
sykehusene rekruttere pasienter 
fra 50 % av Norges befolkning. 
Det foreligger konsesjon fra 
Datatilsynet og Regional komite 
for forskningsetikk for mange års 
videre innsamling og analyse av 

dataene. Det er nå 7000 pasien-
ter i registeret. Statistikken gjøres 
opp hver 1. mars. Siden pasien-
tene undersøkes og behandles 
på sykehusenes hjertesviktpoli-
klinikker, er deltagerne et utdrag 
av de ca. 100 000 pasientene 
med hjertesvikt i Norge. Norsk 
hjertesviktregister har søkt om 
å bli et nasjonalt register og en 
del av HKR (hjertekarregiste-
ret) som utgår fra HMN (Helse 
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Midt-Norge) ved St. Olavs hospital. Her skal 
kvalitetsregistrene for NORKAR, hjerneslag, 
hjertesvikt og hjerteinfarkt være lokalisert. 
Til sammen har det vært publisert minst 
26 innlegg fra registeret hvorav 9 i ‘peer-
reviewed’ tidsskrifter. Organiseringen av 
pasients opplæring, behandling og kontroll 
er skissert i publikasjon [1]. Det er ingen 
aldersgrense- eller etiologi-seleksjon for 
å innlemmes i registeret hvor pasientene 
har en snittalder (5-95 centilen) på 73,7 år 
(50-86), systolisk blodtrykk 122 (90-170) 
og hjertefrekvens 70 (52-100). Det er bare 
30 % kvinner, noe som ikke reflekterer 
sammensetningen i befolkningen 
hvor det det er ca. 50 %. Diabetes 
mellitus utgjør 20 %, og det er 12 
% med hjerneslag. Kvinnene har 
2 mm Hg høyere systolisk blod-
trykk, 2/min høyere hjertefrekvens 
og 0,9 g/100 ml lavere hemoglobin enn 
mennene. Omtrent halvparten har NYHA-
funksjonsklasse I og II uten kjønnsforskjel-
ler. Over 80 % av pasientene blir behandlet 
med betablokker og nesten 90 % med 
enten ACE-hemmer eller ARB. Nesten 90 
% behandles med diuretika. Mortaliteten 
er meget høy – over 20 % på 2 år for begge 
kjønn. Kun 15 % av pasientene innlegges 
i løpet av 6 måneder etter stabilisering 
av medikasjonen og full opplæring med 
sykdomsmestring.

Kronisk obstruktiv lungesykdom 
ble funnet å være en uavhengig prediktor 
for død hos 5,9 % av dem med KOLS utav 
4132 pasienter (justert hasardratio [HR], 
1,19; 95 % KI: 1,02 - 1,39; P = 0,03) [2]. 
Disse hadde høyere andel røykere, mindre 
behandling med betablokker og høyere 
hjertefrekvens enn pasientene uten denne 
tilleggssykdommen.

Nyrefunksjonen er omfattende 
vurdert av Bård Waldum ved Nyremedisinsk 
av eling, OUS– Ullevål. Her er det funnet at 
eGFR (estimated glomerulær filtrasjons-
rate) var en uavhengig prediktor for død av 
alle årsaker (HR 0,94 per 5 ml/min økning, 
p < 0,001) [3]. Bruk av spironolakton (p 
<0,002), høyere blodtrykk (p < 0,001) og 
lavere hemoglobin nivåer (p < 0,002) var 
prediktorer for nedsatt nyrefunksjon. Økte 
doser slyngediuretika var sterkt assosiert 
med eGFR ved inklusjon (p <0,001), men 
det var kun en tendens til forverret nyre-

funksjon ved oppfølging (p = 0,08). Det 
ble anbefalt å nøye vurdere behovet for 
dosen av slyngediuretika og spironolakton 
siden disse kunne påvirke nyrefunskjonen 
i negativ retning. Et innlegg i CCJournal of 
American College of Cardiology påpeker 
også dette [4] aAnemi er ikkr en uavhengig 
prediktor for død hos dem med betydelig 
redusert nyrefunksjon – 752 pasienter med 
eGFR ≤ 45 (justert HR: 1,08, 95 CIKI: 0,7o 
- 1,51, p <0.,66) eller for de 528 pasientene 
med alvorlig hjertesvikt i NYHA-klasse IIIb/
IV (justert HR: 0,87, 95% KI: 0,5o - 1,34, 
p=0,542) [5].

Det er ønskelig å spørre pasienten 
om å levere ‘Minnesota living with 

heart failure’ (MLHF)-skjemaet. 
Det er publisert en artikkel om 

temaet på 1 778 pasienter [6]. Det 
ble funnet at MLHF–score ble bedret 

fra 2,1 til 1,4 fra start med behandling til 6 
måneder etter stabilisering. En snitt-score 
p 2,.1 er et høyt tall og viser at pasientene 
hadde betydelig nedsatt livskvalitet ved 
inklusjon. MLHF var også en uavhengig 
prediktor for død i denne undersøkelsen.

Noen har funnet at menn har høyere 
dødelighet ved hjertesvikt enn kvinner. I 
vårt materiale ble det ikke funnet uavhen-
gige kjønnsforskjeller på overlevelse både 
for pasienter med venstre ventrikkels EF 
over og under 50 % separat (undersøkt 
da registeret inneholdt 3632 pasienter) 
[7]. I gruppen med EF < 50 % var kvin-
nene eldre, hadde høyere hjertefrekvens 
og mindre atrieflimmer, mindre røyking og 
verre NYHA-klassifisering sammenlignet 
med menn. 

Det er undersøkt på rikoen ved atrie-
flimmer i forhold til sinusrytme. Studien 
omfattet 4048 pasienter hvorav 34,4 % 
hadde atrieflimmer. Etter justering for alder, 
NYHA-klassifisering, koronarsykdom som 
hovedgrunn for hjertesvikten, hemoglobin-
nivå og serum-kreatinin var atrieflimmer 
ikke assosiert med risiko for død (HR 1,04 ,  
CI KI 0,90-1,19; p=0,62) [8].

Bård Waldum arbeider med publi-
sering om vedrørende bruk av de natriure-
tiske peptidene ved nyresvikt og samtidig 
hjertesvikt, og interessante data vil komme 
ut av dette. 
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Konklusjon: Viktige funn er fram-
kommet fra Norsk hjertesviktregister på 
bedret behandling, funksjonsbedring, livs-
kvalitet, KOLS, atrieflimmer, kjønnsforskjel-
ler, anemi, nyresvikt m.fl. Det er gledelig at 
det er så mange forskjellige førsteforfattere, 
og prosjektforslag imøtekommes. Det er lav 
terskel for å utlevere alle dataene! Delta-
gerne i Norsk hjertesviktregister oppfordrer 
all til å støtte opp om registeret siden vi 
er sikre på at dette gagner pasienter med 
hjertesvikt. 
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er koroNar Ct-aNgiografi 
et alterNativ veD akutt 

koroNarSykDom?
Jan erik nordrehaug, terje H Larsen og karel kuiper,  

Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Det utføres ca. 30 000 undersøkelser med 
koronar angiografi hvert år i landet. Langt 
over halvparten av disse er på 
indikasjonen akutte brystsmerter 
og akutt koronarsyndrom. Kate-
terbasert koronar angiografi kan 
medføre alvorlige komplikasjoner, 
ca. 0,2-0,5%, også hos pasienter 
som får påvist normale koro-
narkar. Det siste gjelder spesielt 
kvinneandelen av pasientene 
som ved akutte brystsmerter 
utgjør ca. 50 %. (1, 2). Register 
ved Hjerteavdelingen, Haukeland 
universitetssykehus, viser at ca. 

30 % av kvinnene som utredes har nor-
male koronarkar, og opp til 60 % hos yngre 

kvinner. Dette har vært nokså 
uendret de siste 15 årene. 

Noninvasiv CT-under-
søkelse har utviklet seg til et 
potensielt alternativ til koronar 
angiografi. Hastighetsutviklingen 
for CT har over en årrekke gått 
via 4, 16, 64, og nå 256-320 
snitts-CT. Bildene som tas av det 
bevegelige hjertet har dermed 
blitt tilsynelatende tilfredsstil-
lende, samtidig som strålenivået 
ved koronar CT-angiografi har 
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gått ned fra omkring 12mS til nå 0,8mS. Rik-
tignok er det bare omkring halvparten som 
oppnår så lav stråledose, men rundt 3mS 
er også en forbedring fra før. Studier har 
vist at en betydelig styrke ved CT er negativ 
prediktiv verdi som ligger opp imot hundre 
prosent. Sensitiviteten er også bra sammen-
lignet med koronar angiografi, fra 76-99 % 
i forskjellige studier. CT har begrensninger-
cium kalsiumscore > 500, rask uregelmes-
sig hjerterytme, kontrastallergi, nedsatt 
nyrefunksjon, og muligens etter stenting 
eller ACB-operasjon. Stenosekvantitering 
er validert mot koronar angiografi (3). CT 
gir mulighet til å gjøre perfusjonsundersø-
kelse, stråledosen blir da høyere, antakelig 
over 6 mS selv med de nyeste maskinene. 
Resultatene er imidlertid gode, og forbedrer 
betydelig obstruksjonsvurdering av koronar-
stenoser ved CT-angiografi (4). 

Pasienter med akutte brystsmerter, 
ikke iskemi i EKG, og negativ troponin er 
hovedgruppen som har vært studert med 
henblikk på CT-utredning. I diverse slike 
materialer viser det seg at ca. 8 % får påvist 
alvorlig koronarsykdom ved CT. Dersom 
man antar at en relativ stor andel av slike 
pasienter med nåværende praksis går til 
koronar angiografi, så vil noninvasiv CT 
være et potensielt stort fremskritt. 

To store studier publisert i 2012 har 
randomisert pasienter med akutte bryst-
smerter, ikke EKG-forandringer og normal 
troponin i første prøve til undersøkelse med 
CT versus vanlig håndtering (1,2). Pasien-
tene var gradert klinisk til å ha lav til mode-
rat risiko (TIMI score 0-2). Begge studier 
fant at oppholdstid i akuttmottak og innleg-
gelsesrate ble betydelig redusert i CT-grup-
pen. Utskrivning direkte var i ROMICAT II 
47 % (CT) vs 12 % (konservativ). Imidlertid 
var det ingen forskjell på korrekt påvisning 
av alle pasienter med reelt akutt koronar-
syndrom mellom konservativ gruppen veus 
VTCT. ROMICAT II-studien viste i tillegg 
at stråledose i CT-gruppen var betydelig 
økt fordi det ble gjort flere tilleggsunder-
søkelser, både invasiv angiografi og nukle-
ærmedisinske undersøkelser. Det var ingen 
kostnadsforskjell mellom gruppene, mest på 
grunn av at antall tilleggsundersøkelser var 
forskjellig. Funn på CT gjorde altså at man 
undersøkte ekstra for sikkerhets skyld. 

Mange har publisert registerstudier, 
og de har spesielt interessert seg for CT 
undersøkelser som viser ikke-obstruktiv kor-
onarsykdom, altså det vi tradisjonelt anser 
som < 50 % stenose, men ikke klassifiseres 
som normale koronarkar. Det er spesielt 
CONFIRM-registeret som har vært aktive 
skapere av gode ideer, både ved obstruktiv 
og ikke-obstruktiv koronarsykdom. De har 
brukt koronaranatomi som risikomarkør i en 
studie (5). De fant at når revaskularisering 
ble basert på høy CT-risikokategori så var 
det økt overlevelse i forhold til kontroll-
gruppe. Lavrisiko-score ga ingen økt overle-
velse for revaskularisering. I en annen studie 
brukte de klinisk risikoscore (NCEP ATP III) i 
en gruppe som hadde ikke-obstruktiv kornar 
sykdom. De fant der at statiner hadde 
overlevelseseffekt i kombinert gruppe av 
NCEP ATP III høy rsiko, og ikke-obstruktiv 
sykdom, men ikke i lav til moderat klinisk 
risikogruppe. 

konklusjoner koronar Ct-
angiografi ved mistanke om 
ustabilt koronarsyndrom:
Normal CT representerer et sikkert funn og 
er prognostisk viktig

Ioniserende stråling var rundt 11-12 
mS i de refererte studiene (64 skivers CT), 
men kan reduseres betydelig med de nye 
maskinene.

Bruk av CT gir raskere avklaring av 
diagnose og langt høyere direkte utskriv-
ningsfrekvens fra akuttmottak enn vanlig 
klinisk vurdring. (47% vs 12%). 

Påvisning av ikke-obstruktiv syk-
dom medfører redusert pronose, og kan 
gi grunnlag for forebyggende behandling, 
spesielt med statin, i kliniske (NCEP ATPIII) 
høyrisikogrupper. 

Ved påvist obstruktiv koronarsykdom 
kan anatomisk CT-risikoinndeling medføre 
overlevelsesgevinst ved revaskularisering. 

Flere studier er selvsagt nødvendig, 
blant annet advares det mot økt bruk av 
ny tenikk, ved at noen mener at ved akutte 
brystsmerter så bør man randomisere 
ingen testing (bortsett fra EKG og troponin) 
mot CT eller annen testing. Det hevdes at 
selv om arbeidstester eller CT kan påvise 
økt risiko, så er det ikke nødvendigvis slik 
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at denne økte risiko kan reduseres ved 
behandling. Det må vises først. Skeptikerne 
hevder at man står med en klar risiko med 
nåværende utredningsvilje til å både ACB-
opeellerog PCI-behandle pasienter med 
non-koronare smerter, og å øke påvisning 
og behandling av koronarsykdom uten at 
infarktforekomsten går ned (6). 
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aortaSteNoSe: er Det 
graDieNt, areal eller 
veNStre veNtrikkelS 

fuNkSjoN Som er avgjøreNDe? 
reidar Bjørnerheim, ekkosenteret,  

kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Aortastenose-diagnosen stilles hoved-
sakelig ved ekkokardiografi. Vurdering av 
hvordan den skal behandles avhenger først 
og fremst av graden av symptomer og 
funksjonsreduksjon pasienten 
opplever, der symptomene må 
kunne relateres til aortastenosen. 

Alvorlig aortastenose 
defineres ved følgende: Stenose-
areal mindre enn 1 cm2, indeksert 
stenoseareal mindre enn 0,6 
cm2/m2 kroppsoverflate, mak-
simal stenosejet-hastighet over 
4 m/s eller middelgradient over 
40 mmHg. Det er samsvar mel-
lom amerikanske og europeiske 
retningslinjer. Dersom minst ett 
av disse kriteriene er oppfylt, og 
pasienten har stenoserelaterte symptomer, 
anbefales klaffekirurgi.

Utfordringen består først og 
fremst i å vurdere de symptomfattige eller 
symptomfrie pasientene som ekkokardio-

grafisk har alvorlig stenose. I noen tilfeller 
dreier det seg om benekting, og en god 
anamnese er derfor nødvendig. Man må få 
frem mest mulig konkret hva pasienten fak-

tisk er i stand til å klare. Går hun 
tur med jevnaldrende? Henger 
hun fortsatt med i motbakker 
og eventuelt hvorfor ikke? Er det 
vondt i knærne eller er det pus-
ten som begrenser? Har kondi-
sjonen endret seg det siste året? 
Hvorfor mosjonerer han mindre 
enn før?

En annen utfordring er å 
bedømme pasienter som kanskje 
har mye symptomer, men der kri-
teriene for alvorlig aortastenose 
ved doppler ekkokardiografi ikke 

er oppfylt. Noen av disse faller i kategorien 
«low flow, low gradient».

Den enkleste måten å gradere 
klaffestenoser på er ved å måle maksimal-
hastighet, som også kan uttrykkes som 
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maksimalgradient ved den forenklede 
Bernoulli-formelen (Gmaks=4·Vmax

2). Her er 
færre tekniske detaljer å ta hensyn til enn 
når man må integrere hele hastighetsprofi-
len over tid, og følgelig bedre både intra- og 
interobservatør variabilitet. Dette parame-
teret er derfor svært nyttig når pasienter 
skal følges i påvente av at operasjon blir 
nødvendig. Man må naturligvis søke denne 
maksimalgradienten fra flere vindu, både 
apikalt, høyre parasternal, jugulær og even-
tuelt andre, avhengig av hjertets stilling og 
stenosejetens retning.

Tradisjonelt har man brukt dop 
meanmiddelgradient som viktigste beslut-
ningsgrunnlag, ikke minst fordi dette er det 
parameteret som stemmer best overens 
med invasiv maksimalgradient. I Europa har 
man brukt 50 mmHg som nedre opera-
sjonsgrense, men dagens retningslinjer set-
ter altså 40 mmHg som grense for alvorlig 
stenose. Her må man trace arealet under 
hastighetskurven gjennom hele ejeksjo-
nen. Dette er mindre reproduserbart, fordi 
kvaliteten på signalet varierer, lyssettingen 
på skjermen kan varieres, man må fryse 
2D-bildet etc. 

Det har lenge vært erkjent at pasi-
enter med sviktende ventrikler eller andre 
grunner til lavt minuttvolum (eller lavt 
slagvlum), har lavere gradienter enn graden 
av aortastenose tilsier. I teorien kan dette 
løses ved å beregne effektivt stenoseareal. 
Invasivt gjøres dette ved Gorlins formel. Ved 
doppler brukes kontinuitetsliknngen, som 
baserer på at slagvolumet som passerer 
stenosen er det samme som passerer i 
venstre ventrikkels utløp (LVOT), og dette 
kan beregnes når man greier å beregne 
arealet i LVOT ut fra en diametermåling, og 
man kan trace hastighetsintegralet (VTI) 
både i LVOT og i stenosen. Største feil-
kilde er diametermålet i LVOT, fordi dette 
kvadreres i arealformelen for en sirkel, men 
prevalvulær turbulens på grunn av sep-
tumhypertrofi, tverrstilling av hjertet etc. 
kan også gjøre denne beregningen verdiløs. 
mean middelgradient og arealberegning har 
store konfidensintervaller for målingene, og 
reproduserbarheten blir derfor dårligere enn 
for maksimaltradient/hastighet. Arealmå-
ling ved planimetri er sjelden mulig ved 
sklerotiske klaffer, heller ikke ved TØE.

Når venstre ventrikkels systoliske 
funksjon svikter, kan hastighet og gradient 
underestimeres. Man kan få mistanke ved at 
maksimalhastigheten kommer senere enn 
normalt. Vanlige systoliske parametre kan 
være redusert, som EF, langakseforkortning 
målt ved enten M-mode på mitralplanet 
eller vevsdoppler. Når man har holdepunk-
ter for at systolisk funksjonsreduksjon 
skyldes aortastenosen, er dette tilleggsin-
dikasjon for klaffekirurgi. Ved andre årsaker 
vil indikasjonen både kunne være styrket 
(ved samtidig behov for koronarkirurgi) eller 
svekket (ved dilaterende kardiomyopati 
etc.). Det ser ut som om strain-målinger ved 
speckle tracking er et mer sensitivt mål for 
ventrikkeldysfunksjon i denne sammenheng 
enn de tradisjonelle målingene. Det begyn-
ner å komme data på dette, og vi bør skaffe 
oss praktisk erfaring, siden metoden er 
tilgjengelig fra de fleste leverandører og ikke 
krever mye ekstra tid for opptak og analyse.

Når man finner diskrepans mellom 
doppler-målinger og symptomer eller hvor-
dan klaffen ser ut, kan man ha nytte både av 
fysisk belastningstest og dobutamin stress-
ekkokardiografi. Fysisk belastning er nyttig 
både med og uten samtidig doppler-måling 
av gradient. Manglende blodtrykksøkning 
eller til og med fall under adekvat belastning 
er her tegn på sviktende ventrkkel, og taler 
for operasjon. Ved dobutamin stress-ekko, 
der dosen ikke bør overstige 20 µg/kg/min 
for ikke å utløse ventrikulære arytmier, kan 
man skille ut dem som har uendret bereg-
net stenoseareal under belastning, men får 
økninmean-middelgradient over 10 mmHg. 
Disse har klarere operasjonsindikasjon. De 
som har lite økning i gradient, men øket 
areal har mer usikker gevinst av operasjon. 
Pasienter med sviktende venstre ventrikkel 
med liten hemodynamisk respons på sti-
mulering (manglende kontraktil reserve) er 
vanskelige å bedømme. De har dårlig prog-
nose og vil ofte kun få medisinsk behandling 
eller eventuelt vurderes for transplantasjon.

Dersom man inndeler aortastenose-
pasientene etter kombinert flow og gradi-
ent, har pasienten god prognose ved normal 
flow (slagvolum-indeks over 35 mg/m²) 
og lav gradimean middel doppler-gradient 
under 40 mmHg). Gruppen med normal 
flow/høy gradient har sammen med grup-
pen lav flow/høy gradient midlere prognose, 
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mens dem med lav flow og lav gradient har 
dårligst prognose, med ca. 50 % hendelser 
etter ett år. Disse beregningene er basert på 
mindre materialer. Til sammenlikning har 
man fra SEAS-studien sett på pasientene 
med alvorlig aortastenose med lav gradient 
og normal EF og funnet at de har tilsva-
rende prognose for kardiale hendelser eller 
ventilkirurgi som pasienter med moderat 
aortastenose. De anbefaler derfor å vente 
med kirurgi til symptomer oppstår. Dette er 
blant sjeldne prospektive endepunktstudier 
ved klaffefeil.

Mye av litteraturen om aortas-
tenose begynner å bli gammel, men det 
var forbausende mange artikler fra de siste 
par år også. Europeiske retningslinjer (ESC 
Guidelines on the management of valvular 
heart disease, version 2012) ble revidert til i 
år og finnes i European Heart Journal. Disse 
anbefales sterkt. De fleste terapianbefalin-
gene er nivå C, ekspert-konsensus, fordi det 
har vært begrenset med endepunktstudier. 
Noen av de nye publikasjonene er slik at 

man kanskje kan gi nivå B- eller A-anbe-
falinger i neste runde. På ett punkt avviker 
vi i norsk praksis: Alvorlig aortastenose er 
definert som å ha areal mindre enn 1,0 cm². 
I Norge utføres sjelden klaffekirurgi ved 
areal over 0,8 cm², dersom man ikke har 
klare symptomer.

Konklusjon på denne gjennom-
gangen er at man ikke slipper unna uten 
å forsøke å måle middelgradient og areal, 
samtidig med at man sikrer seg maksimal-
gradient/maksimalhastighet og vurderer 
ventrikkelfunksjon. Det siste er også viktig 
for å planlegge og estimere risiko ved selve 
operasjonen. Ved diskrepans både innbyr-
des mellom disse målingene og med pasien-
tens symptomer kan belastningstester være 
avklarende. Ny perkutan behandling (TAVI) 
gir mulighet til å behandle flere pasient-
grupper. En utbredt og velkjent lidelse kan 
fortsatt by på utfordringer.

Hele foredraget legges ut på 
Ekkogruppens hjemmeside under www.
hjerte.no.


