ESC-KONGRESSEN I
BARCELONA
30. AUGUST – 3. SEPTEMBER
Den årlige kongressen til European Society of Cardiology (ESC)
ble i år avholdt i Barcelona - hovedstaden i den autonome regionen Catalonia i det nordøstlige Spania. Barcelona som har litt
mer enn 1,6 millioner innbyggere, er en flott arrangørby med et
stort kongressenter, gode transportmuligheter, varmt klima og god mat.
Det er derfor ikke rart at byen har vært en hyppig møtearrangør for den
årlige ESC-kongressen. Det var fjerde gang ESC-kongressen ble avholdt
i Barcelona i løpet av de siste 15 år, men det var 5 år siden forrige gang.
ESC- kongressen har etter terrorangrepet i New York 11. september
2001 hatt flere deltagere enn de amerikanske hjertekongressene og er
verdens største hjertekongress. I år var det over 30.000 kongressdeltagere. 4.597 abstrakter ble presentert, og det var hele 27 kliniske Hot
Line-presentasjoner, 15 kliniske studieoppdateringer, presentasjon av
19 registrerstudier i tillegg til at 4 nye retningslinjer ble lagt frem. Det
var i år lagt økt vekt på at forskningsnyhetene også skulle nå ut til folk
utenfor det medisinske miljøet ved at det var hyppige pressekonferanser,
og over 800 journalister var registrert på årets kongress som er det høyeste antall noen gang.
Som tidligere år ble de fleste områder innen kardiologien dekket.
Kongressen hadde flere viktige Hot Line-presentasjoner og ga en god
oppdatering på de forskjellige områdene av kardiologien. Her presenteres referater fra flere av sesjonene samt de norske abstraktene som ble
presentert.
Erik Øie, stedlig redaktør.
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FOREBYGGENDE KARDIOLOGI
Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, UIT Norges arktiske universitet og
Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

E-sigaretten, venn eller fiende?

er under revisjon i Preventive Medicine. 76
studier er inkludert, derav 21 eksperimenter
på mennesker og 20 rapporter om bivirkninger. Særlig den dampen som produseres har
en høyst usikker og muligens helseskadelig
genetisk effekt på lungene. Både astma og
KOLS kan forverres viser eksperimenter på
mennesker. Det samme gjelder forverring av
inflammatoriske sykdommer. Siden nikotin
har en velkjent effekt på hjertefrekvensen,
så man ikke overraskende at paroksystisk
atrieflimmer var assosiert med bruk av
e-sigarett. Ingen prospektive studier er
gjort, slik at langtidseffekter er ukjente. Det
er ingen ting som tyder på at det er lettere
å slutte med e-sigaretter enn med velkjente
hjelpemidler for røykeslutt, for eksempel
nikotinplaster. Som helsepersonell bør vi
ikke anbefale e-sigaretter, fordi det finnes
gode evidensbaserte andre metoder for
røykeavvenning, både nikotinprodukter og
medikamenter.

Charlotta Pisinger fra Danmark hadde en
interessant og nyttig gjennomgang av den
elektroniske (e) sigaretten hvis bruk øker
nærmest epidemisk også her hjemme.
E-sigaretten inneholder et nikotinsystem,
men brenner ikke tobakk. Puffing på sigaretten aktiverer et batteridrevet varmeelement,
og den flytende nikotinen fordamper. Allerede finnes det over 460 merker. De første
årene ble e-sigaretten solgt over internett
og av små kinesiske forhandlere. Nå har den
mektige tobakksindustrien overtatt med sin
aggressive markedsføring som har medført
en eksplosjon i salget i et stort sett uregulert marked. 
Nikotinholdige e-sigaretter er forbudt å selge i Norge per i dag. Da e-sigaretter dukket opp på det norske markedet, var
det et nytt produkt på verdensbasis, uten
at det fantes studier av helseeffekt eller
røykeslutteffekt. Helsedirektoratet har tatt
«føre var»-prinsippet med i betraktning når
dette nye, potensielt helseskadelige produkt
skal vurderes. Følgelig er produktet forbudt i
dag med hjemmel i forskrift om forbud mot
nye tobakks- og nikotinprodukter. Helsedirektoratet avviser ikke muligheten for at
e-sigaretter kan være et nyttig hjelpemiddel
for å slutte å røyke, men det vil kreve dokumentasjon gjennom vitenskapelige studier
av tilstrekkelig god kvalitet før en eventuelt
vil anbefale metoden. Historier fra enkeltpersoner og små studier kan si noe om at
produktet fungerer for noen, men anses
ikke som tilstrekkelig i slike sammenhenger.
Dette er ikke unikt for e-sigaretter, men
vanlig i vurderingen av andre typer røykesluttmidler. Dersom helsemyndighetene
skal kunne anbefale bruk av e-sigaretter, må
det finnes kontrollordninger og tilstrekkelig
dokumentasjon på produktenes innhold og
funksjon.
Charlotta Pisinger har laget en
systematisk oversikt over helserelaterte
temaer knyttet til e-sigaretten, for å kunne
gi en anbefaling vedrørende sikkerhet, som
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Vin beskytter mot hjertekarsykdom bare hos dem som er
fysisk aktive
Milos Taborsky fra Tsjekkia presenterte en
randomisert, kontrollert studie som fant at
moderat drikking av hvitvin eller rødvin økte
HDL-kolesterol (In Vino Veritas (IVV)-studien). Kvinnene ble anbefalt 0,2 l og mennene 0,3 l vin maksimum fem ganger per
uke. Primært endepunkt var HDL-kolesterol
etter ett år, mens sekundært endepunkt
var LDL-kolesterol. De 146 deltakerne med
moderat risiko for hjerte- og karsykdom
hadde sitt vanlige kosthold og førte loggbok
over alkoholkonsumet, medikamenter og
fysisk aktivitet. Bare hos dem som var fysisk
aktive minst to ganger per uke og drakk den
anbefalte vinmengden, så man en gunstig
effekt på lipidprofilen i form av økt HDL- og
redusert LDL-kolesterol. Det er altså håp for
joggende vinelskere, ser det ut til. Rødvinen
var forøvrig av typen Pinot Noir og hvitvinen
Chardonnay-Pinot.
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Frisk frukt får hjerte-karrisikoen
til å rase ned med 40 %

dem som aldri spiste frukt, fordelt på 15 %
forskjell i antall tilfeller med hjerteinfarkt og
25 % forskjell i antall tilfeller med iskemisk
hjerneslag, mens det var hele 40 % forskjell
når det gjaldt hjerneblødning. Det ble også
funnet en klar dose-responsgradient mellom mengde frukt og risiko for hjerte- og
karsykdom. Daglig fruktspising reduserte
gjennomsnittsblodtrykket med 4 mm Hg.
Endelig var totalmortaliteten redusert med
32 % hos ivrige fruktspisere og risikoen for
å dø av hjerteinfarkt var redusert med 27
% sammenlignet med dem som aldri spiste
frukt.

Huaidong Du fra Oxford, England, presenterte en stor kinesisk prospektiv kohortestudie over 7 år der over 400 000 hjerteog karfriske normotensive personer var
inkludert. Ved studiestart ble fruktkonsumet
registrert og kategorisert i 5 grupper fra
aldri og til daglig konsum. Gjennomsnittlig
fruktkonsum per dag var 150 g. 18 % spiste
frukt daglig og 6 % aldri. Risikoen for et
hjerte- og karendepunkt var 40 % lavere
hos daglige fruktspisere sammenlignet med

HJERTEMARKØRER
Brede Kvisvik, Jørgen Gravning og Helge Røsjø, Medisinsk divisjon, Akershus
universitetssykehus og K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning, Institutt for klinisk
medisin, Universitetet i Oslo
husoppholdet, inkludert sykehistorie, EKG,
troponinmåling og eventuelle resultat av
koronarangiografi. Troponin ble målt med
hs-troponin T fra Roche Diagnostics (Penzberg, Tyskland), som er metoden med størst
utbredelse også i Norge. Hovedresultat av
studien var at pasienter med hs-troponin T
< 12 ng/l ved ankomst og ∆ < 3 ng/l med
1 times intervall for alle praktiske formål
kunne utelukkes å ha hjerteinfarkt (negativ
prediktiv verdi 99 %). Pasienter med kort
sykehistorie (< 3 timer) hadde også negativ
prediktiv verdi på 99 % ved hs-troponin T
<12 ng/l ved ankomst og ∆ < 3 ng/l. Tilsvarende fant forskerne at pasienter med første
hs-troponin T > 52 ng/l eller pasienter med
∆ hs-troponin T > 5 ng/l (1 times intervall)
ofte endte opp med hjerteinfarktdiagnose
(positiv prediktiv verdi 77 %). Det blir spennende å se disse dataene i en publikasjon,
men det er grunn til å tro at riktig bruk av
hs-troponinmåling kan avklare en stor andel
av brystsmertepasienter mht. hjerteinfarkt
kort tid etter ankomst akuttmottak.
Et annet sentralt spørsmål rundt
hs-troponin er om man skal se på absolutt
verdier eller relative ∆. På tidligere møter
har dette vært koblet opp mot diagnostikk
av hjerteinfarkt, mens det ved ESC 2014

Innen forskning på biomarkører for hjerte
sykdom er bruk av troponinmåling med
høysensitivitetsmetode (hs-troponin) for
tidlig triagering av brystsmertepasienter i
særlig fokus for tiden. Christian Mueller fra
Basel, Sveits, har med APACE-studien vært
sentral i dette arbeidet. Han og andre har
vist at 3 timers intervall på blodprøvetaking
er like bra som 6 timer for å avklare endring
i (delta/∆) hs-troponin. Gjeldende anbefalinger for triagering av brystsmertepasienter
er således 3 timers intervall på blodprøvetaking hos brystsmertepasienter. Opphopning
av pasienter i akuttmottak er imidlertid fortsatt et universelt problem og enda raskere
triagering av brystsmertepasienter er derfor
ønskelig. På ESC 2014 presenterte Mueller
data på bruk av 1 times intervall på blodprøvetaking for ∆ hs-troponin, dvs. blodprøve
rett etter ankomst akuttmottak og så 1
time senere. Studien inkluderte pasienter
med brystsmerte opp til 6 timers varighet,
og totalt ble 1282 pasienter inkludert på
12 sykehus over tre kontinenter. Pasienter
med nyresvikt og nylig traume, elektrokonvertering, hjerteinfarkt eller koronar kirurgi
ble ekskludert. Hjerteinfarktdiagnose ble
satt av to uavhengige kardiologer som
hadde tilgang til all informasjon fra syke-

61

hjerteforum

N° 4 / 2014/ vol 27

den store fase III-studien med LCZ696 ved
HFpEF, PARAGON-HF, vil vise at LCZ696
kan være et viktig tilskudd til dagens hjertesviktbehandling. Effekt av hs-troponin
for å avdekke myokardskade under kort og
lang arbeidsbelastning ble også presentert.
Sistnevnte ble presentert av Stein Ørn fra
Stavanger Universitetssykehus.
Det var også arbeider på nye hjertesviktmarkører ved ESC 2014. Nærmest klinisk bruk har copeptin kommet som tillegg
til hs-troponin for å utelukke hjerteinfarkt
med enkeltprøve hos brystsmertepasienter. Data som støtter BIC-8-studien med
kombinasjon hs-troponin og copeptin, ble
lagt frem, og denne kombinasjonen gir god
rule-out ved begge analyser under prespesifisert cutoff. Andre markører som ble lagt
frem, var B-type natriuretiske peptider for
risikostratifisering og fra Norge blant annet
chromogranin A og flere inflammasjonsmarkører i PLATO i arbeider utgått fra K.G.
Jebsen-senter for hjerteforskning.

var koblet opp mot prognose i en uselektert
populasjon. I en studie fra Heidelberg, Tyskland, fant man at den absolutte konsentrasjon av hs-troponin T ved innleggelse, og
ikke ∆, ga sterkest informasjon om prognose
ved akutt koronarsyndrom (ACS) og nonACS. Særlig det siste kan tyde på at den
prognostiske verdi av hs-troponin T her primært er knyttet til andre faktorer enn akutt
myokardnekrose, som f.eks. tegn på remodellering av myokard og nyresvikt (pasienter
med stabilt høye hs-troponin T-konsentrasjoner). Sammenheng mellom hs-troponin,
remodellering av myokard og mortalitet
er også vist i hjertesviktpopulasjoner. Det
var derfor spennende å se at LCZ696,
som er en angiotensin-reseptorblokker og
neprilysinblokker (ARNI) (Novartis, Basel,
Sveits), reduserte hs-troponin T signifikant
hos pasienter med hjertesvikt med bevart
venstre ventrikkel-funksjon (HFpEF) i fase
II-studien PARAMOUNT. Dette kan være et
signal om at LCZ696 påvirker sykdomsutvikling ved HFpEF og gir dermed håp om at

ATRIEFLIMMER
Jan Pål Loennechen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital og K.G. Jebsen Center
of Excercise in Medicine, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ablasjon

med kun lungeveneisolasjon. De to mest
omfattende inngrepene medførte én time
lengre prosedyretid og høyere stråledose
uten å gi noe bedre resultater.
Kommentar: Studien er stor i
ablasjonssammenheng og virker solid
gjennomført. Det var høy suksessrate for
denne typen pasienter og få komplikasjoner. Resultatene bør få konsekvenser
for hvilken ablasjonsstrategi vi bruker ved
persisterende AF. Det må nå være greit
å gjøre kun lungeveneisolasjon i første
prosedyre, elektrokonvertere ved behov
og så å se an effekten. Hvordan vi skal gå
videre i neste prosedyre etter bekreftet
lungeveneisolasjon, er blitt enda mer uklart.
Det er et klart behov for nye metoder for
å påvise og abladere substratet for AF. Én
av abstraktsesjonene var tilegnet dette og
hadde tittelen «In search for the holy grail»,

STAR AF 2 er en relativt stor randomisert
multisenterstudie som ble presentert under
en av de mange Hot Line-sesjonene. Studien
inkluderte 589 pasienter med persisterende
atrieflimmer (AF) fra 48 ablasjonssentre i
12 land og randomisert disse i en 1:4:4-fordeling til lungeveneisolasjon, lungeveneisolasjon pluss ablasjon mot komplekse
fraksjonerte potensialer eller lungeveneisolasjon pluss taklinje i venstre atrium og
mitral istmusblokk. Lungeveneisolasjon
ble bekreftet med lassokateter. Pasientene
hadde i stor grad langtids persisterende AF
med median tid i AF på 2 år. Resultatene
viste at etter 18 måneder var 50 % av pasientene residivfrie. Det overraskende var at
det ikke var noen forskjell mellom gruppene,
og tallmessig var det minst residiv i gruppen
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kanske retningslinjer for behandling av AF
fra 2014 åpnes det for elektrokonvertering
etter 3 uker med dabigatran, rivaroxaban
eller apixaban (class IIa, level of evidence
C).
I X-VeRT-studien som ble presentert på en av Hot Line-sesjonene var 1504
pasienter randomisert til rivaroxaban eller
vitamin K-antagonist i et 2:1-forhold før
elektrokonvertering. En kunne velge mellom tidlig konvertering etter øsofagusekkokardiografi eller sen konvertering etter
minst 3 uker med antikoagulasjon. Det
var ingen forskjell i
slaghyppigheten eller
alvorlige blødninger
mellom antikoagula
sjonsgruppene, men
studien hadde ikke
styrke til å vise at
rivaroxaban ikke var
dårligere enn warfarin. Til det måtte
en ha hatt ca 25
000 konverteringer.
Median tid til sen
konvertering var 22
dager i rivaroxabangruppen og 30 dager i
warfaringruppen (p < 0,001).
Kommentar: Antallet AF-konverteringer øker, og risikoen for emboliske
komplikasjoner er klart til stede. Det er
vesentlig med adekvat antikoagulasjonsstrategi uansett konverteringsform, og et
hovedbudskap blir å være spesielt strenge
med dette hos pasienter med økt emboli
risiko, dvs. høy CHA2DS2-VASc-skår. Er en
i tvil om tilfredsstillende antikoagulasjon,
bør en gjøre øsofagusekkokardiografi eller
utsette konvertering.
Når det gjelder NOAK, har rivaroxaban fått bedre dokumentasjon ved konvertering, selv om X-VeRT ikke hadde styrke
til å likestille rivaroxaban med warfarin.
Randomiserte studier med konvertering
på apixaban og edoxaban vs. warfarin er
planlagt ferdige i henholdsvis 2016 og 2015,
men heller ikke de vil ha styrke til å vise
såkalt non-inferiority.

som ikke ble funnet denne gangen heller.
Det mest lovende prinsippet er påvisning
av roterende aktiveringsbølger i atriene,
såkalte rotorer, og ablasjon mot disse. Når
det gjelder pasienter med paroksysmal AF,
er effektiv lungeveneisolasjon fortsatt den
beste strategien.

Konvertering av atrieflimmer
Konvertering av AF har kommet i fokus og
var tema for flere sesjoner. Dette skyldes
nok spørsmålet om en kan konvertere på de
nye antikoagulantia (NOAK), men også at
konvertering fortsatt
er forbundet med
så mye som ca 1 %
slagrisiko. Register
data viser at det er
store forskjeller i
valg av konverteringsmetode mellom
ulike land. Mens en i
Spania konverterer ca
95 % medikamentelt,
blir 95 % av tyskerne
konvertert elektrisk.
Medikamentell
konvertering er i registerdata forbundet
med dårligere antitrombotisk behandling og
dermed økt slagrisiko. Trenden i Europa går
klart i retning av mer elektrokonvertering.
Når det gjelder konvertering på NOAK, så
har en manglet randomiserte studier som
primært har undersøkt dette. I de store
randomiserte studiene ble det gjort 1983
konverteringer i RE-LY (dabigartran/warfarin), 743 i ARISTOTLE (apixaban/warfarin)
og 181 i ROCKET AF (rivaroxaban/warfarin)
uten signifikante forskjeller i slaghyppighet. Studiene hadde ikke styrke til å påvise
adekvate forskjeller i slaghyppighet etter
konverteringer, og pasienten ble heller ikke
randomiserte med hensyn til konvertering.
Helsedirektoratets ekspertgruppe mener at
elektrokonvertering kan gjennomføres etter
minst 3 ukers behandling med dabigatran,
men ikke på andre NOAK. I European Heart
Rhythm Association sin praktiske guide
fra 2013 står det at konvertering på NOAK
synes å være akseptabelt sikkert. I ameri-
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Antitrombotisk behandling
ved atrieflimmer og akutt
koronarsyndrom/PCI

sielt gjelder dette i forbindelse med akutte
koronarsyndromer hvor embolifaren er økt.
Ved høy blødningsrisiko kan OAK og klopidogrel vurderes i stedet for trippelbehandling. Ellers anbefales det å ikke bytte OAK
i forbindelse med koronare hendelser eller
intervensjoner, da dette i seg selv er forbundet med økt blødningsrisiko. Ved AF med
indikasjon for OAK og stabil koronarsykdom
over 1 år anbefales det å gi kun OAK og
seponere blodplatehemmer (class IIa, level
of evidence B). Kun hos utvalgte pasienter
som ved stent i venstre hovedstamme,
proksimale LAD eller proksimale bifurkasjoner anbefales tillegg av blodplatehemmer.
Kommentarer: Det er blitt en daglig
utfordring å velge riktig antitrombotisk
behandling for pasienter med samtidig
indikasjon for antikoagulasjon og platehemming. Konsensusdokumentet er
praktisk rettet og tar stilling til aktuelle
kliniske situasjoner. På grunn av mangelfull dokumentasjon vil det med rette være
mange innvedinger mot anbefalingene. For
eksempel fraråder mange å seponere blodplatehemmer etter 1 år med stabil koronarsykdom. Her vil diskusjonen fortsette fram
til resultater fra pågående randomiserte
studier kommer om noen år. I hverdagen er
det invasiv kardiolog som skal ha det siste
ordet i valg av blodplatehemmer etter PCI.

Den høye risikoen for alvorlige blødninger
ved oral antikoagulasjon (OAK) og dobbel
blodplatehemming er godt dokumentert
i registerstudier. Omtrent 80 % av AFpasientene har indikasjon for OAK, og ca 20
% av disse vil få akutt koronarsyndrom eller
behov for elektiv koronar intervensjon. Et
nytt konsensusdokument fra ESC (Eur Heart
J August 25, 2014, doi:10.1093/eurheartj/
ehu298) ble presentert og referert til ved
flere sesjoner.
Det meste av anbefalingene er
basert på registerstudier, og mange har derfor «level of evidence C». Dokumentet har
klare praktiske anbefalinger og en oversiktlig
algoritme basert på embolirisiko, blødningsrisiko, stabil eller ustabil koronarsykdom og
utført PCI eller ikke.
NOAK og warfarin likestilles i stor
grad. Det åpnes altså for å gi NOAK og
dobbel blodplatehemming, men da skal
NOAK ikke kombineres med de nye P2Y12
blodplatehemmerne (prasugrel og ticagrelor). Ved elektiv PCI og CHA2DS2-VASc
på 1 kan dobbel platehemming uten OAK
vurderes. Ellers er retningslinjene klare på
at en skal være tilbakeholden med langvarig
seponering av OAK hos AF-pasienter. Spe-

ISKEMI OG INTERVENSJON
Olaf Rødevand, Kardiologisk avdeling, Feiringklinikken

Kolkisin med skuffende
liten effekt mht. å hindre
perikardeffusjon

På årets ESC-kongress ble det ikke presentert forskningsresultater som innebar store
gjennombrudd innenfor dette området. Nye
retningslinjer for revaskularisering ble lagt
frem. Disse inneholdt en del interessante
endringer. Det presenteres i neste referat av
Andreas Kristensen og vil dessuten senere
bli behandlet av kvalitetsutvalget til NCS, og
omtalen av dette blir publisert i Hjerteforum. I dette referatet presenterer jeg noe av
det som ble lagt fram på Hot Line-sesjonene
innenfor fagområdet iskemi og intervensjon.
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Bakgrunn: I mindre studier har man tidligere
vist at kolkisin har redusert forekomsten
av tilbakefall ved perikarditt. Det var også
resultatet av en metaanalyse fra 2012. I
2010 ble COPPS-1-studien lagt frem. Her ble
360 pasienter randomisert til kolkisin eller
placebo gitt i én måned etter hjertekirurgi.
Studien viste at kolkisin, som ble startet
den tredje postoperative dag, ga en klar
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Dermed blir indikasjonen for å gi kolkisin i
det hele tatt langt svakere enn det man fikk
holdepunkter for etter COPPS-1-studien.
Grunnlaget for å gi kolkisin for å hindre postoperativ tamponade ble ytterligere
svekket av resultatene fra POPE-2-studien,
som også ble lagt frem (Post-Operative
Pericardial Effusion-2). 8000 pasienter ble
screenet i franske hjerterehabiliteringsinstitusjoner for å finne frem til 167 pasienter
som fylte inklusjonskriteriene; moderat til
betydelig mengde perikardvæske mellom 7 og 30 dager etter hjerteoperasjon.
De fikk kolkisin eller placebo i 14 dager.
Gjennomsnittlig inklusjonstidspunkt var 16.
postoperative dag. Kolkisingruppen hadde
ikke raskere tilbakegang av perikardvæske
eller færre som utviklet tamponade (6 vs. 7
pasienter).
Kommentar: Sammenfattet gir
studiene ikke grunnlag for å gi kolkisin for å
forebygge postoperativ tamponade.

reduksjon av postperikardektomisyndrom
etter 12 måneder, 9 % vs. 21 % (primært
endepunkt). Den viste også signifikant
reduksjon i sekundære endepunkt: tilbakefall og relatert hospitalisering, tamponade
og konstriktiv perikarditt (0,6 vs. 5 %). De
fleste hendelsene skjedde innen de første
30 postoperative dagene.
Nytt: COPPS-2-studien (Colchicine
for Prevention of Postpericardiotomy Syndrome and Postoperative Atrial Fibrillation)
ble presentert nå. Her ville man se om effekten av en måneds behandling med kolkisin
(0,5 mg × 2, halv dose hvis under 70 kg)
kunne optimaliseres ved å starte medikasjonen to til tre dager preoperativt. Igjen ble
360 pasienter randomisert til kolkisin eller
placebo. Det primære endepunktet, postperikardetomisyndrom innen 3 måneder, ble
signifikant redusert: 19 vs. 29 %. Syndromet
kan bestå av lavgradig feber, smerter og
gjerne en begrenset mengde perikard-/
pleuravæske. Det var imidlertid ingen
signifikant effekt på de sekundære endepunktene postoperativ atrieflimmer (34 vs.
42 %), eller postoperativ perikard-/pleuraeffusjon (57 vs. 59 %) i "intention-to-treat"analysen. I en prespesifisert "on treatment"analyse fant man en signifikant reduksjon
i forekomsten av atrieflimmer, 27 vs. 41 %.
Skuffende var det likt antall tilfeller av tamponade (0,6 vs. 1,7 %) og behov for pleuraeller perikardtapping (7,2 vs. 7,2 %). Det var
flere bivirkninger på kolkisin enn placebo,
spesielt gastrointestinale. Det ble kommentert at det kanskje var uheldig å forbehandle
pasientene fordi de kunne være mer utsatt
for bivirkninger i de første postoperative
dagene og dermed seponering. Studien er
publisert i Journal of the American Medical
Association, og der fremhever forfatterne at
det kanskje er bedre å gi kolkisin tidlig etter
kirurgi, eller mer spesifikt tidlig ved tegn til
postperikardektomisyndrom. Det ser ut til
at medikamentet da vil bli bedre tolerert,
med like god eller bedre effekt.
Kommentar: Selve postperikardektomisyndromet har gjerne et benignt forløp.
Det var skuffende at kolkisin i denne studien
ikke reduserte behov for pleura- eller perikardvæsketapping. Ved senere oppstart av
medikasjonen vil man måtte regne med dårligere effekt mot atrieflimmer, som gjerne
debuterer de første postoperative dagene.

Å senke hjertefrekvensen med
ivabradin forebygger ikke
hendelser hos pasienter med
stabil koronarsykdom
Ivabradin hemmer pacemakeraktiviteten i
SA-knuten og reduserer dermed hjertefrekvensen. En tidligere post-hoc-studie har
tydet på at ivabradin kunne være gunstig for
pasienter med venstre ventrikkeldysfunksjon og hjertefrekvens over 70 på toppen
av annen behandling. Ivabradin kan også
brukes som anti-anginøs medikasjon.
SIGNIFY-studien ble nå presentert.
Det var en randomisert kjempestudie med
19 102 stabile pasienter uten hjertesvikt.
De skulle ha kjent koronarsykdom eller risikoprofil. Pasienter med hjertefrekvens over
70 trass bruk av konvensjonell medisiner
ble inkludert. 83 % sto på betablokker. 73
% hadde tidligere hatt hjerteinfarkt. Man
skulle titrere ivabradin slik at hjertefrekvensen lå mellom 55 og 60. Placebopasientene
havnet etter 3 måneder på en registrert
hjertefrekvens på 70,6±10,1 mot 60,7±9,0
slag/min i ivabradingruppen.
Etter median oppfølgingstid på 28
måneder var det ingen signifikant forskjell
mellom gruppene på det primære endepunktet som var sammensatt av kardiovaskulær død og ikke-fatalt hjerteinfarkt (6,8
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under innkomstprosedyren, dvs. ikke bare i
mer stabil fase senere under oppholdet.
Det primære endepunktet
(«MACE») var sammensatt av totalmortalitet, nytt hjerteinfarkt, hjertesvikt og
iskemidrevet revaskularisering i løpet av 12
måneder. MACE ble redusert med 55 %, fra
21,2 til 10,0 % ved full tidlig revaskularisering (p=0,009). Kurvene begynte å skille lag
tidlig under indeksoppholdet. Reduksjonen
av de enkelte komponentene var ikke signifikant, men alle viste trend i samme retning:
død 4,1 mot 1,3 %, re-infarkt 2,7 mot 1,3 %,
hjertesvikt 6,2 mot 2,7 % og ny revaskularisering 8,2 mot 4,7 %.
Under diskusjonen hevdet opponenten, Shamirt Metha, at disse to positive
studiene samlet bare inkluderte 23 dødsfall,
mot 1800 i tidligere metaanalyser og at
det derfor var alt for lite grunnlag til å gjøre
om på dagens anbefalinger. CvLPRIT var en
åpen studie, slik at det ville være en naturlig
tendens mot mer revaskularisering når man
visste det var gjenværende stenoser. Metha
minnet om at det pågår større studier, og
disse ville gi et langt mer entydig svar etter
hvert.
Kommentar: Det er fristende å være
enig med opponenten. I ett av lysbildene
viste de også at median «maksimalt
enzym-nivå» var lavere i gruppen som fikk
full revaskularisering. Det er overraskende,
siden man jo må forvente noen prosedyrerelaterte infarkter. Det tyder på at det ikke
var spesielt komplisert PCI som ble utført
på de ekstra arteriene. Men de to studiene
gir tross alt støtte for at man kan utføre
preventiv tilleggs-PCI der forholdene ligger
til rette for det.

vs. 6,4 %). I en prespesifisert subgruppeanalyse ble det funnet signifikant økning av
primære endepunkt-hendelser i den store
gruppen av pasienter med angina pectoris
i CCS-klasse ≥ 2 (n=12.049). I ivabradingruppen var det også numerisk flere som
utviklet hjertesvikt (2,3 vs. 1,7 %, p=0,07),
og det var flere som utviklet symptomatisk
bradykardi (7,9 vs. 1,2 %) og atrieflimmer
(5,3 vs. 3,8 %). Studien er allerede publisert
i New England Journal of Medicine.
Kommentar: Konklusjonen blir
derfor som i overskriften. Muligheten for at
preparatet er uheldig for angina-pasienter
har medført at European Medicines Agency
(EMA) vil foreta en grundigere evaluering
av preparatet. Preparatet har uansett hatt
en svært liten plass som angina-middel i
norsk praksis.

Full revaskularisering ved
STEMI?
I ESC-retningslinjene heter det at man bare
bør utføre PCI på infarktrelatert koronararterie i akuttforløpet av STEMI, unntatt
ved kardiogent sjokk. Metaanalyser av
observasjonsstudier og ikke-randomiserte
studier støtter dette. Men seleksjons-bias
kan ikke utelukkes i disse analysene. I 2013
ble det publisert en randomisert studie på
465 britiske pasienter (PRAMI-studien, N
Engl J Med. 2013;369:1115-23) som tydet på
gunstig effekt av også å tidlig «preventivt»
PCI-behandle andre stenoserte koronarkar.
Kritikere påpeker at studien var liten og ble
stoppet prematurt uten at det var prespesifiserte kriterier for det og at dette gjerne
resulterer i mer imponerende tall enn det
senere større studier kan bekrefte.
Man presenterte nå CvLPRIT
(Complete versus Lesion only Primary-PCI
Trial). Her ble 297 britiske STEMI-pasienter
randomisert. Enten ble det under indeksoppholdet utført PCI bare på infarktrelatert
arterie eller også på andre arterier med
diameterstenose over 70 % i én projeksjon
eller > 50 % i to projeksjoner. Det siste
medførte signifikant lenger prosedyretid (14
min) og kontrastvolum (60 ml), men ikke
økt forekomst av kontrastindusert nefropati
(2 % i begge grupper). Så vidt jeg fikk med
meg fikk over halvparten i komplett revaskulariseringsgruppen full revaskularisering
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Prehospital ticagrelor til STEMIpasienter
Blodplatehemmeren ticagrelor er et av førstevalgene ved STEMI. I ATLANTIC-studien
undersøkte man om effekten var enda bedre
hvis ladningsdosen av medikamentet ble
gitt prehospitalt i ambulansen, ikke først i
kateteriseringslaboratoriet. 1862 STEMIpasienter med under 6 timers sykehistorie
ble randomisert. I realiteten var det bare 31
minutters forskjell mellom gruppene mht.
medikamentinntaket. Det var ingen signifikant forskjell mht. det primære endepunktet
som var andel pasienter som ikke fikk 70
68

sekundære endepunkter. Studien er allerede
publisert i Journal of the American Medical
Association (JAMA 2014;312:1006-1015).
Kommentar: Igjen en kostbar, men
skuffende kjempestudie! Inflammasjon
involverer mange ulike reaksjonsveier. Dette
vil kunne hemme effekten av å blokkere
en enkelt vei. Under diskusjonen ble det
kommentert de enorme utfordringene,
ikke minst økonomisk, med å gjennomføre slike kjempestudier på harde kliniske
endepunkter og mangelen på brukbare
surrogat-endepunkter.

% reduksjon i ST-segmentet før PCI: 86,8
% blant pre-hospitalgruppen og 87,6 % for
hospitalgruppen (p=0,63). Heller ikke var
det forskjell i det ko-primære endepunkt:
andelen som ikke hadde TIMI-3-blodstrøm
(raskt og fullstendig) i infarktrelatert arterie
ved angiografi (82,6 % vs. 83,1 %, p=0,82).
Det var heller ikke signifikante forskjeller i
det sekundære endepunktet, «MACE» (død,
hjerteinfarkt, hjerneslag, akutt revaskulariseringsbehov eller stenttrombose), etter 30
dager. Det var imidlertid færre sikre stenttromboser, både akutt og etter 30 dager
(0,2 % vs. 1,2 % etter 30 dager, p=0,02).
Da det var få sikre stenttromboser,
ble det anbefalt i diskusjonen å ta reduksjon
i sikre stenttromboser med en klype salt.
For øvrig kom begge gruppene meget raskt
til hjertelaboratoriet. Det kan ha betydd at
mesteparten av ticagreloreffekten kom etter
angiografi/PCI og begrenset muligheten
for positiv effekt av prehospital ticagrelor.
Studien er allerede publisert i New England
Journal of Medicine.
Kommentar: Ved presentasjonen ble
det fremholdt at det var positivt at det ikke
var farlig å gi ticagrelor prehospitalt. Mange
av oss ville vel ha vinklet denne konklusjonen litt annerledes: at det er lite som tilsier
at man skal gi ticagrelor prehospitalt.

FFR ved NSTEMI
reduserer antall
revaskulariseringsprosedyrer
I den britiske FAMOUS-NSTEMI-studien
ble 350 pasienter randomisert til trykkfraksjonsguidet (FFR-guidet) eller bare angiografiguidet revaskularisering etter NSTEMI
dersom operatøren mente slik FFR-måling
var gjennomførbar. Alle tilgjengelige stenoser med visuell lumendiameter-stenose ≥
30 % ble vurdert med invasiv FFR-teknikk.
Adenosin ble gitt intravenøst. To pasienter
fikk disseksjon i koronararterien av FFRwiren, så helt enkelt kan ikke instrumenteringen ha vært på disse pasientene. FFR ≤
80 % ble ansett som indikasjon for revaskularisering vha. PCI eller bypasskirurgi. 61
% av de målte lesjonene ble vurdert som
signifikante. Median inklusjonstidspunkt var
3 dager etter den akutte hendelsen. Det primære endepunktet, andel pasienter initialt
behandlet konservativt, var høyere i FFRgruppen enn i angiografi-rettledet gruppe:
22,7 % mot 13,2 % (95 % KI 1,4 % -17,7 %).
Kunnskap om FFR-verdiene medførte endret
behandlingsvalg: medisinsk behandling,
PCI eller bypasskirurgi, blant 22 %. Etter
12 måneder var andel pasienter som var
revaskularisert, fortsatt numerisk lavere i
FFR-gruppen (79,0 % mot 86,8 %, (95 % KI
-0,2 % - 15,8 %, p=0,054)) uten statistisk
signifikant forskjell i livskvalitet eller andre
helseparametre.
Kommentar: Studien viser at
FFR-rettledet behandling er rimelig trygt.
Dette medførte at omtrent hver 5. pasient
fikk annen behandling enn de ville fått ut
fra angiogramvurdering alene. Utgiftene
til utstyr var høyere i FFR-gruppen, pga.
prisen på FFR-wiren, til tross for færre PCI.

SOLID-TIMI 52 :
Inflammasjonshemmer uten
effekt ved akutt koronarsyndrom
i ny kjempestudie - «another one
bites the dust»
Man har hypotisert at lipoprotein-assosiert
fosfolipase A2 (Lp-PLA2) er forbundet med
aterogenese via en betennelsesmekanisme.
Darapladib er en oral selektiv hemmer av
Lp-PLA2-enzymet. SOLID-TIMI 52-studien
var en fase 3-studie der 13 026 pasienter
ble randomisert til darapladib eller placebo
innen 30 dager etter hospitalisering for
NSTEMI eller STEMI. Etter 2,5 år var det
ingen signifikant forskjell mellom gruppene
mht. det primære endepunktet alvorlig
koronar hendelser: 16,3 % for darapladibgruppen mot 15,6 % i placebo-gruppen
(p=0,93). Det sammensatte endepunktet
kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og slag
forekom hos 15 % i begge grupper etter
3 år. Heller ikke var det forskjell i diverse
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pasienter som opplevde alvorlige kardiale
hendelser i medikament-gruppen. Han
fremholdt forøvrig at god og rask PCIbehandling kan gi begrenset rom for ytterligere infarktreduksjon. Til slutt kommenterte
han at man kanskje kunne stille spørsmål
til hele konseptet reperfusjonsskade hos
mennesker. «Det vi for det meste ser i dag,
er reperfusjonsnytte, ikke skade».

Totale helseutgifter under indeksoppholdet var like. FFR-gruppen tenderte til å ha
færre prosedyrerelaterte infarkt, men flere
spontane kardiale hendelser («MACE») i
oppfølgingstiden. Dermed blir konklusjonen
som anføres i den allerede publiserte artikkelen i European Heart Journal, ikke urimelig: En større randomisert studie trengs for
enda mer presist kunne vurdere kostnadsnytte-forholdet til FFR-rettledet strategi ved
invasiv utredning av NSTEMI. FFR-teknikken
brukes allerede mye ved mange norske
invasive sentra, også ved NSTEMI, men ikke
som rutine på alle pasienter.

Lovende langtidsresultater for ny
potent kolesterol-senker
Enzymet PCS9 (proprotein convertase
subtilisin type 9) binder seg til leverens
LDL-reseptor slik at komplekset går inn i
levercellen og nedbrytes. Da blir det færre
LDL-reseptorer igjen på celleoverflaten til
å fjerne LDL-kolesterol fra blodet. Personer
med mutasjoner som gir redusert effekt av
PCS9, har lavere LDL-kolesterol og sjeldnere
koronar hjertesykdom. Det motsatte skal
være tilfelle for personer med mutasjoner
som gir økt PCS9-effekt.
Alirocumab er et monoklonalt antistoff som hemmer PCS9. Mange personer
får ikke redusert sitt LDL-kolesterol slik
at de når behandlingsmålene ved hjelp av
statiner alene. Produsenten hevder at 59 %
og 45 % av behandlede pasienter i USA og
Europa ikke når LDL-målene. Alirocumab vil
senke LDL-kolesterolnivåene betydelig.
ODYSSEY LONG TERM-studien
vare en fase-3-studie som ble presentert
på årets kongress. Det er studien med til nå
lengst oppfølgingstid for en PCS9-hemmer.
2431 pasienter med gjennomsnitt-alder på
65 år ble inkludert. De hadde enten høy
kardiovaskulær risiko eller familiær hyperkolesterolemi (18 %). LDL-kolesterol var ved
studiestart minst 1,81 mmol/l (70 mg/dl) til
tross for høyeste tolererte statin-dose. De
ble randomisert til alirocumab 150 mg selvinjisert subkutant hver 2. uke eller placebo.
Etter 24 uker var LDL-kolesterol
redusert med 61 % vha. alirocumab mens
nivået var økt 0,8 % i placebogruppen (p
< 0,0001). Flere alirocumab-behandlede
hadde nådd målet med en 50 % reduksjon
i LDL-kolesterol (76 % vs. 2 %, p<0.0001)
eller et nivå < 2,59 mmol/l (100 mg/dl)
for høyrisikopasienter og < 1,81 mmol/l
(70 mg/dl) blant personer med meget høy
risiko (81 % vs. 9 %, p < 0,0001). Etter 52

Dalende håp mht. forebygging av
reperfusjonsskade ved primær
PCI
Dan Atar fra Oslo universitetssykehus,
Ullevål, la frem MITOCARE-studien på
en av Hot Line-sesjonene. Gjeldende
teori er at når et okkludert koronarkar
åpnes og reperfunderes, kan dette medfør
hjertemuskelskade og infarktekspansjon.
Mitokondrie-permeabilitet skal spille en
betydelig rolle i denne prosessen. I innledende studier hadde det utprøvde stoffet
TRO40303 vist lovende resultater for å
forebygge slik skade. I laboratorie-modeller
og dyrestudier har stoffet vist å blokkere
mitokondrie-permeabiliteten.
10 sentre var involvert i MITOCAREstudien der 163 pasienter ble randomisert
dobbelt blindet til aktivt medikament eller
placebo gitt intravenøst. Medikasjonen
startet innen 6 timer fra symptomdebut
og før reperfusjon vha. PCI. Det var ingen
forskjell mellom gruppen som fikk aktivt
medikament og placebo-gruppen mht.
forekomsten av det primære endepunktet
som var infarktstørrelse målt med CK (gjennomsnittlig 77 558 vs. 74 455 U/l, p=0,98)
eller troponin I-nivå (3377 vs. 3084 ng/
ml, p=0,57). Det var heller ingen forskjell i
de sekundære endepunktene MR-bedømt
infarktstørrelse på dag 3-5 (21,9 vs. 20,0 g),
«myocardium salvage index» (17 vs. 15 %
av hjertemassen) eller venstre ventrikkels
ejeksjonsfraksjon (46 vs. 48 %).
Atar påpekte at det trolig var tilfeldig
at flere pasienter i gruppen som fikk aktivt
medikament, ikke hadde vellykket primær
PCI-revaskularisering (12 % mot 6 %).
Det samme gjaldt forholdet at det var flere
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på forskjeller i harde endepunkter. Derfor
venter man spent på resultatet fra pågående
langtidsstudier med slike endepunkter.
Kommentar: Selv om effekten på
harde endepunkter er usikker, ble det kommentert at alirocumab-resultatene kan være
et gjennombrudd, slik statinbehandlingen
fikk det med simvastatin og 4S-studien. Å
injisere stoffet hver 2 uke er lite i forhold til
hva insulinkrevende diabetikere gjør. Men
inntaksformen kan innebære en sykeliggjøring og gi redusert etterlevelse. Uansett,
dette var mer lovende enn mye vi har sett av
nyheter de senere årene på lipidfronten.

uker var gjennomsnittlig LDL-kolesterol 1,4
mmol/l.
Resultater mht. sikkerhet forelå
etter 52 uker for alle pasienter og etter 78
uker for 600 pasienter. Behandlingsrelaterte negative hendelser forkom likt i de to
armene og seponering forekom blant 6,2 %
og 5,5 %. En post-hoc-analyse viste at det
var lavere forekomst av alvorlige kardiovaskulære hendelser (hjertedød, hjerteinfarkt,
hjerneslag og hospitalisering for ustabil
angina) i alirocumab-gruppen (hasardratio 0,46 (95 % KI 0,26-0,82, p < 0,01).
Studien var egentlig ikke designet for å se

NYE RETNINGSLINJER FOR MYOKARDIAL
REVASKULARISERING
Andreas Kristensen, Hjertemedisinsk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
koronaranatomiske, får også en anbefaling
med klasse IIa, bevisgrad B. I tillegg skal
man bruke STS-skår (I-B) eller Euroscore
II (IIa-B) for kortsiktig vurdering av prosedyrerelatert utkomme ved planlagt koronar
bypass-kirurgi.
Tidligere i år ble det endelig publisert
en metaanalyse i British Medical Journal (2)
som viser at behandling av pasienter med
stabil koronarsykdom som behandles med
moderne stenter (2. generasjons medikamentstenter) har prognostisk gevinst over
optimal medisinsk behandling alene. Det
styrker indikasjonen for revaskularisering
hos pasienter med stabil koronarsykdom.
De nye medikamentstentene anbefales
også hos pasienter på oral antikoagulasjon. Hovedstamme-, 3-kar- og proksimal
LAD-sykdom anbefales revaskularisert ila. 2
uker. For øvrige koronare stenoser er 6 uker
tilstrekkelig. For at ad-hoc-PCI skal utføres
mest mulig hensiktsmessig, er det viktig at
“hjerteteamet” har utviklet gode protokoller
på forhånd på institusjonene, slik at man
slipper mobilisere et hjerteteam på hver
pasient. Pasienene bør da være godt informert, også på forhånd. På ovenfor nevnte
“haste-tilstander” anbefales ikke ad-hocPCI ved stabil koronarsykdom. Likevel er

Med 50 års-jubileum for den første revaskulariseringen noensinne og kun fire år
siden forrige verson av “ESC Guidelines in
Myocardial Revascularisation” forventet
kanskje ikke alle seg radikale nyheter under
den rykende ferske presentasjonen på ESC
2014. I så fall tok man mer eller mindre feil.
Hele 961 referanser er med i det nye 100
sider lange dokumentet (1). Rundt 1/3 av
anbefalingene er begrunnet med bevisgrad
A, likeså B og C. Forskningen rundt revaskularisering er massiv. Mange av studiene
omhandler stenter og nye alternativer,
men særlig tung er forskningen rundt den
optimale antitrombotiske cocktailen hos
pasienter med koronarsykdom, og da særlig
akutt koronarsykdom (AKS). Den stadige
økningen i dokumentasjonen rundt fordelene med bilatrerale IMA-graft og andre
kirugiske aspekter har også fått plass i den
nye versjonen, hvor hele 8 thoraxkirurger
har bidratt til de nye retningslinjene. Her
følger et lite forsøk på å oppsummere det
som er nytt.
Syntax-skår er tatt tungt inn i retningslinjene. Egen tabell med forklaring og
veiledning til utregning er tatt med. Kalkulator finnes også online. Syntax II-skår som
innehar kliniske parametre i tillegg til rent
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trombotisk risk (CHA2DS2-VASc) samt
indikasjon (AKS vs. PCI eller koronar
bypass-kirurgi ved stabil koronarsykdom. ).
Et annet nytt kapittel er prosedyrerelaterte aspekter, særlig kirurgiske betraktninger. Som nevnt anbefales bruk av bilaterale mammariagrafter på pasienter under
70 år (IIa-B). Full arteriell bypass-grafting er
anbefalingen der hvor man mangler vener.
I tillegg er anbefalt volum per operatør og
senter tatt med i anbefalingene, både for
kirurg og intervensjons-kardiologer.
Andre metoder/aspekter som også
har fått mer plass enn tidligere og til dels
sterkere anbefalinger, er: Bruk av IVUS/
OCT for intravaskulær diagnostikk, særlig
ved stentsvikt (IIa-C), FFR for evaluering av
50-90 % angiografiske stenoser hvor der
ikke foreligger annen iskemitest (I-A) samt
IIa-anbefaling ved utredning av flerkarsykdom samt CTO-prosedyrer på utvalgte
pasienter (IIa- og IIb-anbefalinger). I tillegg
er evidensen rundt medikamentdekkete
ballonger (drug coated balloons, DCB) og
bioresorberbare stenter diskutert. Dette og
mye mer finner du altså på det 100 sider
lange dokumentet som kan lastes fritt ned
fra escardio.org. Evt. kan du skaffe deg
lomme-versjonen hvor de viktigste tabellene finnes.

den gamle og utdaterte “tabell 9” byttet ut
med en mer nyansert og modernisert tabell,
med klasse I-anbefaling også for PCI på
bl.a. hovedstamme-, flerkar- og proksimal
LAD-sykdom med syntax-skår under 22.
For hovedstammesykdom alene er det også
en IIa-B-anbefaling for PCI ved syntax-skår
22-33. Her avventer vi også resultatene
fra de to store pågående hovedstammestudiene, hvorav den nordisk-baltisk-britiske
NOBLE er i ferd med å fullføre inklusjonen
av 1200 pasienter i disse tider (3,4).
For pasienter med diabetes og
flerkarsykdom er koronar bypass-kirurgi
fortsatt foretrukket modalitet for revaskularisering, bl.a. basert på FREEDOM-studien.
Koronar bypass-kirurgi har også vist økt
prognostisk gevinst hos pasienter med
EF under 35 %. Skal man utføre koronar
bypass-kirurgi hos pasienter med moderat
mitral-lekkasje, må man også vurdere å
kombinere inngrepet med klaffereparasjon. Alle disse spesifikke kombinasjonene
av sykdom har fått et eget kapittel i de nye
retningslinjene. Det har også revaskularisering hos pasienter med kronisk nyresykdom og vurderinger rundt pasienter med
ledsagende aterosklerose på precerebrale
kar eller arytmier.
Vedrørende antitrombotisk behandling er der flere endringer. Ved stabil koronarsykdom anbefales 600 mg klopidogrel
per prosedyre ved ad hoc-PCI. Forbehandling hos pasienter med høy sannsynlighet
for PCI har fått IIb-C-anbefaling. Etter PCI
med innsetting av medikamentstent er
6 måneder dobbel blodplatehemmende
behandling nå anbefalt, evt. enda kortere
hos dem med høyere blødningsrisiko. Bivalirudin som hadde en overraskende sterk
anbefaling i tidligere retningslinjene, er nå
nedtonet basert på nye data. Dette gjelder
særlig i en STEMI-setting hvor det har vist å
øke faren for stent-trombose sammenlignet
med heparin som er langt enklere og billigere å administrere (5). Nye orale antikoagulantia (NOAK) har fått mye omtale og
kan brukes ved “trippelbehandling”, men i
likhet med warfarin kun sammen med acetylsalisylsyre og klopidogrel, ikke sammen
med de nye P2Y12-blokkerne pga. massiv
blødningsfare (III-C). Nyanser i behandlingsvarighet og kombinasjoner avhenger
av pasientens blødnings-risk (HAS-BLED),

hjerteforum

N° 4/ 2014 / vol 27

Referanser
1.
2.

3.
4.
5.

72

ESC/EACTS Guidelines in Myocardial Revascularisation. Eur Heart J August 29 2014, doi
10.1093.
Windecker S. et al. Revascularization vs
medical treatment in patients with stable
coronary artery disease: a network metaanlysis. BMJ 2014;348:g3859
http://www.controlled-trials.com/
ISRCTN87206264
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01205776
Cavender MA, Sabatine MS. Bivalirudin versus heparin in patients planned for percutaneous coronary intervention: a meta-analysis
of randomised controlled trials. Lancet
2014;384:599-606.

HJERTESVIKT OG
PARADIGM-HF-STUDIEN:
ENDELIG, ET PARADIGMESKIFTE I
HJERTESVIKTBEHANDLINGEN
Efraim Bulut, Medisinsk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Etter en median oppfølgingstid
på 27 måneder var forekomsten av det
sammensatte primære endepunktet på
21,8 % i LCZ696-gruppen og 26,5 % i
enalapril-gruppen. Hasardratio (HR) og
95 % konfidensintervall (KI) for LCZ696gruppen vs. enalapril-gruppen var 0,80
(0,73-0,87, P < 0,001). Tilsvarende estimater var 0,80 (95 % KI 0,71-0,89, P < 0,001)
for kardiovaskulær død og 0,79 (95 % KI
0,71-0,89, P < 0,001) for hospitalisering
grunnet hjertesvikt. Pasienter randomisert
til LCZ696 hadde også signifikant lavere
totaldødelighet (HR 0,84, 95 % KI 0,760,93, P < 0,001). Det
var dessuten en gunstig
effekt av LCZ696 på
symptombelastningen av hjertesvikt,
bedømt ved Kansas
City Cardiomyopathy
Questionnaire.
Gruppen som
ble randomisert til
LCZ696 hadde en
større forekomst av symptomatisk hypotension og angioødem. Det var imidlertid færre
som utviklet nyresvikt eller hyperkalemi enn
i enalapril-gruppen. En av de hovedansvarlige for studien, Milton Packer fra Southwestern Medical Center i Dallas, konkluderte
derfor med at de uttalte gunstige effektene
av dette medikamentet tilsier at LCZ696
etter hvert bør erstatte ACE-hemmere og
angiotensin II-reseptorblokkere i behandling av kronisk hjertesvikt. Det forventes at
medikamentet blir godkjent av FDA innen
ett år.

PARADIGM-HF-studien inkluderte totalt
8442 pasienter fra 985 sentre i 47 land.
Inklusjonskriterier var hjertesvikt i NYHA
funksjonsklasse II-IV og ejeksjonsfraksjon på 40 % eller mindre. Pasientene ble
randomisert til enten LCZ696 200 mg 2
ganger daglig eller enalapril 10 mg 2 ganger
daglig i tillegg til konvensjonell terapi. Det
primære endepunktet var sammensatt av
kardiovaskulær død og hospitalisering grunnet hjertesvikt. Totaldødelighet ble analysert
som et sekundært endepunkt.
Hovedresultatene fra PARADIGMHF ble presentert på en av Hot Line-sesjonene med påfølgende
publikasjon i New
England Journal of
Medicine. Studien ble
avsluttet prematurt i
mars 2014 etter at en
interim-analyse viste
overbevisende behandlingseffekt av LCZ696.
LCZ696
består av neprilysininhibitoren sacubitril og angiotensin IIreseptorblokkeren valsartan og gir dermed
blokkering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet, samtidig som medikamentet
hever nivået av endogene vasodilatorer,
siden den nøytrale endopeptidasen neprilysin degraderer flere endogene vasoaktive
peptider inkludert natriuretiske peptider,
bradykinin og adrenomedullin. Inhibisjon
av neprilysin øker dermed nivået av disse
substansene og motvirker vasokonstriksjon,
natriumretensjon og maladaptiv remodellering av myokard.
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EXERCISE AND THE HEART
- THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY
Marius Myrstad, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
ARVC, legges det i utredningen stor vekt på
en grundig symptom-anamnese og familie
historie der plutselig hjertedød, kardiomyo
pati, arytmi og symptomer er viktig.
Symptomer kan komme sent i forløpet, og
ved inkonklusive undersøkelsesfunn er det
viktig å be utøverne om å ta ny kontakt ved
symptomer som palpitasjoner, svimmelhet, synkope eller brystsmerter. Kardiale
forandringer som skyldes utholdenhetsidrett, har økende betydning, blant annet
fordi flere mosjonister trener mer og fordi
idrettsutøvere stadig flytter grensene for
treningsmengde. Samtidig er det viktig å
framholde at idrettsutøvere lever lengre enn
andre og at plutselig hjertedød er ekstremt
sjelden i denne gruppen. 90 % av dem som
får hjertestans i forbindelse med trening,
har underliggende hjertesykdom, 90 % er
menn og hos 90 % skjer hjertestans under
eller like etter hard anstrengelse.
Lluis Mont fra Barcelona fortsatte
med å oppsummere forskning på sammenheng mellom trening og atrieflimmer. Han
viste at idrettsutøvere på elitenivå i flere
mindre studier ser ut til å ha en ca 5 ganger
økt risiko for denne hjerterytmeforstyrrelsen
sammenlignet med andre. De underliggende mekanismene for atrieflimmer blant
idrettsutøvere er fortsatt uavklarte. Det er
også uklart hvor mye trening eller hvilke
typer trening som er forbundet med økt
risiko, og om det er subgrupper av trente
personer som er spesielt sårbare for å
utvikle arytmier. Mont viste resultater som
indikerer enn J-formet kurve i sammenhengen mellom trening og atrieflimmer: De som
trener minst og mest ser ut til å ha den høyeste risikoen, mens moderat trening ser ut
til å forebygge atrieflimmer. Videre antydet
han en grense på 2000 timer trening som
må overskrides for å utvikle treningsindusert atrieflimmer. Hos idrettsutøvere med
atrieflimmer anbefales ofte reduksjon av
treningsmengde. Dette kan være problematisk blant personer som har trening som
en viktig del av livsstilen, og det er blitt vist

Et av seminarene under kongressen forsøkte
å belyse både positive og negative effekter av utholdenhetstrening på hjertet, og
foredragsholderne var noen av Europas
ledende idrettskardiologer. Sanjay Sharma
fra London åpnet med å gi en oversikt over
hjertets fysiologiske tilpasninger til trening:
Trente personer kan utvikle både elektriske,
strukturelle og funksjonelle forandringer i
hjertet, ofte omtalt som «athletes heart».
«Athletes heart» kjennetegnes blant annet
av økt vagotoni, som hos de fleste ikke gir
symptomer, men kan gi ulike forandringer i
EKG: sinusbradykardi, sinusarytmi, AVblokk grad I eller II (Mobitz type 1). Andre
EKG-funn som inkomplett høyre grenblokk,
ST-depresjon eller -elevasjon og høye
T-bølger kan skyldes hypertrofi, og 10 - 15
% økt veggtykkelse og dilatasjon av venstre
ventrikkel er relativt vanlig hos utøvere i
utholdenhetsidretter.
I en undersøkelse av 1000 mannlige
italienske idrettsutøvere hadde 14 % dilatasjon av venstre ventrikkel >60 mm. De
fysiologiske strukturelle tilpasningene er
ofte vanskelige å skille fra dilatert kardiomyopati ved ekkokardiografi. MR kan være
nyttig for å identifisere fibrose, som er et
sykdomstegn og ikke en del av fysiologisk
tilpasning til trening. Videre brukes medikamentell og ergometrisk stress-ekkokardiografi som supplerende undersøkelser.
Når det gjelder EKG-forandringer, gir særlig
ST-forandringer og T-inversjon grunn til å
mistenke sykdom, mens andre hypertrofitegn er vanlige og oftest ikke har patologisk
betydning hos idrettsutøvere. T-inversjon i
kombinasjon med påvist økt veggtykkelse i
venstre ventrikkel gir grunn til videre utredning, særlig hos svarte og hos personer som
driver utholdenhetsidrett på høyt nivå. Økt
veggtykkelse er relativt vanlig, og opp til 40
% av idrettsutøvere har forandringer som
kan være vanskelige å skille fra arytmogen
høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC).
Fordi treningstilpasninger er så vanskelige
å skille fra både dilatert kardiomyopati og
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effekten av sjokkbehandlingen. Imidlertid
mangler en entydig definisjon av hva en
idrettsutøver er, og godt trente personer
må ikke nødvendigvis frarådes deltakelse i
maratonløp hvis målet kun er å gjennomføre med lav intensitet og under normale
værforhold. Spesiell programmering av
ICD-en og ekstra oppfølging kan være
nødvendig hos pasienter som ønsker å drive
utholdenhetsidrett.
Avslutningsvis er det verdt å minne
om at både moderat fysisk aktivitet og
mer regelmessig og intens trening til
tross for økt risiko for plutselig hjertedød
i forbindelse med trening og en mulig økt
risiko for atrieflimmer, først og fremst har
tallrike gunstige helseeffekter: økt overlevelse, redusert blodtrykk og vekt, bedret
blodsukkerkontroll og redusert forekomst av
diabetes, redusert forekomst av hjerte- og
karsykdommer og en rekke andre sykdommer, bedring av kognitiv funksjon og økt
hippocampusvolum blant eldre og økt bentetthet, økt muskelvolum- og muskelstyrke
og redusert forekomst av fall og hoftebrudd,
for å nevne noen. Dessuten er trening gøy,
gir mestringsfølelse og er en arena for sosialt samvær og vennskap. Heldigvis nærmer
skisesongen seg – god tur!

at forekomsten av treningsavhengighet
(exercise addiction) var 5 % i en amerikansk
studie av yngre idrettsutøvere. Denne gruppen kan ofte ha god nytte av ablasjonsbehandling, og selv om det foreløpig mangler
studier med lang oppfølgingstid, ser det
ut til at denne behandlingen har samme
effekt hos idrettsutøvere som hos andre
med atrieflimmer. Losartan er vist å kunne
forebygge fibrose hos trente rotter, og Mont
avsluttet sitt innlegg med å oppfordre til
videre forskning som kan bidra til å redusere
problemet med treningsinduserte arytmier.
ICD hos idrettsutøvere var tema
for Francois Carré fra Rennes sin forelesning, og hans hovedbudskap var at moderat
fysisk aktivitet er trygt og anbefalt for alle
med ICD! Imidlertid er det høy forekomst
av angst og depresjon blant personer med
ICD, og mange er redde for støt/sjokk. Carré
antydet at engstelse for fysisk aktivitet
er overdrevet både blant leger og pasienter i denne gruppen, men personer med
ICD frarådes å delta i konkurranseidretter
(andre enn bowling, cricket, golf og skyting).
Årsakene er blant andre at intensiv fysisk
aktivitet kan forverre prognosen ved ARVC,
øker risikoen for komplekse ventrikulære
arytmier og at metabolske forstyrrelser ved
for eksempel maratonløping kan redusere

NYE ESC-RETNINGSLINJER FOR
DIAGNOSTISERING OG BEHANDLING AV
HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI
Trine Fink Håland, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
første gang i Barcelona og publisert on-line
i European Heart Journal og på ESCs hjemmeside. Tidligere ESC/ACC-retningslinjer
for HCM ble publisert i 2003 (1).
Definisjonen av HCM er endret i
de nye retningslinjene og er definert som
økt veggtykkelse i venstre ventrikkel som
ikke kan forklares ut i fra tilstander som gir
unormal fylling av hjertet. Dette innebærer
at HCM defineres ut ifra morfologiske og
funksjonelle kriterier og ekskluderer således

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er den
hyppigste monogent arvelige kardiovaskulære sykdommen. Insidensen av HCM er
0,2-0,5 % i den alminnelige befolkningen.
HCM er en heterogen sykdom som varierer fra asymptomatisk sykdom til alvorlig
hjertesvikt og plutselig død. Vi er i behov av
gode retningslinjer for både utredning og
behandling av HCM-pasienter som omfatter alle aspekter ved sykdommen. Nye ESCretningslinjer for HCM ble presentert for
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av spesifikk sykdom. Et eksempel er lave
QRS-komplekser (low voltage) som kan
foreligge hos opp til 50 % av pasienter med
AL-amyloidose.
Det nye flytskjema skal gjøre det
lettere å komme til en raskere diagnose,
men Rapezzi understrekte at man fortsatt
har diagnostiske utfordringer ved sen fase
av sykdommen der ventrikkelen er dilatert
og tynnvegget. Å skille HCM fra fysiologisk
hypertrofi hos atleter er fortsatt vanskelig.
Kommentar: Retningslinjene oppfordrer alle kardiologer til å se etter tegn og
symptomer som kan relateres til spesifikk sykdom. Det foreligger systematiske
tabeller for symptomer, laboratorieprøver,
EKG-funn og ekkokardiografiske funn ved
Anderson-Fabry sykdom, amyloidose,
Friedrichs ataksi, Noonan og mitokondriesykdom for å nevne noen. Tabellene kan
virke overveldende både når de presenteres
og leses. Innen voksenkardiologien vil nok
de fleste pasientene med syndromer være
diagnostisert som barn, og listene for spesifikk sykdom som opptrer i voksenalder, er
derfor redusert og mer oversiktlig.

ikke alle ekstrakardiale sykdommer som kan
gi hypertrofi. De nye HCM-retningslinjene
understreker en mer individualisert og
multidisiplinær tilnærming til utredning og
behandling av HCM-pasienter enn tidligere.
Det mest innovative i de nye retningslinjene
er den nye risikokalkulatoren for å predikere fem års risiko for plutselig død hos
HCM-pasienter.
De nye HCM-retningslinjene ble
presentert på en sesjon bestående av fem
foredrag.

En systematisk tilnærming
til diagnosen hypertrofisk
kardiomyopati
HCM hos voksne er definert som veggtykkelse ≥ 15 mm i et eller flere segmenter
av venstre ventrikkel ved ekkokardiografi,
MR eller CT av hjertet. Det som står mer
eksplisitt i de nye retningslinjene, er at
førstegradslektninger av HCM-pasienter
kan få diagnosen ved veggtykkelse ≥ 13
mm hvis ikke annen årsak kan forklare
hypertrofien. C. Rapezzi innledet foredraget
med å presentere et nytt flytskjema som
oppsummerer den generelle tilnærmingen
for diagnostisering av HCM. Selve flytskjema starter med klinisk evaluering av alle
pasienter. Dette innebærer kartlegging av
familien med familietre, anamnese, klinisk
undersøkelse med EKG, bildediagnostikk
og laboratorieprøver. Legen skal under den
kliniske evalueringen alltid være oppmerksom på tegn og symptomer som kan gi
mistanke om spesifikk sykdom som bør føre
til spesifiserte tester og en mer multidisiplinær tilnærming til sykdommen. Eksempler
på symptomer, laboratorieprøver, EKG-funn
og ekkokardiografiske funn relatert til spesifikke sykdommer ble gjennomgått og står
anført i tabeller i de nye retningslinjene.
Rapezzi understreket i sitt foredrag
at alle ledd i en konsultasjon er like viktige
og at det ikke alltid er de mest høyteknologiske undersøkelsene som trengs
for diagnostikk i første omgang. EKG ble
understreket som et enkelt og godt verktøy
for å avsløre patologi. Det ble referert til en
studie som viste at EKG er en sensitiv markør for patologi hos HCM-mutasjonsbærere
(2). Rapezzi poengterte at EKG-forandringer
ofte kommer før man ser tegn til hypertrofi
ved ultralyd og kan brukes i diagnostikk
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Retningslinjer for genetisk
utredning ved hypertrofisk
kardiomyopati
Et helt foredrag var viet til genetisk utredning ved HCM. HCM skyldes i hovedsak
mutasjon i gener som koder for proteiner
i sarkomerene med autosomal dominant
arvegang. Mutasjon påvises i 60-70 % av
pasientene. P. Charron innledet sesjonen
med å presisere at genetisk veiledning er
IB-anbefaling i de nye retningslinjene før
genetisk utredning. Charron presiserte i
sitt foredrag at den genetiske utredningen
bør utføres av helsepersonell som er med
i et multidisiplinært team som kan ivareta
pasienten både medisinsk, psykologisk og
ved etiske dilemma.
Genetisk utredning ved HCM er
anbefalt og har IA-indikasjon. Dette også
fordi det muliggjør kaskadescreening av
familiemedlemmer. Dette er kostnadseffektivt da mutasjonsnegative familiemedlemmer ikke er i behov for videre utredning. I
Norge er veiledning av familiemedlemmer
før genetisk testing regulert og lovpålagt
i henhold til Bioteknologiloven. De nye
retningslinjene inneholder et flytskjema for
78

MR av hjerte har fått en mer sentral
plass i utredning av HCM-pasienter. MR
anbefales ved baseline hos alle HCMpasienter og har en I- indikasjon. Det
poengteres at MR av hjertet er bedre enn
standard 2D ekkokardiografi for å se etter
apikal hypertrofi, aneurisme og tromber. I
tillegg er MR en god metode for å se etter
late gadolinium enhancement (LGE) som
uttrykk for fibrose. LGE forekommer hos
33-84 % av HCM-pasientene og har vist
seg i noen grad å predikere kardiovaskulær
mortalitet. Det er foreløpig ikke data som
støtter bruk av LGE i prediksjon av plutselig
død. MR kan brukes som et differensialdiagnostisk verktøy for å skille HCM fra andre
kardiomyopatier samt fysiologisk betinget
hypertrofi som forekommer hos atleter.
Kommentar: MR ved baseline hos
alle HCM-pasienter vil skape et ressursproblem. I den nye risikokalkulatoren for plutselig død vil det være en gruppe HCM-pasienter som vil havne i en intermediær gruppe
der tilleggsfaktorer bør være avgjørende i
avveiningen for og imot ICD. Tidligere studier har vist at fibrose er relatert til arytmier
(3), og ved ressursproblemer bør MR prioriteres hos pasienter som trenger tilleggsundersøkelser for vurdering av ICD samt
pasienter som skal vurderes for intervensjon
som myektomi og septumablasjon.

genetisk utredning og klinisk oppfølging av
pasienter og deres familiemedlemmer. Flytskjemaet gjelder også for pasienter og deres
familiemedlemmer som er mutasjonsnegative, men som har en klar familiær historie
på HCM. Barn bør vurderes for genetisk
utredning fra de er 10 år. Mutasjonspositive
barn skal følges hvert 1-2 år mellom 10-20
års alder. Deretter videre screening hvert
2-5 år.
Charron avsluttet sitt foredrag med
anbefalinger omkring fysisk aktivitet hos
mutasjonsbærere uten fenotypen. Det
anbefales individuelle råd med tanke på
underliggende mutasjon og type sportslig
aktivitet som pasienten driver.
Kommentar: Ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, er det nå bygget
opp et team som består av kardiologer
og spesialsykepleiere med spisskompetanse innen genetisk kardiologi med tett
samarbeid med genetiker, kardiologer ved
ekkokardiografisk laboratorium, elektrofysiologer og invasive kardiologer. Dette har
ført til en god og multidisiplinær tilnærming
til HCM-pasientene.
Anbefalinger omkring fysisk aktivitet
hos mutasjonspositive-fenotype negative
familiemedlemmer er vag og opp til hver
enkelt kardiolog å vurdere. Det er til nå ikke
funnet en klar genotype-fenotype-sammenheng ved HCM, og rådet med å se på
underliggende mutasjon er således usikkert. Som et hovedprinsipp er det ikke noen
restriksjoner for fysisk aktivitet så lenge det
ikke foreligger tegn til sykdom.

Håndtering og behandling av
symptomer
I de nye retningslinjene er det et økt fokus
på å detektere og behandle atrieflimmer
(AF) som er en vanlig arytmi hos HCMpasienter. Predisponerende faktorer inkluderer økt venstre atriumtrykk og -størrelse
grunnet diastolisk dysfunksjon, LVOTobstruksjon og mitralinsuffisiens. Prevalens
og årlig insidens for atrieflimmer er ved
systematisk gjennomgang 22,5 % og 3,1 %.
Prevalens og innsidens for tromboembolisme hos pasienter med HCM og atrieflimmer er 27,1 % og 3,8 %. De hyppigste
faktorene som er assosiert med atrieflimmer, er alder og venstre atriestørrelse. Det
anbefales at pasienter med sinusrytme som
har venstre atrium diameter ≥ 45 mm, bør
holtermonitoreres hver 6-12 måned for å
undersøke om de har atrieflimmer.
Det understrekes også at HCMpasienter ikke bør vurderes etter CHA2DS2-

Multimodal bildediagnostikk ved
hypertrofisk kardiomyopati
S. Nistri poengterte i sitt foredrag at ekkokardiografi er sentralt i både diagnostikk
og oppfølging av HCM. Det som også er
viktig å merke seg er at tre av 7 parametere
i den nye risikokalkulatoren for plutselig
død baserer seg på ultralydmål. Nytt i de
nye retningslinjene er at veggtykkelse skal
vurderes i tre plan i parasternal kortakse,
dvs. ved mitralklaff, papillemuskel og apikalt
nivå. Systolisk funksjon er vanskelig å
vurdere ved HCM da den ofte vurderes som
normal/supranormal ved bruk av EF. Andre
modaliteter som speckle tracking strain og
vevsdoppler anbefales i vurdering av systolisk funksjon.
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VASc-skår med tanke på antikoagulasjon da
modellen ikke er validert for denne gruppen
pasienter som tenderer til å være yngre enn
andre høyrisikopopulasjoner. Det anbefales
at alle HCM-pasienter med atrieflimmer
bør stå på livslang antikoagulasjon selv om
sinusrytme gjenopprettes (IB-indikasjon).
Nye orale antikoagulantia (NOAK) kan vurderes hvis det er vanskelig å gjennomføre
behandling med Marevan.
Kommentar: 24-timers EKG opptil
hver 6 måned ved forstørret atriediameter er ressurskrevende. Som regel kjenner
HCM-pasientene godt hjertebank eller får
mer uttalte symptomer som dyspné og
svimmelhet ved atrieflimmer. Det er viktig
at pasientene er informert om symptomer
på atrieflimmer og tar direkte kontakt hvis
de har symptomer.

Den nye HCM-Risk SCD-skår ble
presentert av P. Elliot og er den første validerte risikomodellen der man har undersøkt
alle parametere som er assosiert med SCD
hos HCM-pasienter (6). Via statistiske
undersøkelser har følgende parametere blitt
med i risikokalkulatoren:
1. Alder

Nye retningslinjer for å forhindre
plutselig død

Parameterne inngår i en matematisk
formel (1-0.998exp(prognostic index)) som
beregner sannsynlighet for 5 års SCD hos
HCM-pasienter. Rent praktisk legger man
inn tallverdier for hver enkelt parameter i en
kalkulator som foreligger på ESCs hjemmeside og vil komme som en App. Det positive
med en slik kalkulator er at vurderingen
av hver enkelt pasient blir mer individuell,
og risiko vurderes som et kontinuum. Ut
ifra risikoskåren kategoriseres pasienten i
tre grupper: 5-års risiko for SCD vurderes
som lav (<4 %) og ICD er som regel ikke
indisert, intermediær risiko med 4 % - 6 %
5 års risiko for SCD der ICD kan være et
behandlingsalternativ hvis tilleggsfaktorer
foreligger, mens pasientene vurderes å ha
høy risiko ved ≥6 % 5-års risiko for SCD
med indikasjon for ICD hvis ikke andre kontraindikasjoner foreligger.
Kommentar: Det er viktig å notere
seg at HCM Risk-SCD ikke skal brukes hos
pasienter <16 år, ved metabolske sykdommer eller ved syndromer. Modellen er ikke
validert etter myektomi eller etter septum
ablasjon. HCM Risk-SCD skal også brukes
med forsiktighet når det gjelder pasienter
med maksimal veggtykkelse ≥35 mm da det
er behov for flere studier i denne pasientgruppen. Hvilke tilleggsfaktorer som skal
være med i avgjørelsen med tanke på ICD
i intermediærgruppen, blir skjønnsmessig.
Høy utløpsgradient i aktivitet og mye fibrose

2. Plutselig død i familien grunnet HCM
3. Uforklarlige synkoper
4. LVOT-gradient i hvile/ved
valsalva-provokasjon
5. Maksimal veggtykkelse
6. Venstre atriumdiameter
7. Ikke-vedvarende VT ved
Holtermonitorering

Plutselig død (SCD) er fryktet hos HCMpasienter, og vi trenger derfor gode verktøy
for å risikovurdere pasientene. Det er enighet om at HCM-pasienter som har opplevd
hjertestans og vedvarende ventrikkeltakykardi (VT), skal ha ICD. Det er dog vanskelig
å vurdere hvilke HCM-pasienter som vil ha
best nytte av en primærprofylaktisk ICD. De
tidligere ACC/ESC-retningslinjene har brukt
fem faktorer for å vurdere risiko for plutselig
død hos HCM-pasienter (4):
1. Plutselig død i familien grunnet HCM
2. Uttalt hypertrofi (veggtykkelse > 3 cm)
3. Ikke-vedvarende VT ved
holtermonitorering
4. Uforklarlige synkoper
5. Abnormal blodtrykksrespons
Disse faktorene reflekterer alvorlighetsgraden av myokardial sykdom og er
brukt for å vurdere pasientene for primærprofylaktisk ICD. Observasjonelle kohortestudier har vist at denne tilnærmingen
identifiserer pasienter med størst risiko for
SCD, men overestimerer risiko slik at flere
pasienter får ICD unødig (5). Det er derfor
blitt utviklet en ny risikomodell for stratifisering av pasientene som skal erstatte den
tidligere 5-punktsmodellen.
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på MR av hjerte vil kunne være faktorer som
bør spille inn.

4. Members WC, Gersh BJ, Maron BJ et al. 2011
ACCF/AHA Guideline for the Diagnosis and
Treatment of Hypertrophic Cardiomyopathy:
A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association
Task Force on Practice Guidelines. Circulation
2011;124:e783-e831.
5. O'Mahony C, Tome-Esteban M, Lambiase PD
et al. A validation study of the 2003 American College of Cardiology/European Society
of Cardiology and 2011 American College
of Cardiology Foundation/American Heart
Association risk stratification and treatment
algorithms for sudden cardiac death in
patients with hypertrophic cardiomyopathy.
Heart 2013;99:534-41.
6. O'Mahony C, Jichi F, Pavlou M et al. A novel
clinical risk prediction model for sudden
cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy (HCM Risk-SCD). Eur Heart J
2014;35:2010-20.
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