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ESC-KONGRESSEN I LONDON  
29. AUGUST – 2. SEPTEMBER

Den årlige kongressen til European Society of Cardiology (ESC) ble i år 
avholdt i London - en by som ikke har arrangert denne kongressen 
siden 1952 da den første av alle ESC-kongresser ble avholdt i London. 
Byen er Europas største med 8,63 millioner innbyggere i selve byen 
og ca. 15 millioner i Stor-London med pendlerbeltet slik at det ikke var 
lett å treffe på andre norske kolleger når man utforsket byen utenfor 
kongressenteret. Kongressenteret, det arabisk eide ExCeL (Exhibition 
Centre London), var moderne, men hadde en litt perifer beliggenhet øst 
i London Docklands.

ESC- kongressen holder fortsatt stand som verdens største 
hjertekongress, og i år var det 34.773 registrerte deltagere på 
kongressen som er ny rekord. Hovedtema i år var «miljøet og hjertet». 
Over 11.000 abstrakter var sendt inn, og 4.533 ble akseptert og 
presentert. Det var hele 6 Hot Line-sesjoner med 28 presentasjoner, 
18 kliniske studieoppdateringer, presentasjon av 20 registrerstudier i 
tillegg til at 5 nye retningslinjer ble lagt frem (akutt koronarsyndrom 
uten ST-elevasjon, ventrikulære arytmier og plutselig hjertedød, 
pulmonal hypertensjon, infeksiøs endokarditt og perikardsykdommer). 
Det var også en god norsk sesjon om plutselig hjertedød i Norge som 
ble avsluttet med en fornøyelig miniquiz blant et panel av norske 
kolleger om akutt koronarsyndrom-retningslinjene

Som tidligere år ble de fleste områder innen kardiologien dekket. 
Kongressen hadde flere viktige Hot Line-presentasjoner selv om det 
var få nye behandlingsalternativer som viste positive funn, 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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HØYDEPUNKTER INNEN PREVENTIV 
KARDIOLOGI 

Henrik Schirmer, Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge og 
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Eva Prescott presenterte engelske data 
som viste at det fortsatt er store forskjel-
ler i forventet levetid mellom rike Vest-
London og østkanten eksemplifisert ved 
tap av et år forventet levetid for hver av 
de 8 undergrunnsstasjonene på Jubilee 
line fra Westminster til Canning Town i 
Islington (figur 1). Mye av denne forskjellen 
kunne tilskrives usunn diett, mindre fysisk 
aktivitet og røyking. Sunn kost er betyde-
lig dyrere enn usunn, men subsidiering av 
sunn mat som frukt og grønnsaker fører 
ikke til endrede matvaner, da den generelle 
økonomiske situasjonen er så forskjellig 
mellom vest- og østkant at fattige fortsatt 
vil prioritere billigere usunn mat.

Hun diskuterte også om for mye 
fysisk aktivitet kan være skadelig. Schnohr 
og medarbeider publiserte nylig data fra 
Copenhagen Heart Study som viser at den 
signifikant største forskjellen er mellom 
ingen og litt fysisk aktivitet og at gevin-
sten fortar seg jo mer intensivt du trener 
(J Am Coll Cardiol 2015). Studien hadde 
problemer med styrken for dem med hard 
anstrengelse, men funnene er i tråd med 
tidligere data bl.a. fra Harvard Alumni Study 
som tidligere har vist at opprettholdelse av 

høyt fysisk aktivitetsnivå etter studenttiden 
er knyttet opp mot dårligere helse enn dem 
som modererer seg og legger på seg 5 - 6 kg 
i årene etter master. Nyere kardiale MR-stu-
dier har også vist myokardfibrose og tegn til 
fibroseutvikling hos lavrisikoindivider etter 
høyintensitetstrening. 

I Norge har deltagere i HUNT og 
Tromsøundersøkelsen konsekvent rappor-
tert økende grad av fysisk aktivitet siste 40 
år. Dette har blitt oppfattet som feilrappor-
tering, da vekten jevnt har gått opp for alle 
samfunnsklasser i samme periode. Nylig 
publiserte data fra Tromsøundersøkelsen 
viser et jevnt fall i hvilepuls i samme periode 
for alle aldersgrupper fra 30 - 89, altså et 
funn som ikke kan forklares av betablok-
kere eller annen behandling (Sharashova E. 
Int J Epidem 2015). Undersøkelser i 2008 
dokumenterte både sammenheng mellom 
selvrapportert fysisk aktivitet, VO2 max og 
hvilefrekvens, og den fallende hvilepulsen er 
også knyttet opp mot øket levetid.

Hjerte-karmortaliteten har falt jevnt 
i den vestlige verden de siste 40 år. Så også 
i Norge, men Nord-Norge lå inntil 2012 
alltid høyere enn landsgjennomsnittet. Den 
relative bedring skyldes delvis en betydelig 

Figur 1. Du taper 1 år av ditt liv for hver undergrunnstasjon fra Westminster til Royal Victoria 
Docks 



hjerteforum   N° 4/ 2015 / vol 28 48

bedring i kost, røykevaner og fysisk aktivitet 
med påfølgende fall i blodtrykk, kolesterol 
og diabetesinsidens, og dels en halvering 
av case fatality siste 15 år. Det siste skyldes 
ikke minst døgnkontinuerlig PCI-virksomhet 
og pga. de geografiske forhold utstrakt bruk 
av trombolyse, men også pga god primær- 
og sekundærprofylakse (Mannsverk et al. 
Circulation. In press).

Mulighetene for profylakse er blitt 
klart bedret for statin-intolerante med doku-
mentert 50 % reduksjon av LDL-kolesterol 
etter behandling med de 2 nye medika-
mentene PCSK9-hemmerne alirocumab og 
evolokumab. Prisen er fortsatt såpass høy at 
de vil bli forbeholdt pasienter med familiær 
hyperkolesterolemi i dialyse eller pasienter 
som på andre måter ikke kommer i mål 
med konvensjonell behandling. Dessuten 
er også ezetimib endelig dokumentert å gi 
en tilleggsreduksjon av hjerte-karhendelser, 
revaskularisering og død ut over statinbe-
handling på beskjedne 6 % (95 % KI 1-11 %) 
uten å gi øket kreftrisiko.

Ellers ble viktigheten av hyperten-
sjon fremhevet. Siden 2000 er hypertensjon 
steget fra nr 16 til 10 som hovedårsak til 
død. Hypertensjon forårsaker hjerteinfarkt, 
hjerneslag og hjertesvikt som nå utgjør 
27 % av total død i verden mot tidligere 
24 % (WHO Global Burden of Disease). I 
CALIBER-studien med data fra 1,2 millioner 
engelske pasienter i allmennpraksis-konsul-
tasjoner ble det vist at ordinær systolisk og 
diastolisk hypertensjon sto for nesten 4 av 
5 tapte leveår pga. hjertekarsykdom, mot 
1 år for isolert systolisk og kun 0,2 år for 
isolert diastolisk hypertensjon (Rapsoma-
niki et al, Lancet 2014). Tross den økende 
betydningen av hypertensjon også i Norge 
hvor Global Burden of Disease-prosjektet 
rangerer hypertensjon på andreplass etter 
ugunstig kost som viktigste risikofaktorer for 
tapte DALYs (leveår tapt eller år levd med 
kvalitetsjustert uførhet), faller blodtryk-
ket i Norge (Healthdata.org). Hopstock og 
medarbeidere viser i Tromsøundersøkelsen 
et fall i blodtrykk hos begge kjønn og alle 
aldersgrupper fra 1979-2008 (Hyperten-
sion 2015). Årsaken til denne reduksjonen 
tross vektøkning er ikke kjent, men gunstige 
endringer i kost, særlig i totalt fettinntak og 
reduksjon i andel mettet dyrefett er trolig 
en viktig årsak sammen med reduksjon i 

saltinntaket til et optimalt nivå. Høyt nivå av 
fettsyrer og lav andel flerumettet fett er vist 
å være assosiert med høyt blodtrykk uav-
hengig av kroppsmasseindeks (Grimsgård 
et al, Hypertension 1999).

Kostens gunstige betydning for 
blodtrykksreduksjon er vist i den rando-
miserte DASH-studien fra Mayo Clinic 
(Moore et al, Hypertension 2001) med en 
diett som samsvarer med vårt Helsedirek-
torats anbefalinger om kalorirestriksjon, lite 
sukker og fett som hovedsakelig bør være 
flerumettet, rikelig med frukt og grønnsaker, 
magert kjøtt (helst av fisk) og moderat med 
karbohydrater for øvrig og da helst helkorn. 
Denne kosten senker ikke bare et høyt 
systolisk blodtrykk med 12 mm Hg, men 
forlenger også livet (Ford et al. Am J Publ 
Health 2011). 

Relevant for diskusjonen i Norge 
om uheldig inntak av melk holdt K. T. Khaw 
årets Geoffrey Rose-foredrag og viste til 
EPIC-Norfolk-studien hvor det er en betyde-
lig øket risiko for hjertekarsykdom for øket 
nivå av mettede fettsyrer med like antall 
karbonatomer, mens mettet fett med ulike 
antall karbonatomer (15:, 17:) som er det 
mettede fettet fra meieriprodukter, hadde 
en beskyttende effekt på risiko for hjerte-
karsykdom (PLoS Medicine 2012).

I Norge er vi ikke gode til å behandle 
hypertensjon da langt over halvparten av 
dem som står på antihypertensiv behand-
ling har systolisk blodtrykk over 140 mm 
Hg, i snitt 145 mm Hg (Eggen et al, Epid 
Com Health 2014). Til vår fordel viste stu-
dien at det ikke var forskjell på måloppnå-
else avhengig av utdannelsesnivå. 

Formannen i World Heart Orga-
nisation Salim Yussuf argumenterte for 
at blodtrykksbehandling måtte forenkles. 
Maksimalt 2 målinger og oppstart med et 
medikament hvis systolisk blodtrykk er over 
160 mm Hg. Algoritme for behandling av 
resistent hypertensjon ble også presentert 
med oppstart med ACE-hemmer + tiazid 
(evt. angiotensin II-reseptor-blokker ved 
hoste), deretter kalsiumblokker og til slutt 
spironolakton om BT fortsatt ikke var under 
140/90 mm Hg. Kun 10 % nådde ikke målet 
forutsatt at lav etterlevelse var avdekket ved 
DOT (direct observed treatment) med påføl-
gende 24 timers blodtrykksmåling.
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I et eget foredrag ble ESC’s app 
for selvmonitorering av blodtrykk etter 
igangsatt antihypertensiv behandling 
promotert. Pasienten fikk da resepter for 
evt. opptrapping om behandlingsmål ikke 
ble nådd. Dette ga 10 % flere med blodtrykk 

under 140/90 mm Hg. Beskjedne resultat, 
men sett i lys av høy måloppnåelse i de 
land som deltok var det lovende resultater 
som vil kunne være besparende også for 
Helse-Norge.

STUDIER RELATERT TIL INVASIV 
UTREDNING OG BEHANDLING AV 

KORONARSYKDOM  
– RESULTATER FRA HOT-LINE VI

Olaf Rødevand, Kardiologisk avdeling, LHL-klinikkene, Feiring

En bioresorberbar stent («scaffold») gir 
like god arteriell tilhelingsprosess som en 
vanlig moderne medikamentavgivende 
metallstent hos pasienter behandlet for 
akutt ST-elevasjonsinfarkt

Absorb er en medikamentgivende resor-
berbar stent. I markedsføringen betegnes 
den som «scaffold» (stilas) for å markere at 
den er annerledes, siden understøttingen av 
karveggen er forbigående. Teoretisk kan en 
resorberbar stent gi bedre langtidsresulta-
ter enn en ikke-resorberbar metallstent. En 
resorberbar stent vil på sikt bl.a. kunne gi 
mer normal vasomotorikk i karet. 

STEMI er assosiert med en trombe 
over et plakk med en stor nekrotisk kjerne. 
Det kan gi langsommere karveggstileheling 
enn det man ser i andre PCI-situasjoner. 
Foredragsholderen poengterte at det 
tidligere ikke var gjort noen direkte sam-
menligning av tilhelingsprosessen av denne 
stenten versus en tilsvarende metall-
stent ved STEMI. I TROFI-II-studien ble 
191 pasienter med ST-elevasjonsinfarkt 
fra 8 europeisk sentra randomisert til to 
ulike stenter, Absorb eller Xience, etter at 
minst TIMI-2-blodstrøm var etablert etter 
trombeaspirasjon og/eller predilatasjon. 
Begge stenter frigjør everolimus for å hindre 
intimahyperplasi/re-stenose. Xience er en 
kobolt-krom-metallstent. Man ekskluderte 
pasienter i kardiogent sjokk og dem med 
veldig slyngede eller forkalkete kar. Det kan 

være vanskelig å få frem Absorb-stenten 
i disse. Randomiseringen skjedde etter at 
man fant forhåndsprepareringen av lesjonen 
tilfredsstillende. Bare ca. 10 % av behand-
lede STEMI-pasienter ble randomisert. 
Gjennomsnittlig stent-lengde var 21 mm 
i begge grupper. Postdilatasjon ble utført 
blant 51 % av dem som fikk Absorb-stenten 
og 26 % av dem som fikk den everolimusav-
givende Xience-stenten.

Det primære endepunktet var en 
arterie-tilhelings-score som ble anslått ved 
hjelp av optical frequency domain imaging 6 
måneder etter behandlingen, noe som 
er et «kortids-/mellomlangtids-resultat. 
Tilhelings-score-endepunktet kan ses på 
som et surrogat for effektivitet og sikkerhet 
ved bruken av Absorb. 

Studien var en non-inferiority-studie. 
Tilhelingen ble vurdert som minst like god 
ved Absorb; det tenderte mot at den var 
bedre. Det var litt mer sent lumentap i 
lesjonene i Absorb-armen (0,2 ± 0,31 mm 
versus 0,08 ± 0,28 mm, p < 0,01), men 
binær restenose var likt; ett tilfelle i hver 
gruppe. Det ble angitt at hyppigheten av 
manglende stentkontakt med karvegg og 
udekkede stentstrutter var lavere i Absorb-
armen. Det ble anført at det ikke var noen 
alvorlige kliniske hendelser i senforløpet i 
noen av gruppene i løpet av 6 måneder. Det 
var én subakutt stenttrombose som førte 
til hjerteinfarkt i Absorb-armen, noe som 
ble tilskrevet at det var anlagt for stor stent 
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i et lite kar. Man konkluderte med at begge 
stentene ga nærest komplett tilheling av 
arterien etter 6 måneder. Studien er publi-
sert i European Heart Journal.

Kommentar: Det foreligger sparsomt 
med data fra andre studier vedrørende 
bruken av Absorb ved STEMI. Et register 
ga mistanke om større tendens til stent-
trombose, noe man ikke så i denne studien. 
Studien gir interessant innblikk i tilhelings-
forløpet av Absorb-stenten. Stenten er 
imidlertid ikke resorbert etter 6 måneder, så 
langtidsresultat avspeiler den ikke. Resul-
tatet virker likevel tillitsvekkende. Imidler-
tid dreide det seg om en meget selektert 
gruppe pasienter, og studien var alt for liten 
til å si noe om betydningen av en slik tilhe-
lingsscore på senere kliniske hendelser ved 
primær PCI-behandling av STEMI. 

ABSORB Japan – den bioresor-
berbare stenten er ikke dårligere 
en konvensjonell medikament-
avgivende metallstent ved 
enkle lesjoner og mellomlang 
oppfølgingstid
Til nå baseres vurderingen av effekt og 
sikkerhet av Absorb-stenten på begren-
sede kliniske studier. Ettårs-resultater fra 
ABSORB II-studien ble publisert i Lancet i 
januar 2015. Der ble 501 pasienter ran-
domisert 2:1 mellom bruk av Absorb- og 
Xience-stenten. Det dreide seg om relativt 
enkle lesjoner. Mht. kliniske endepunkter 
etter 1 år var resultatene mellom de to 
stenten sammenlignbare. Det var tallmes-
sig litt mer stenttrombose ved bruk av 
Absorb (ikke signifikant). Det samme gjaldt 
NSTEM-komplikasjon, vesentlig pga. noe 
høyere myokardskademarkørutslipp ved 
stent-implantasjonen. 

ABSORB-Japan-studien ble nå lagt 
frem. Dettte er en randomisert studie i 
forbindelse med godkjenningsprosessen for 
Absorb-stenten i Japan. 400 pasienter med 
relativt enkle lesjoner ble igjen randomi-
sert 2:1 til Absorb eller Xience-stenter. Det 
primære endepunktet var sammensatt av 
hjertedød, hjerteinfarkt relatert til behandlet 
kar eller iskemidrevet revaskularisering av 
behandlet segment etter 12 måneder, dvs. 
en mellomlang observasjonstid. Ende-
punktene forekom i henholdsvis 4,2 og 

3,8 % (pnoninferiority < 0,0001) av pasientene 
behandlet med Absorb og Xience. Iske-
midrevet restenosebehandling var svært 
sjelden: hhv. 1,1 og 1,5 % (p=1). Sikker eller 
sannsynlig stenttrombose forekom blant 
1,5 % i begge grupper. Dette er noe høyere 
enn tidligere rapportert for så enkle lesjoner. 
Det sekundære endepunktet var lumentap 
etter 13 måneder (late lumen loss). Det var 
hhv. 0,13 ± 0,30 mm og 0,12 ± 0,32mm 
(pnon-inferiority < 0,0001). Man konkluderte 
med at resultatene for de to stentene var 
sammenlignbare.

Kommentar: Igjen er det relativt 
enkle lesjoner som er behandlet, ikke sterkt 
slyngede eller forkalkede kar, ikke bifurka-
sjonslesjoner, hovedstammer, ostiale lesjo-
ner (eller pasienter med akutt hjerteinfarkt). 
Vi har ikke sikre data på hvordan Absorb 
oppfører seg ved behandling av komplekse 
lesjoner og i en mindre selektert popula-
sjon, Stenten har større profil og tykkere 
strutter enn de moderne metallstentene og 
krever mer ballongdilatasjon. Større kliniske 
studier pågår, og mer langtidsresultater 
avventes med spenning. Det gjenstår å se 
om den mer kostbare resorberbare stenten 
gir kliniske fordeler fremfor vanlige medi-
kamentavgivende stenter, men det synes å 
være enighet om at resorberbare stenter er 
den naturlige utviklingsveien.

Ikke signifikant nytte av bivalirudin-
infusjon etter PCI ved akutt 
koronar syndrom -MATRIX Anti-
thrombin (Minimizing Adverse 
haemorrhagic events by TRans-
radial access site and systemic 
Implementation of angioX)-studien
Det er er fortsatt uavklart hvilket anti-
trombotisk middel som er det beste for 
å forebygge iskemiske komplikasjoner og 
begrense blødningsrisikoen i forbindelse 
med PCI-behandling ved akutte koronar-
syndromer. Trombinhemmeren bivalirudin 
(Angiox) har i flere tidligere studier vist å 
gi mindre blødningstendens enn heparin 
med eventuelt tilskudd av glykoprotein IIb/
IIIa-hemmer. Medikamentet er mer kostbart 
enn heparin. HEAT-PPCI-studien inkluderte 
1812 pasienter som fikk utført primær PCI 
ved hjerteinfarkt. Studien ble presentert i 
2014 og viste overraskende at bivalirudin 
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var forbudet med flere iskemiske hendel-
ser etter 28 dager uten at det var færre 
blødninger enn ved heparinbruk. Forskjellen 
ble vesentlig drevet av mer stenttrombose 
og reinfarkt i bivalirudinarmen. GP IIb/
IIIa-hemmer ble brukt hos 13 % av pasien-
tene behandlet med bivalirudin og 15 % av 
pasientene behandlet med heparin.

MATRIX-studieprogrammet var 
designet slik at det inneholdt tre uavhen-
gige, men sammenvevede studier som 
hadde hver sin beregning mht. studiestør-
relse. I MATRIX-studien som sammenlignet 
radialt eller femoralt innstikksted, ble 8404 
pasienter som skulle få utført PCI ved akutt 
koronarsyndrom, randomisert. Drøyt halv-
parten hadde STEMI. Resultatene fra denne 
delen av MATRIX-studien ble lagt frem på 
ACC-kongressen våren 2015 og er publisert 
i Lancet. Radialt innstikk medførte færre 
negative hendelser ved å redusere alvorlige 
blødninger og total mortalitet. Pasientene 
ble også randomisert til antitrombotisk 
behandling med bivalirudin eller heparin 
(n=7213). Pasientene fikk acetylsalisylsyre 
pluss P2Y12-blokker (klopidogrel/ticagrelor/
prasugrel). GP IIb/IIIa-hemmer kunne gis 
etter behandlende leges vurdering før PCI 
i heparinarmen (26 %), men bare ved en 
iskemisk periprosedyrekomplikasjon (stor 
trombe eller no-reflow) i bivalirudinarmen (6 
%). Der viste det seg at samlet reduksjonen 
av alvorlige hendelser (død, hjerteinfarkt, 
slag) ved bivalirudin-bruk ikke var signifi-
kant redusert i forhold til bruk av heparin 
(10,3 vs. 10,9 %), men det var litt mindre 
blødinger i bivalirudin-armen. En underana-
lyse viste at total mortalitet var noe mindre 
i bivalirudinarmen (1,7 % versus 2,3 %, 
p=0,04, ikke korrigert for multiple sam-
menligninger), mens det var litt mer sikker 
stenttrombose. 

Den delen av MATRIX-studien som 
ble presentert på denne ESC-kongressen 
(MATRIX Treatment Duration), gjaldt om 
bruken av bivalirudin (n=3610) bare ved 
intervensjonen eller også etterfulgt av post-
PCI-infusjon (i to forskjellige styrker) ga 
færre uheldige hendelser i løpet av de første 
30 dager (død, hjerteinfarkt, slag, alvorlig 
blødning, behov for haste-revaskularisering 
eller stenttrombose). Behandlende lege 
avgjorde om pasientene fikk full infusjons-
dose (1,75 mg/kg/t) i opp til 4 timer eller 

lav dose (0,25 mg/kg/t) i minst 6 timer 
etter avsluttet PCI. 

Det sammensatte primære ende-
punktet inntraff hos 11,9 % blant de som 
bare fikk bivalirudin under PCI-prosedyren 
versus 11,0 % hos de som fikk forlenget 
behandling (p=0,34).

Post-PCI infusjon av bivalirudin 
etter intervensjonen ga heller ikke statistisk 
signifikant reduksjon av det sammensatte 
iskemiske eller blødingsrelaterte komplika-
sjoner. I en utforskende subgruppeanalyse 
fant man at de som hadde fått den høyeste 
bivalirudin-infusjonsdosen etter PCI (1,75 
mg/kg/t) hadde færre iskemiske komplika-
sjoner og blødninger enn de som bare fikk 
0,25 mg/kg/t. Valget mellom de to infu-
sjonsdosene var opp til behandlende lege. 

Kommentar: Matrix-studieprogram-
met har vist at tilgang via arteria radialis er 
å foretrekke fremfor innstikk i arteria femo-
ralis ved PCI ved akutt koronarsyndrom, 
det er tynt grunnlag for å velge bivalirudin 
fremfor heparin (med eventuelt tilleggs bruk 
av GP IIb/IIIa-hemmer) som antitrombo-
tisk behandling og post-PCI-transfusjon av 
bivalirudin gir ikke signifikant nytte. 

Kliniske resultater av FFR-CT-
rettledet diagnostisk strategi versus 
vanlig diagnostisk strategi for 
pasienter med mistenkt koronar 
hjertesykdom
Invasivt kan vi i forbindelse med koronar 
angiografi beregne den hemodynamiske 
effekten av en koronar stenose ved hjelp 
av trykkfraksjonsbestemmelse (FFR) under 
adenosin-mediert kardilatasjon. Koronar 
CT-angiografi gir anatomisk informasjon, og 
ut fra denne avbildingen kan et dataprogram 
anslå om en stenose er hemodynamisk 
signifikant (FFRCT-program - HeartFlow 
FFR-CT Analysis software fra HeartFlow). 
Dataprogrammet gir altså et ikke-invasiv 
FFR-anslag. 

Nytten av denne metoden ble 
vurdert i PLATFORM-studien (Prospective 
LongitudinAl Trial of FFRCT: Outcome and 
Resource Impacts). 511 stabile pasienter 
med brystsmerter suspekt på koronariskemi 
fra 11 sentra i Europa ble delt i 2 grupper der 
undersøkerne enten planla direkte invasiv 
koronar angiografi (n=380) og eller der 
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man mente det var rimelig med ikke-invasiv 
undersøkelse som stress-testing eller vanlig 
koronar CT-angiografi (n=204). Gjennom-
snittsalder var 61 år. Uansett gruppetilhørig-
het ble så pasientene delt igjen i to grupper: 
En som i stedet for planlagt strategi gikk til 
FFRCT (n=297) og en som gikk gjennom 
den planlagte strategien uten FFRCT.

Av dem som ble sent direkte til 
invasiv koronar angiografi fant man 73 % 
negative angiografier (primært endepunkt), 
dvs. uten signifikante stenoser. Av de som 
egentlig skulle fulgt samme strategi, men 
først ble silt med en FFRCT, var det bare 12 
% som ikke hadde signifikante stenoser. 
61 % av pasientene i FFRCT-gruppen fikk 
kansellert planlagt invasiv angiografi basert 
på FFRCT-resultatet. Ingen av disse hadde 
noen alvorlig hendelse i løpet av 30 dager. 
Dvs. man unngikk invasiv undersøkelse på 
mange ved å gå veien om en FFRCT. Det var 
imidlertid ikke forskjell i gruppene mellom 

andelen som ble anbefalt videre invasiv 
behandling med PCI eller bypasskirurgi. 

Man konkluderte med at FFRCT var 
en anvendbar og trygg undersøkelse, der 
man både fikk anatomisk informasjon og et 
estimat av den funksjonelle betydningen av 
lesjoner. Det ble kommentert at en mulig 
svakhet med studien var at pasientene var 
konsekutive, ikke randomisert. Dessuten 
var antall pasienter og oppfølgingstiden 
begrenset. 

Kommentar: FFRCT er en lovende 
metode, men presentasjonen ga lite detaljer 
rundt selve metoden og dens robusthet. 
Metodens plass i fremtidig diagnostikk 
synes fortsatt ikke avklart. Sensitivitet og 
spesifisitet til metoden kunne ikke oppgis 
fra denne aktuelle studien, men det ble sagt 
at tidligere studier av FFRCT mot invasiv 
FFR ga en sensitivitet på 86 % og en spesi-
fisitet på 79 %. Det innebærer en brukbar, 
men ikke perfekt treffsikkerhet.

NYTT OM AKUTT KORONARSYNDROM
Arnljot Flaa, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetsykehus, Ullevål

Årets konferanse viet mye oppmerksomhet 
til de nye retningslinjene for NSTEMI. Videre 
ble det presentert en del helt ferske resulta-
ter fra store studier i Hot Line-sesjonene. 

Nye retningslinjer for 
NSTEMI
Hovedpunktene i retningslinjene ble pre-
sentert av komiteens ledere Marco Roffi 
(Sveits) og Carlo Patrono (Italia), hvor man 
fokuserte på årets nyheter. I senere sesjoner 
ble ulike elementer tatt frem og presentert 
mer inngående. Av viktige, nye poeng kan 
nevnes:

Ny diagnostisk tilnærming ved bruk av 
høysensitive troponinanalyser
Man understreker betydningen av klinikk og 
EKG som tidligere, og man viderefører også 
anbefalingene fra de forrige retningslinjene 
fra 2011 med troponinmåling ved 0 og etter 
3 timer. Nå er det imidlertid en rekke studier 
som tyder på at man med større diagnostisk 

sikkerhet kan bruke høysensitive troponi-
nanalyser ved 0 og etter 1 time for å «rule 
in» eller «rule out» NSTEMI. En raskere 
algoritme kan gi raskere diagnose og raskere 
behandling. Dersom sykehuset bruker en av 
de validerte høy-sensitive troponinanaly-
sene, foreslår man følgende algoritme:

Ved veldig lave troponinverdier ved 
innkomst eller lav troponinverdi uten økning 
etter 1 time kan man med stor sikkerhet 
utelukke NSTEMI (negativ prediktiv verdi > 
98 % for akutt hjerteinfarkt)

I motsatt ende av skalaen har man at 
ved høye troponinverdier ved innkomst eller 
ved økende verdier etter 1 time skal man 
mistenke NSTEMI (positiv prediktiv verdi 
75-80 % for akutt hjerteinfarkt).

Mellom disse ytterpunktene har man 
en gråsone som utgjør ca 20-30 % av pasi-
entene, og her er det indisert med flere tro-
poninmålinger og ytterligere undersøkelser. 

Det er viktig å understreke at det 
er forskjellige cut-off-verdier for de ulike 
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analysesettene. Retningslinjene oppgir 
verdier for noen av analysene som allerede 
er validerte, og nye vil komme til i løpet av 
noen måneder. 

Indikasjon for/timing av 
revaskularisering
De nye retningslinjene er aggressive med 
tanke på rask invasiv utredning. Basert på 
faktorer som ustabil sirkulasjon, pågående 
smerter, arytmier, mekaniske komplika-
sjoner, akutt hjertesvikt, dynamikk i EKG, 
troponinverdier, GRACE-score, tidligere 
revaskularisering og andre sykdommer kan 
pasientene deles opp i «veldig høy risiko», 
«høy risiko», «intermediær risiko» og «lav 
risiko». Denne klassifiseringen bestemmer 
hvor raskt pasienten skal sendes til invasiv 
utredning:
1. Veldig høy risiko: behandles som STEMI 

(innen 2 timer)

2. Høy risiko: tidlig utredning (innen 24 
timer, det vil si overflytning til PCI-syke-
hus samme dag)

3. Intermediær risiko: innen 72 timer

4. Lav risiko: Non-invasiv testing, evt inva-
siv innen 72 timer

Konsekvens: Dersom pasienten har 
brystsmerter, stigning/fall 
i troponin, dynamikk i EKG 
eller GRACE-score > 140, 
defineres risiko som høy, og 
pasienten skal da ha tidlig 
invasiv utredning innen 24 
timer. Dette innebærer at 
alle pasienter med NSTEMI 
anbefales overflytning til 
PCI-senter samme dag for 
invasiv utredning innen 24 
timer. Dette vil nok bli gjen-
stand for videre diskusjoner 
i Norge. 

Invasiv tilgang
Blødninger og mortalitet er 
vist å være lavere ved radial 
tilgang sammenlignet med 
femoral. Det er dermed 
klasse 1A-anbefaling for 
radial tilgang ved sentre som 
har erfaring med dette. 

Sekundærprevensjon med fokus på 
oppstart av aggressiv lipidsenkning så tidlig 
som mulig.

Antitrombotisk behandling: 
Varighet av dobbel platehemming kan i 
større grad bestemmes ut fra individuelle 
vurderinger. P2Y12-hemmere kan vurde-
res gitt i 3-6 måneder hos pasienter med 
høy blødningsrisiko eller gjennomgått 
blødning. DAPT- og PEGASUS-studiene 
viste at behandling lenger enn 12 måne-
der ga gevinst med tanke på trombotiske 
hendelser, men samtidig større risiko for 
blødninger. I enkelte tilfeller, som ved høy 
reinfarktrisiko og lav blødningsrisiko, åpner 
man for dobbelt platebehandling i mer enn 
12 måneder. 

Akutt koronarsyndrom og non-
valvulær atrieflimmer: ESC videreførte 
anbefalingene fra konsensusdokumentet i 
august 2014 (se tabell). Målet er at varig-
heten av trippel antitrombotisk behandling 
skal begrenses. Man tar utgangspunkt i 
blødningsrisiko (HAS-BLED-skår), og ut 
fra den kliniske settingen (PCI eller medi-
sinsk behandling) avgjør man så videre 
plan. Som en hovedregel ved PCI kan man 
si at det anbefales trippelbehandling med 
antikoagulasjon, acetylsalisylsyre (ASA) og 
klopidogrel i 4 uker til 6 måneder. Deret-
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ter anbefales antikoagulasjon og ASA eller 
klopidogrel opp til 12 måneder, og deretter 
antikoagulasjon i monoterapi på ubestemt 
tid. Det er imidlertid åpning for å behandle 
selekterte pasienter med høy risiko for nye 
trombotiske hendelser med antikoagulasjon 
og platehemmer i mer enn 12 måneder. 

Viktige studier om akutt 
koronarsyndrom presentert 
på Hot Line-sesjoner
ALBATROSS-studien (Aldosterone 
Lethal Effects Blockade in Acute 
Myocardial Infarction Treated With 
or Without Reperfusion to Improve 
Outcome and Survival at Six Months 
Follow-up)
Aldosteron er vist å ha uheldige effekter 
på en rekke faktorer som igjen kan lede til 
plutselig hjertedød og progresjon av hjerte-
svikt. Man har også funnet at mortalitet ved 
hjerteinfarkt er relatert til aldosteronnivå. 
EPHESUS og REMINDER tydet på at eplere-
non kunne gi en gevinst utover standardbe-
handling ved hhv. akutt infarkt med hjer-
tesvikt og STEMI uten svikt. I ALBATROSS 
inkluderte man både pasienter med STEMI 
og NSTEMI og randomiserte pasientene til 
enten aldosteronblokkade eller placebo (ca. 
800 pasienter ble analysert i hver arm). 

Man fant ingen forskjell i det primære ende-
punktet som inneholdt mortalitet, resusci-
tert mortalitet, ventrikkeltakykardi/ventrik-
kelflimmer, ICD-indikasjon og hjertesvikt. 
Når man imidlertid i subgruppeanalyser så 
på mortalitet hos STEMI-pasientene, var 
det en signifikant effekt (HR 0,06 - 0,69, 
p=0,004). Dette funnet er imidlertid å 
betrakte som hypotesedannende. 

PRomPT-studien (Post–Myocardial 
Infarction Remodeling Prevention 
Therapy)
Pasienter med store infarkter har økt 
risiko for død og hospitalisering grun-
net hjertesvikt. Forsinket kontraktil akti-
vering i infarktområdet kan være med 
på å øke infarktstørrelsen. Hypotesen i 
studien var at venstre ventrikkelpacing i 
randsonen av infarktet kunne forhindre 
ventrikkelremodellering og forbedre 
prognosen. Primært endepunkt var 
forandring i endediastolisk volum fra base-
line til 18 måneder. Ca. 40 pasienter i hver 
gruppe fikk enten CRT-D kun med pacing 
i venstre ventrikkel, CRT-D med pacing 
både i høyre og venstre ventrikkel eller 
ingen pacemaker. Ved 18 måneder så man 
imidlertid ingen effekt på det primære ende-
punktet, ei heller på funksjonelle og kliniske 
endepunkter. 

Kristina Haugaa på podiet
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Tidlig reperfusjon ved akutt STEMI redder 
myokard og bedrer prognosen. Imidlertid 
kan reperfusjonen paradoksalt nok i seg selv 
forårsake skade av iskemisk myokard, såkalt 
iskemi/reperfusjon (I/R)-skade. Eksperi-
mentelt er det vist at skaden som følger 
I/R, kan være ansvarlig for kanskje 50 % 
av endelig infarktstørrelse. I ulike dyre-
modeller er det vist betydelige effekter på 
infarktstørrelse av en rekke farmakologiske 
og ikke-farmakologiske prinsipper rettet 
mot reduksjon av I/R-skade ved STEMI. I 
mindre, pilotpregede kliniske studier er det 
rapportert effekter på surrogat-endepunkter 
av ulike prinsipper som skulle redusere I/R-
skaden, men gjennomgående har studier i 
STEMI-populasjoner falt skuffende nøytrale 
ut, også hva angår kliniske endepunkter.

I CIRCUS (Cyclosporine before PCI 
in Patients with Acute Myocardial Infarc-
tion) ble effekten av 1 dose cyklosporin 2,5 
mg/kg i.v. gitt like før reperfusjon med PCI 
ved fremreveggs-STEMI med < 12 timers 
sykehistorie undersøkt dobbelt-blindt 
mot placebo. Cyklosporin er vist å hemme 
mitokondriell PTP («permeability transition 
pore») som er sentral i utviklingen av I/R-
skade. I en pilotstudie på STEMI-pasienter 
hadde den franske gruppen bak CIRCUS 
vist at cyklosporin ga mindre utslipp av CK 
og troponin I sammenlignet med kontroll-
gruppen. I den foreliggende studien skulle 
hovedendepunktet være klinisk, et kompo-
sitt av totalmortalitet og rehospitalisering 
for hjertesvikt i løpet av 1 år. Imidlertid viste 
antallsberegninger at de med antatte effek-
ter (20 % relativ risikoreduksjon) måtte 
trenge snaut 4.000 pasienter for å kunne 
vise dette. Dette antallet ble ansett urealis-
tisk stort, og primærendepunktet ble derfor 
utvidet med forverrelse av hjertesvikt under 
sykehusoppholdet samt «advers venstre 
ventrikkelremodellering», definert som en 
økning på 15 % eller mer av endediastolisk 
volum i løpet av 1 år, målt med ekkokardio-
grafi. Denne protokollendringen ble gjort før 
inklusjonsstart.

I alt 970 pasienter ble randomisert i 
løpet av snaut 3 år ved 42 sykehus i 3 land. 
Bare 70 % av disse kunne inkluderes i per-
protokoll-analysene. Effekten på primært 
endepunkt var helt nøytral. Det gjaldt også 
effekten på de 4 ulike komponentene dette 
endepunktet var sammensatt av. Advers 
venstre ventrikkel-remodellering var den 
kvantitativt hyppigst forekommende del 
av primært endepunkt, hos vel 40 % av de 
inkluderte pasientene. Maksimumsverdi av 
CK var lik i de 2 gruppene (snaut 4.000). 
Den interesserte leser vil finne studien 
publisert på NEJM.org.

Studien er tankevekkende på flere 
måter. Med begrenset finansiering er det 
vanskelig å gjennomføre store STEMI-stu-
dier med kliniske endepunkter. Her måtte 
man utvide primært endepunkt med et 
surrogat som remodellering av venstre ven-
trikkel. Likevel brukte 42 sykehus nærmere 
3 år på inklusjonen, der inklusjonskriteriene 
på papiret ikke skulle være alt for strenge. 
Manglende analyser av endepunkter hos 
nærmere 30 % av de inkluderte har neppe 
influert resultatene; årsakene til frafall 
fordeler seg nokså likt mellom de 2 grup-
pene. Videre føyer studien seg inn i rekken 
av nøytrale studier med tanke på reduksjon 
av I/R-skade ved STEMI. Selv om en del 
mindre studier med surrogat-endepunkter 
hevder å ha funnet holdepunkter for 
«proof-of-concept» ved anvendelse av ulike 
prinsipper i forbindelse med reperfusjons-
behandling, er det så langt ingen gjennom-
brudd for slik behandling sett fra et klinisk 
ståsted. Noen røster har sågar tatt til orde 
for at forholdene hos pasienter med STEMI 
er så komplekse (alder, komorbiditet, medi-
kasjon) at det potensialet for å redusere 
I/R-skade som finnes dyreeksperimentelt, 
ikke i nevneverdig grad er til stede hos 
pasientene. Blant de mer lovende prinsipper 
som nå undersøkes videre, er betablokkeren 
metoprolol gitt i.v. før reperfusjon. Resulta-
tene av den danske DANAMI 3 (iskemisk 
postkondisjonering, n = 1.100) ventes også 
snarlig.

CIRCUS-STUDIEN
Jan Eritsland, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetsykehus, Ullevål
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De siste årene har vi fått resultater fra kli-
niske studier som har bidratt til å endre ret-
ningslinjene når det gjelder antitrombotisk 
behandling. På ESC 2015 ble det ikke 
presentert mange større randomiserte 
studier på dette området, men spennende 
registerdata ble presentert.

Blodplatehemmende behandling
Dobbel platehemmende behandling 
(DAPT) har vært brukt etter stentimplan-
tasjon og ved akutte koronarsyndromer i 
mange år. Behandlingen startes tidlig 
og har størst effekt den første tiden 
etter akutt koronarsyndrom, og 
det har vært vanlig å gi DAPT-
behandling i inntil 12 måneder 
etter akutt koronarsyndrom (AKS) 
og etter stentimplantasjon. Tid-
lige studier på forlenget behand-
ling ved stabil angina har ikke vist 
at det er gunstig med behandling 
utover 12 måneder (CHARISMA). 
DAPT- studien ble presentert på 
AHA-kongressen i 2014. I den 
studien ble 11.648 pasienter ran-
domisert til DAPT eller placebo 
ett år etter PCI. I denne studien 
fant man at det var en nettoge-
vinst av forlenget DAPT tross noe 
økning i blødningsrisiko. Resul-
tatene fra PEGASUS-TIMI 54-stu-
dien ble publisert i vår. Man randomiserte 
pasienter med hjerteinfarkt 1-3 år tidligere 
til videre behandling med ticagrelor (to 
armer med forskjellig dose) mot placebo. 
Alle pasientene fikk acetylsalisylsyre (ASA). 
Her fant man signifikant reduksjon av trom-
boemboliske hendelser og død, samtidig 
signifikant økning i antall større blødninger. 

Ved ESC i år ble resultatene fra 
OPTIDUAL presentert av Gérard Helft 
(Paris, Frankrike). Studien randomiserte 
1385 pasienter 12 måneder etter PCI med 
implantasjon av medikamentstent (DES) 
til enten ytterligere 36 måneder med ASA 
og klopidogrel eller kun ASA. Etter 4 års 

behandling fant man ingen signifikante for-
skjell i forekomst av et kompositt endepunkt 
(hjerteinfarkt, hjerneslag, større blødning 
og død), men i post-hoc-analyser fant 
man en sterk trend med færre iskemiske 
hendelser ved langvarig DAPT og samti-
dig ingen økning i større blødninger. Alle 
pasientene ble før randomisering vurdert å 
ha lav blødningsrisiko. Studien ble diskutert 
av Lars Walletin som påpekte at stentene 
som ble benyttet var første- og andregene-
rasjons DES. Risiko for stenttrombose ved 

tredje generasjons DES er lavere (0,3 
- 0,4 %). Dermed vil gevinsten av 
langvarig DAPT etter implantasjon 
av tredjegenerasjons DES trolig 
være lavere enn hva som er påvist 
i studier etter implantasjon av 
første- og andregenerasjons DES. 
Fortsatt er det et åpent spørsmål 
hvor nyttig det er å benytte DAPT 
utover 12 måneder. 

Antikoagulasjonsbehandling 
ved atrieflimmer
Med bakgrunn i store, randomi-
serte, prospektive studier anbe-
fales det i de nyeste europeiske 
retningslinjene at man som 
antikoagulasjon ved non-valvulær 
atrieflimmer velger nye orale 
antikoagulasjonsmidler (NOAK) 

fremfor warfarin. I klinisk praksis er det 
mange forhold som kan bidra til at antikoa-
gulasjonsbehandling ser annerledes ut enn 
det som det gjør i en klinisk studie. 

GARFIELD-AF er en multisenter 
internasjonal registerstudie hvor pasienter 
med nydiagnostisert non-valvulær atrieflim-
mer og ytterligere minst en risikofaktor for 
slag blir inkludert (CHA2DS2-VASc-skår ≥ 1). 
Det skal inkluderes mer enn 56 000 pasi-
enter med oppfølgingstid 2 år. Pasientene 
inkluderes i fem sekvensielle kohorter. Man 
startet inklusjonen i 2009, og fra august 
2015 startet inklusjon av siste kohort. På 
ESC-kongressen ble det presentert data 

NYTT OM ANTITROMBOTISK 
BEHANDLING 

Alf Åge Pettersen, Medisinsk avdeling, Ringerike Sykehus
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fra nær 40 000 pasienter fra de fire første 
kohortene (2010-2015). 

Det ble presentert to-års oppfølging 
på de 3 første kohortene med prospektive 
endepunktdata som viste en mortalitets-
rate på 3,83 % per personår, hjerneslagrate 
på 1,25 % per personår og blødningsrate 
på 0,70 % per personår. Man fant også at 
pasienter med moderat til alvorlig nyresvikt 
og pasienter som tidligere hadde gjennom-
gått hjerteinfarkt hadde betydelig høyere 
mortalitetsrate (henholdsvis 9,4 % og 6,9 
% mot 4,0 %). 

Man fant at det i løpet av studie-
perioden har skjedd en betydelig og global 
endring i hvordan atrieflimmerpasientene 
blir behandlet. Andelen pasienter som 
behandles med antikoagulasjon, har økt 
fra 57,4 % til 71,1 %. Samtidig fant man en 
reduksjon i andelen pasienter som behand-
les med vitamin K-antagonist (VKA) (83,4 
% til 50,6 %). Andelen pasienter som fikk 
antikoagulasjonsbehandling med NOAK, 
økte fra 4,1 % til 37 %. Også i Europa var 
det store nasjonale forskjeller når det gjaldt 
valg av NOAK som antikoagulasjon, med 
variasjon fra 2,6 % til 58 %. Noe av grunnen 
kan være ulike refusjonsregler av legemidler. 
I noen land må det til eksempel foreligge 
dokumentasjon på at warfarin er forsøkt og 
at det er registrert labile INR-verdier før det 
gis refusjon. 

Pasienter med moderat til 
alvorlig nyresvikt hadde økt risiko for 
død, slag og større blødning. Denne 
gruppen  fikk også hyppigere foreskrevet 
antikoagulasjonbehandling. 

GLORIA-AF er også en stor mul-
tisenter, «world-wide» observasjonell 
registerstudie på pasienter med non-
valvulær atrieflimmer med økt risiko for 
slag (CHA2DS2-VASc-skår ≥ 1). Foreløpige 
resultater fra GLORIA-AF viser at NOAK er 
foreskrevet hyppigere enn VKA, men fort-
satt brukes VKA hos ca. 1/3 av pasientene. 
Fase 1-resultatene fra GLORIA-AF viser også 
at 9 % av atrieflimmer-pasientene som er 
rekruttert fra europeiske sentra, kun brukte 
blodplatehemmere, mens i Asia brukte 25 
% av disse pasienten kun blodplatehem-
mere. De fant også at 20 % av den asia-

tiske studiepopulasjonen ikke fikk noen 
antikoagulasjonsbehandling. I likhet med 
GARFIELD-AF har man sett en økende bruk 
av NOAK parallelt med avtagende bruk av 
VKA ved non-valvulær atrieflimmer. Samti-
dig ble det funnet at andelen pasienter som 
ikke får antikoagulasjonsbehandling, har 
blitt redusert i studieperioden.

Det ble presentert data som viser at 
selv om andelen atrieflimmerpasienter som 
får antikoagulasjonsbehandling øker, så får 
en overraskende stor andel av disse pasi-
entene foreskrevet laveste dose av NOAK, 
og da faktisk lavere dose enn det som er 
dokumentert effektiv behandling i randomi-
serte studier. Dette er ikke en praksis man 
uten videre kan støtte.

Antidot mot NOAK
Foreløpig har vi ikke tilgjengelig spesifikke 
antidoter som reverserer antikoagulasjons-
effekten av NOAK. Dette er særlig aktuelt 
ved større blødninger og i forbindelse med 
akutte kirurgiske inngrep. Det arbeides med 
å utvikle antidot for dabigatran, rivarok-
saban og apiksaban. Idarucizumab er en 
spesifikk antidot som reverserer effekten 
av dabigatran. I en studie (RE-VERSE AD) 
ga man antidot idarucizumab til dabiga-
tranbehandlede pasienter med enten større 
blødning eller indikasjon for akutt kirurgi. 
Alle fikk 5 g idarucizumab intraavenøst (2, g 
× 2), og etter få minutter var koagulasjons-
parametrene nomalisert hos nesten alle 
pasientene. I kirurgigruppen var det kun én 
pasient som fikk større blødning. Studien 
indikerer at idarucizumab er en effektiv 
antidot for å reversere dabigatraneffekten 
hos pasienter som trenger akuttkirurgi, og 
denne antidoten vil sannsynligvis komme på 
markedet i Norge i februar. 

Spesielle kliniske situasjoner
Det pågår også viktige studier som vil gi 
viktige svar omkring antikoagulasjonsbe-
handling med NOAK i spesifikke kliniske 
situasjoner som ablasjonsbehandling/
lungeveneisolasjon (RE-CIRCUIT) og PCI-
behandlet AKS-pasienter hos pasienter med 
non-valvulær atrieflimmer (RE-DUAL).
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Foredrag om hjertesvikt (HF) var som vanlig 
godt representert på årets kongress med 
solide innslag fra klinikk, men også innslag 
fra basalfag. En Hot line-sesjon var også 
dedikert til nye hjertesviktstudier.

Hot Line 
Effect of implanted device-based 
impedance monitoring with 
telemedicine alerts on mortality and 
morbidity in heart failure: results from 
the OptiLink study. 

Presentert av M Böhm, Homburg/Saar, 
Tyskland.
Pasienter med hjertesvikt har mange innleg-
gelser og re-innleggelser på sykehus, og 
en viktig del av behandlingen går ut på å 
redusere disse. Et spørsmål har vært om 
hjemmemonitorering der pasientene eller 
sykehuset blir varslet om forverring, kan 
være til hjelp. I denne studien så man på 
effekten av monitorering med impedans-
målinger gjort via en ICD med innebygget 
sensor for væskeopphopning. 
Legene (og ikke pasientene) ble 
varslet via internett ved en viss 
væskeopphopning. Totalt ble 
1002 pasienter som fikk implan-
tert ICD, inkludert. Av disse ble 
505 randomisert til å ha sensor-
systemet aktivert, mens hos 
497 ble systemet inaktivert og 
fungerte som kontroll. I den aktive 
gruppen ble systemet aktivert 1748 ganger 
i løpet av studieperioden, hvorav 76 % ble 
vellykket transformert til sykehusene. Av 
disse resulterte 30 % i endret behandling, 
vesentlig bruk av diuretika, mens man i 70 
% av tilfellene anså «varslingen» å være 
unødvendig. Etter 18 måneder var det ingen 
signifikant forskjell i det primære endepunkt 
som var et sammensatt endepunkt av død 
og kardiovaskulær hospitalisering, mellom 
dem som hadde aktivt system vs. kontroll-
gruppen. Hvorvidt dette er utrykk for at 
måling av impedans ikke har noen plass 
eller hvorvidt man må ha systemer der også 

pasientene blir varslet (ikke bare klinikerne 
som her), gjenstår å avgjøre.

CUPID 2: a phase 2 b trial investigating 
the efficacy and safety of the 
intracoronary administration of AAV1/
SERCA2a in patients with advanced 
heart failure. 

Presentert av BH Greenberg, La Jolla, USA.
En normal kalsiumomsetning er sentral 
for normal myokardkontraksjon. Både 
dyreksperi mentelle og kliniske studier har 
vist at kalsiumomsetningen er redusert ved 
hjertesvikt. Dette har bla. sammenheng 
med at et av nøkkelenzymene, SERCA2, er 
redusert. Imidlertid har dyre-eksperimen-
telle studier vist at innholdet av SERCA2 i 
myokard kan økes ved adekvat gentransfek-
sjon og er assosiert med bedret funksjon. 
Tilsvarende resultater har man sett i en 
åpen pilotstudie hos mennesker. I denne 
studien ville de samme forskerne som stod 
bak pilotstudien, undersøke prinsippet 
om slik genterapi i en større klinisk studie. 

Pasienter med hjertesvikt i NYHA 
funksjonsklasse II-IV med EF < 
35 %, og som hadde øket BNP/
proBNP eller hadde vært hospi-
talisert for hjertesvikt de siste 
12 måneder ble randomisert til 
intrakoronar injeksjon av AAV1/
SERCA2a (n=121) eller placebo 
(n=122) og så fulgt i minst 1 år. 
Det primære endepunktet var 

definert som forverret hjertesvikt (økning 
av furosemiddose eller hospitalisering for 
hjertesvikt). Sekundære endepunkt var død, 
hjertetransplantasjon, eller implantasjon av 
CRT eller ICD. Etter en median oppfølgings-
tid på 17,5 måneder var det ingen forskjell 
i hendelsesrate mellom gruppene. Det var 
heller ingen forskjell på BNP/proBNP-nivå, 
livskvalitet eller 6 minutters gangtest. 
Hvorfor genterapi med SERCA2 ikke hadde 
effekt, er uklart. Hvorvidt konseptet er feil, 
om det skylles utvelgelsen av pasientgrup-
pen eller måten SERCA2 ble gitt på (vektor, 

HJERTESVIKT
Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
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dose etc.), er uklart og må klargjøres i 
senere studier.

Treatment of sleep-disordered 
breathing with predominant central 
sleep apnoe with adaptive servo-
ventilation in patients with chronic 
heart failure: SERVE-HF study results. 

Presentert av MR Cowie, London, 
Storbritannia.
Søvnapné (SA) er den vanligste respira-
sjonsforstyrrelsen under søvn og karak-
teriseres av unormalt lange pustepauser. 
Pustepausene kan vare fra sekunder til 
minutter og fører til påfølgende fall i oksy-
genmetningen. Det finnes tre typer SA: 
sentral SA (CSA), obstruktiv SA (OSA) og 
kompleks/blandet (mikset) SA som er en 
kombinasjon av de to første. OSA skyldes 
kollaps av øvre luftveier under søvn. Når 
bløtvevet stenger for luftpassasjen videre 
ned til lungene, inntreffer pustestopp/SA, 
samtidig som pasienten gjør motoriske 
forsøk på å puste. Ved CSA forløper apné-
periodene uten tegn til muskulær motorisk 
aktivitet og har sammenheng med unormal 
sentralnervøs regulering. Forekomsten av 
SA ved hjertesvikt er angitt til 40 - 75 %, 
og CSA er den vanligste typen. Tegn på SA 
er assosiert med en dårligere prognose. 
Observasjonsstudier og post hoc-analyser 
av tidligere gjennomførte mindre studier 
tyder på en gunstig effekt av behandling av 
SA på prognosen. I SERVE-studien ville man 
test hypotesen om at behandling av SA hos 
pasienter med hjertesvikt ville bedre prog-
nosen i en større populasjon. 1325 pasienter 
med kronisk hjertesvikt i NYHA-funkjons-
klasse II-IV med EF < 45 % og SA (apné-
hypopné-indeks (AIH) indeks > 15/time) 
av vesentlig CSA type ble randomisert til 
behandling av SA med maske (adaptiv ser-
voventilasjon, ASV) eller til kontrollgruppe. 
Det primære endepunkt var død, livstru-
ende hendelser som hjertetransplantasjon, 
implantasjon av LVAD, gjenopplivet hjerte-
stans eller hospitalisering pga hjertesvikt. 
Som forventet bedret ASV søvnmønsteret 
og AIH-indeks falt signifikant, men etter 
en median observasjonstid på 31 måneder 
fant man en ikke-signifikant økning av det 
primære endepunkt med ASV-behandling 
(HR 1,13, 95 % KI 0,97 - 1,31, p=0,10). Man 

fant imidlertid en signifikant økning av totalt 
antall døde på 28 % (HR 1,28, 95 % KI 1,06 
- 1,55, p=0,01) og kardiovaskulære dødsfall 
med 34 % (HR 1,34, 95 % KI 1,09 - 1,65, 
p=0,006). Funnet var totalt overraskende 
og har medført at RES MED har sendt ut 
en advarsel om bruk av ASV ved systolisk 
hjertesvikt og CSA, og vi kan vel kalle det 
søvnapnéens CAST-studie. Mekanismen 
for den økte dødelighet kan man spekulere 
over, og enkelte svar kan man nok få ved 
nærmere analyse av innsamlede data, spe-
sielt hos pasienter med ICD der rytmen kan 
avleses. Foreløpige spekulasjoner går ut på 
at CSA egentlig må ses på som en adaptiv 
mekanisme i forbindelse med utvikling og 
forverring av hjertesvikt; alternativ at ASV 
har direkte uheldige effekter på hemodyna-
mikk og myokardfunksjonen. Dette er den 
første større endepunktstudie hos pasienter 
med SA og viser igjen behovet for store 
randomiserte kliniske endepunktsstudier.

The benznidazole evaluation for 
interrupting Trypanosomiasis 
(BENEFT) trial.

Presentert av CA Morillo, Ontario, Canada.
Chagas sykdom skyldes en parasitt, Trypa-
nosoma cruzi, og er en ledende dødsårsak 
spesielt i Latin-Amerika. Her regner man 
med at 6-7 millioner mennesker er smittet, 
og av disse utvikler ca. 30 % myokardaffek-
sjon med utvikling av dilatert kardiomyopati 
(CMP) som hovedfenotype. Kronisk sykdom 
med CMP kan gi arytmier, ledningsforstyr-
relser, hjertesvikt og lungeembolier. 
Tidligere studier har vist at behandling 
kan være effektiv ved akutt sykdom, mens 
behandlingseffekt er uklar ved kronisk 
sykdom og tegn på CMP. I denne studien 
ble 2854 pasienter med Chagas sykdom 
og CMP randomisert til behandling med 
benznidazole eller placebo gitt i 80 dager. 
Det primære endepunkt var død, gjenoppli-
vet hjertestans, vedvarende ventrikkeltaky-
kardi, implantasjon av pacemaker eller ICD, 
hjertetransplantasjon, hjerneslag eller andre 
tromboemboliske hendelser. Ved studiestart 
hadde 60,5 % positiv PCR-deteksjon av Try-
panosoma Cruzi i blod, og behandling førte 
til konvertering fra positiv til negativ PCR 
hos 66,2 % i benznidazole-gruppen vs. 33,5 
% i placebogruppen. Etter en gjennomsnitt-
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lig oppfølgingstid på 5,4 år var det ingen 
signifikant forskjell i hendelsesrate mellom 
gruppene. Forekomsten av det primære 
endepunkt var 27,5 % i benznidazole-grup-
pen vs. 29,1 % i placebogruppen (HR 0,93, 
95 % KI 0,81 - 1,07, p=0,31). Studien viste 
således at på tross av en tilsynelatende 
effekt av benznidazole på infeksjonen med 
konvertering til negativ PCR for Trypano-
soma Cruzi hos mange, hadde behandlin-
gen ingen effekt på kardiale eller kliniske 
endepunkter. Grunnen til manglende effekt 

er ukjent, men kan ha sammenheng med 
for sen behandlingsstart, at behandlingen 
må vare lenger og et. at en må bruke mer 
potente medikamenter

Konklusjon
Årets ESC kongress ga viktig lærdom. 
Nøytrale og negative studier utfordrer vår 
tradisjonelle tankebane og tvinger oss til 
å tenke utenfor boksen. I tillegg viser de 
betydning av adekvate randomiserte klinisk 
kontrollerte studier.

BIOMARKØRER 
Peder Myhre, Magnus Lyngbakken og Helge Røsjø, Medisinsk divisjon, Akershus 

universitetssykehus og K.G. Jebsen senter for hjerteforskning og Senter for 
hjertesviktforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Biomarkører har hatt en sentral plass under 
tidligere ESC-kongresser og årets møte i 
London var intet unntak. Det var en rekke 
foredrag og postere om bruk av de etablerte 
hjertemarkørene, samt noen innlegg om nye 
kandidater med potensiale for fremtidig kli-
nisk bruk. Det var også flere norske postere 
om biomarkører, hvorav to ble tildelt «Best 
Poster»-pris.

Bruk av biomarkører ved akutt 
koronarsyndrom (ACS) 
Trenden med kortere intervall mellom høy-
sensitiv (hs) troponin (Tn)-måling for å vur-
dere akutt hjerteinfarkt fortsetter og dette 
er nå implementert i de nye ESC-retningslin-
jene for non-ST-elevasjon (NSTE)-ACS som 
ble publisert under kongressen. Man åpner 
i disse retningslinjene for kun én times 
intervall mellom Tn-målingene så lenge det 
brukes «hs-Tn-måling med validert algo-
ritme». For hs-TnT (Roche Diagnostics) 
innebærer dette at første måling under 14 
ng/l og en endring (∆/delta) etter 1 time på 
under 3 ng/l utelukker hjerteinfarkt (MI) 
som diagnose. Forskere fra den store tyske 
brystsmertestudien «Biomarkers in Acute 
Cardiovascular Care» (BACC) presenterte 
dessuten foreløpige resultater som indikerer 
at man også trygt kan utelukke NSTEMI 

med to prøver tatt med kun én times mel-
lomrom ved bruk av hs-TnI-måling (Abbott 
Diagnostics). Algoritmen for å utelukke 
hjerteinfarkt i BACC var at begge prøvene 
skulle ha hs-TnI-konsentrasjon under 6 ng/l. 
Resultatene fra BACC-studien ble også 
validert i to andre, store kohorter (APACE 
og ADAPT), og algoritmen fra BACC med 
hs-TnI < 6 ng/l × 2 ga negativ prediktiv 
verdi for NSTEMI på 99,2 % og 99,7 % i 
valideringskohortene. 

I de nye retningslinjene for NSTE-
ACS åpnes det også for å utelukke NSTEMI 
ved første hs-TnT-måling under 5 ng/l, altså 
kun én måling. En studie fra Sveits viste 
imidlertid at selv om negativ prediktiv verdi 
for hjerteinfarkt var 99,9 % med hs-TnT 
< 5 ng/l på første måling, så er måling på 
to tidspunkt viktig. Årsaken til dette er at 
få pasienter vil presentere med hs-TnT-
konsentrasjon under 5 ng/l ved innkomst, 
også pasienter som senere viser seg å ha 
non-koronare brystsmerter.

Når det gjelder copeptin, som kan 
ha en rolle ved diagnostikk av hjerteinfarkt 
i tillegg til Tn, så anbefaler de nye retnings-
linjene bruk når hs-Tn ikke er tilgjengelig 
(f.eks. i USA). Det nevnes også at copeptin 
kan ha tilleggsverdi til hs-Tn for tidlig å 
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utelukke hjerteinfarkt (kombinasjon av én 
hs-Tn- og én copeptinmåling er nok).

Biomarkørveiledet behandling av 
hjertesvikt
Flere studier har vurdert om hjertesvikt-
behandling styrt etter B-type natriuretisk 
peptidmåling (BNP/NT-proBNP) kan gi til-
leggsverdi til behandling styrt etter kliniske 
funn alene. Professor Jim Januzzi, Mas-
sachusetts General Hospital og Harvard 
Medical School, USA, har vært sentral innen 
feltet, og han holdt et engasjert innlegg 
om temaet på en biomarkørsesjon. Januzzi 
mener at en biomarkør vil gi tilleggsinfor-
masjon til klinisk vurdering ettersom en 
biomarkør kan reflektere patofysiologi på et 
tidlig stadium. Den kliniske konsekvensen 
blir således å titrere opp behandling hos 
en pasient med stigende BNP/NT-proBNP-
konsentrasjon selv om det kliniske bildet ser 
ut til å være stabilt. Dog er det varierende 
resultater fra studier som har undersøkt 
biomarkørstyrt terapi, muligens fordi man 
har inkludert så ulike pasi-
entgrupper som pasienter 
med hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon (HFrEF) og 
hjertesvikt med preservert 
ejeksjonsfraksjon (HFpEF) 
(der den siste tilstanden ikke 
har terapi med dokumentert 
effekt på mortalitet). Det blir 
derfor spennende å se resultatene av den 
nylig initierte GUIDE-IT-studien som skal ha 
statistisk styrke til å gi en avklaring på dette 
feltet. GUIDE-IT vil inkludere 1100 pasien-
ter med HFrEF (EF < 40 %) fra 40 sentra 
som randomiseres til vanlig behandling 
eller en behandlingsstrategi med mål om 
NT-proBNP < 1000 pg/ml (< 118 pmol/l). 
Pasientene skal følges i 12 måneder, og 
primærendepunktet er tid til kardiovaskulær 
død eller første innleggelse for hjertesvikt. 

Studien er startet og er planlagt ferdig i 
2017.

«Remote patient monitoring»/
telemedisin
Dagens teknologi byr på nye muligheter 
innen monitorering og oppfølging av hjerte-
pasienter, og telemedisin er på full fart 
inn i markedet. Dette kan være attraktivt i 
Norges pga. store avstander i enkelte områ-
der mellom pasient/fastlege og spesialist. 
Det er allerede produkter i bruk for hjem-
memåling av INR, men også BNP-apparat 
for hjertesviktmonitorering i hjemmet har 
nå kommet. En nylig avsluttet studie har 
som mål å validere denne metoden (HABIT-
studien), men resultatene er ikke publisert 
ennå. 

Neprilysin
Neprilysin er et enzym som bryter ned 
ulike peptider, inkludert BNP, og kombinert 
neprilysin- og angiotensin II-blokade med 
LCZ696 (Novartis) viste positive resultater 

på mortalitet og morbiditet 
ved HFrEF i PARADIGM-HF-
studien. Etter denne studien 
har interessen rundt nepri-
lysin økt kraftig, inkludert 
potensiell nytteverdi av å 
måle neprilysin som biomar-
kør. Det er tidligere vist at 
neprilysinmåling kan gi prog-

nostisk informasjon ved kronisk hjertesvikt, 
og en studie fra spanske forskere har nylig 
vist at neprilysin kan ha potensiale som 
biomarkør også ved akutt hjertesvikt. Det er 
imidlertid behov for studier som validerer 
dette resultatet. Potensialet til neprilysin 
som biomarkør vil nok også øke dersom 
neprilysinblokade blir standardbehandling 
ved hjertesvikt.
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En høy andel av pasientene i hjerteavdelin-
ger er gamle, og studier har rapportert at 
andelen skrøpelige gamle innlagt i hjerteav-
delinger er mellom 25 og 50 %. 

Frailty (sårbarhet, skrøpelighet) reg-
nes blant the Geriatric Giants og brukes for å 
beskrive økt sårbarhet for sykdom og andre 
belastninger hos geriatrisk pasienter. Frailty 
er assosiert med høy dødelighet og funk-
sjonssvikt, og skrøpelige eldre har høyere 
risiko for komplikasjoner ved invasive prose-
dyrer og bivirkninger av medikamenter enn 
andre pasientgrupper. Under overskriften 
Can we adress the challenges of ageing and 
frailty? ble ulike aspekter ved behandling av 
hjertesyke skrøpelige elder belyst.

State-of-the-art i moderne geriatrisk 
medisin er kartlegging av frailty som en del 
av en tverrfaglig geriatrisk utredning som 
inkluderer både somatisk undersøkelse 
og kognitiv og fysisk funksjonstesting. Slik 
utredning (comprehensive geriatric assess-
ment) i sykehus er vist å redusere både 
dødelighet og å bedre funksjonsevne i ulike 
grupper av geriatriske pasienter.

Tallrike metoder og verktøy for en 
raskere og enklere kartlegging av frailty er 
foreslått, og enkle verktøy for kartlegging av 
frailty i travle hjerteavdelinger er etterspurt. 
Frieds frailty-skår er mest kjent, inkluderer 
domenene ernæringtilstand, fatigue, fysisk 
aktivitet, mobilitet og muskelstyrke, og kan 
brukes til å identifisere fenotypene frail, pre-
frail og robust. 

Ulike frailty-skåringer er brukt til 
å predikerer prognostisk verdi av invasiv 
utredning og behandling som angiografi, 
PCI og TAVI, men foreløpig synes det uklart 
hvor gode de ulike verktøyene er i denne 
sammenhengen. En tidligere norsk studie 
har vist at kirurger er gode til å skjønnsmes-
sig vurdere hvilke pasienter som bør tilbys 
kirurgi, og jeg synes ikke det er grunn til å 
tro at kardiologer er dårligere. Som det ble 
sagt under denne sesjonen: Measures does 
not lead to thinking. Viktigere enn gode skå-
ringsverktøy er det å ha et bevisst forhold til 

den enkeltes pasients forutsetninger, risiko 
og potensielle nytteverdi av ulike behand-
linger. Eldre har høyest risiko ved mange 
behandlinger, men ofte også størst poten-
siell gevinst!

Det ventes et possession paper om 
frailty hos hjertepasienter i løpet av innevæ-
rende eller neste år. I mellomtiden foreslår 
jeg dialog og samarbeid mellom kardiologer 
og geriatere for å finne gode og lokalt tilpas-
sede systemer for vurdering av den enkelte 
pasienten risiko og ikke minst potensielle 
nytteverdi ved invasive prosedyrer. Bruk av 
frailty-skåring kan være et nyttig supple-
ment i denne sammenhengen. Et viktig 
aspekt ved slik kartlegging i samarbeid 
med geriater er å identifisere faktorer som 
kan påvirkes i gunstig retning og dermed 
ha betydning for hvorvidt pasientens tilbys 
invasiv utredning. For eksempel kan bedret 
ernæring, optimal behandling av komorbide 
tilstander eller seponering av inadekvat 
medikamentell behandling redusere pasi-
entens sårbarhet nok til påvirke avgjørelsen 
om invasiv utredning. 

Også innen hjerterehabilitering er 
hjelpemidler for å kunne tilby individuelt 
tilpassede treningsprogrammer til eldre 
etterspurt. Alder alene er selvsagt ikke 
avgjørende for fysisk funksjon eller skrø-
pelighet – studier har vist at alder bare kan 
forklare 20 % av variasjon i fysisk kapasitet 
og yteevne. Også kjønn, psykologiske og 
sosiale faktorer og ikke minst komoribiditet 
har betydning, men verken alder eller noen 
av de andre faktorene alene er gode nok 
markører på robusthet eller skrøpelighet. 
Personer med mye komorbiditet har dårli-
gere effekt av hjerterehabilitering, men alder 
alene må ikke brukes som unnskyldning 
for ikke å tilby slik behandling. Effekter av 
treningsbasert hjerterehabilitering er svært 
godt dokumenter – også hos eldre!

Avslutningsvis viste Kenneth 
Dickstein fra Stavanger at eldre hjerte-
sviktpasienter har like god effekt av cardiac 
resynchronization therapy (CRT) som yngre. 

FRAILTY – GERIATRIC GIANT MED 
BETYDNING OGSÅ I KARDIOLOGIEN

Marius Myrstad, Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
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Prevalensen av hjertesvikt er høy i de eldste 
aldersgruppene, og som kjent er hjertesvikt 
forbundet med dårligere prognose enn de 
fleste kreftformer. Hos geriatriske pasienter 

og mange eldre er god symptomkontroll vel 
så viktig som overlevelse, og CRT har god 
effekt hos eldre også på endepunkter som 
symptomer og livskvalitet. 

«TELOMERE SHORTENING: A DIAGNOSTIC 
TOOL AND THERAPEUTIC TARGET FOR 

CARDIOVASCULAR DISEASE?»
Harald Arnesen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetsykehus, Ullevål

Under denne overskriften for sesjonen 
«Young Investigator Awards Session: 
Ageing and Senescence» innledet profes-
sor Elisabeth H. Blackburn fra University 
of California San Francisco med foredraget 
«From pond life to Stockholm: the story of 
telomeres and their role in disease». For sitt 
arbeide mottok hun i 2009 nobelprisen i 
fysiologi/medisin sammen med sin ph.d.-
student Carol Greider.

Blackburn startet sitt arbeide som 
post-doc-forsker ved Yale-universitetet 
der hun ble introdusert til protozoen 
Tetrahymena fra bassengskum. Dette er 
en ciliær protozoe med tusenvis av små, 
korte lineære kromosomer som er enkelt 
tilgjengelige for studier. Hun bestemte 
seg for å studere hva som gikk for seg ved 
enden av disse mikro-kromosomene og fant 
at telomerene besto av repetitive sekven-
ser av 6 DNA-enheter (TTAGGG) som 
beskytter enden av kromosomene som en 
kappe mellom celledelingene. Hun fant en 
betydelig variasjon i antallet slike sekvenser 
fra 20 til 70 hos Tetrahymena og mente de 
spilte en essensiell rolle i stabiliseringen av 
kromosomendene. 

Senere er dette bekreftet i humane 
cellekulturer, bl.a. i fibroblaster, der 
varigheten av kulturene avhenger av slik 
beskyttelse så vel mot generell perok-
sidasjonsskade av kromosomene som 
mot «feilkopling» ved celledeling slik det 
forekommer ved stokastisk tilfeldighet. 
Kortere telomerlengde gir kortere levetid 
av cellene i kultur. Ved aldring og ved hver 
celledeling forkortes telomerlengden, dvs. 

antallet av TTAGGG-repetisjoner reduseres. 
Dersom telomer-lengden blir svært kort 
eller «telomer vedlikeholdssystemet» feiler, 
stopper celledelingen, noe som igjen fører 
til aldring og celledød. Hos menneske finnes 
i utgangspunktet ca. 2500 slike TTAGGG-
sekvenser, tilsvarende en lengde på ca. 
15.000 basepar.

Blackburn hypotetiserte videre at 
nye telomerer ikke ble kopiert fra eksiste-
rende DNA, men ble dannet de novo ved 
enzymatisk aktivitet under celledeling. 
Ved cellestudier i Tetrahymena kunne hun 
visualisere slik enzymatisk aktivitet på 
geler, og hun kalte den telomerase. I en 
rekke publikasjoner, bl.a. i Nature (1) og Cell 
(2) har hun visualisert mekanismene for 
effekten av telomer og telomerase. Hennes 
grunnleggende forskning har ført til en rekke 
humane studier. Det er bl.a. utviklet metode 
for bestemmelse av telomerlengde på DNA 
fra sirkulerende leukocytter (Leukocyte 
Telomere Length, LTL) (3 - 5).

I en lederartikkel i European Heart 
Journal i 2014 (6) beskrives en modell for 
cellulær aldring og opptreden av kardio-
vaskulær sykdom relatert til forkortning av 
LTL der telomerlengden i utgangspunktet er 
genetisk bestemt, men i stor grad påvirkelig 
av miljømessig påvirkning fra kardiovasku-
lære risikofaktorer, spesielt via oksidativt 
stress som reduserer telomerens stabilitet. 

Det ble tidlig klart at oksidativt 
stress bidrar til forkortning av telome-
rene (7), og arbeidet til to av vinnerne av 
Young Investigators Award på kongressen 
omhandlet nettopp kliniske studier av LTL. I 
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«Telomere length predicts clinical outcomes 
post-revascularization procedures: its role 
as a novel biomarker of systemic oxidative 
stress and cardiovascular ageing», hadde 
Margaritis og medarbeidere fra University 
of Oxford fulgt opp 500 pasienter behandlet 
med PCI og 648 pasienter behandlet med 
bypass-operasjon og fant at pasienter med 
kort relativ telomer hadde signifikant høyere 
hyppighet av kardiovaskulær dødelighet, 
non-fatalt koronarsyndrom, total dødelig-
het og atrieflimmer enn pasienter med lang 
relativ telomer (8). Likeledes fant Brailova 
og medarbeidere fra University of Mos-
cow i «Vascular ageing, telomere biology, 
oxidative stress and chronic inflammation 
in patients with type 2 diabetes mellitus» 
signifikante assosiasjoner mellom oksidativt 
stress og kronisk inflammasjon og kort rela-
tiv telomerlengde hos pasienter med type 
2-diabetes (9). 

Angående mulige 
forebyggende tiltak mot 
unødig forkortelse av 
telomerlengden ble det 
henvist til en større studie 
av Farzaneh-Far og med-
arbeidere der nivået av 
marine omega-3-fettsyrer 
i serum hos pasienter med 
koronar hjertesykdom var 
positivt assosiert med 
telomerlengde (10) og til 
en meta-analyse av Gard-
ner og medarbeidere der 
«physical performance» var 
signifikant assosiert med 
telomerlengde ved høyere alder (11). 

Alt i alt en skjellsettende historie der 
nitid basalforskning på en protozo er blitt 
overført til humane studier; først i cellekul-
turer, deretter i større klinisk sammenheng 
etter at metodeutvikling for telomerbestem-
melse er etablert. I vår moderne livsstil 
med sykdommer som preges av oksidativt 
stress med stor relevans til kardiovaskulære 
sykdommer, synes dette å kunne være et 

fremtidsrettet område for forskning med 
muligheter også for gunstig påvirkning av 
livsstilsfaktorer.
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Det ble presentert følgende 5 nye retnings-
linjer på årets kongress: Non-ST-elevasjons 
akutt koronarsyndrom, pulmonal hyper-
tensjon, perikardsykdommer, infeksiøs 
endokarditt samt ventrikulære arytmier og 
plutselig hjertedød. Det er 36 tilhørende 
CME-spørsmål til hver enkelt retningslinje, 
hvor en kan få testet sine kunnskaper. 

Jeg har valgt å vektlegge retnings-
linjene for håndtering av ventrikulær arytmi 
og plutselig hjertedød og vil gi en kort over-
sikt over dette temaet. 

Guidelines for the management 
of patients with ventricular 
arrhythmias and the prevention of 
sudden cardiac death. 
Dokumentet er en oppdatering av Ameri-
can College of Cardiology/American Heart 
Association/European Society of Cardiol-
ogy sine retningslinjer fra 2006. Fullstendig 
utgave er tilgjengelig på internett via ESC 
sin hjemmeside www.escardio.org. Ret-
ningslinjene er skrevet av en sammensatt 
gruppe på 18 medlemmer og støttes av hele 
810 referanser.

Introduksjon
Hvilke hjertesykdommer som er assosiert 
med plutselig hjertedød, varierer med alder. 
Hos den yngre pasientgruppen dominerer 
ionekanalforstyrrelser, kardiomyopatier, 
myokarditter og stoffmisbruk, mens det 
hos den eldre pasientgruppen er koronar-
sykdom, klaffesykdom og hjertesvikt som 
dominerer. Første del av de nye retnings-
linjene omhandler epidemiologi og perspek-
tiver for forebygging av plutselig hjertedød. 
Videre omtales behandlingsalternativer 
for ventrikulær arytmi inkludert medika-
mentell behandling, device-implantasjoner 
og intervensjonsbehandling. Deretter tar 
dokumentet for seg behandling av utvalgte 
pasientgrupper med kapitler for pasienter 
med koronarsykdom, venstre ventrikkel-

dysfunksjon, kardiomyopatier og pasienter 
med strukturelt normalt hjerte. Det er også 
egne seksjoner som omhandler behandling 
hos pasienter med arvelige arytmitilstan-
der, pasienter med medfødt hjertefeil og 
en utvidet seksjon som omtaler atleter og 
pasienter med psykiatriske lidelser, nevrolo-
giske lidelser og gravide. Det er med andre 
ord meget utfyllende og dekkende retnings-
linjer. Jeg har valgt å utdype noen områder 
av dokumentet.

Forebygging
Det estimeres at ca 50 % av alle hjerte-
stanser opptrer hos pasienter uten tidligere 
kjent hjertesykdom, men at de fleste har 
skjult iskemisk hjertesykdom. Avhengig av 
pasientgruppen nevnes forskjellige strate-
gier for forebygging av plutselig hjertedød. 
I pasientgruppen uten kjent hjertesykdom 
vil det mest effektive være å kvantifisere 
individuell risiko for iskemisk hjertesyk-
dom basert på risikoskjema og ved å se 
på risikofaktorer som kolesterol, glukose, 
blodtrykk, røyking og kroppsmasseindeks. 
I pasientgruppen med kjent koronarsyk-
dom har man funnet at ejeksjonsfraksjon 
(EF) er eneste faktor som er assosiert med 
plutselig hjertedød. NT-proBNP nevnes som 
en lovende biokjemisk markør og har vist 
oppmuntrende resultater. 

Screeningprogram for den generelle 
befolkningen anbefales foreløpig ikke da 
andelen falskt positive og falskt negative 
ennå ikke er etablert. Etablerte scree-
ningprogram for atleter støttes. Klinisk 
undersøkelse, kartlegging av hereditet og 
12-avlednings EKG bør utføres i denne pasi-
entgruppen. Det understrekes betydningen 
av screening hos 1. ledds familiemedlemmer 
av pasienter med plutselig og uventet død 
for å identifisere risikopasienter. Foreløpig 
er det bare 40 % av disse familiemedlem-
mene som screenes. Dette begrunnes delvis 
i dårlig infrastruktur for screening og delvis i 
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ikke anbefalt som primærprofylakse i disse 
pasientgruppene. 

Under kapitlet om CRT er det lagt 
spesielt vekt på diskusjonen rundt venstre 
grenblokksmorfologi eller QRS-bredde 
som viktigste faktor for indikasjon for CRT. 
NYHA-klassifisering brukes som grunnlag 
for videre anbefalinger. Hos pasienter med 
sinusrytme er anbefalingene delt inn i ven-
stre grenblokk- og non-venstre grenblokks-
morfologi. QRS-bredde er godt diskutert 
hvor det skilles mellom varighet på 120 – 
150 ms og > 150 ms. Det er blitt et virvar av 
litt ulike grenser for QRS-bredde, avhengig 
av morfologi og om det er sinusrytme eller 
atrieflimmer. Dette gjør det svært vanskelig  
å huske anbefalte genser. De ulike kriteriene 
er basert på inklusjonskriterier i studi-
ene som ligger til grunn. Det refereres til 
en mengde studier og metaanalyser som 
alle viser manglende effekt av CRT når det 
ikke er venstre grenblokksmønster. Likevel 
opprettholdes anbefalingen for non-venstre 
grenblokk grunnet inklusjonskriterier i 
studiene. 
Viktige anbefalinger for CRT: 
1. CRT anbefales for pasienter med

venstre grenblokk og EF ≤ 35 % til tross
for 3 måneder optimal medikamentell
behandling og forventet overlevelse > 1
år med QRS-varighet > 150 ms (IA) eller
QRS-varighet 120 – 150 ms (IB).

2. CRT er ikke anbefalt hos hjertesviktpa-
sienter med QRS < 120 ms.

3. CRT-D anbefales til pasienter med QRS
≥ 130 ms, venstre grenblokk og EF ≤
30 % til tross for 3 måneder optimal
medikamentell behandling og forventet
overlevelse > 1 år med god funksjon (IA).

Redaksjonell kommentar: Disse retningslin-
jer vil senere bli gjennomgått og vurdert av 
Kvalitetsutvalget i NCS, før eventuell tilslut-
ning i Norge.

angst og uro hos familiemedlemmer assosi-
ert med det å miste en av sine nærmeste. 

Det er satt opp et forslag til en 
diagnostisk tilnærming for denne gruppen 
som inkluderer klinisk undersøkelse med 
sykehistorie inkl. familiær risiko. Deretter 
anbefales videre alternative utredninger 
med 12-avlednings EKG, 24-timers EKG, 
arbeids-EKG, sen-potensial-EKG, provoka-
sjonstest med ajmaline/flekainid dersom 
mistenkt Brugadas syndrom samt ekko-
kardiografi og/eller MR av hjertet. Gentes-
ting anbefales kun dersom det er klinisk 
mistanke om spesifikk sykdom. Pasienten 
bør da henvises til et spesialisert senter for 
genetikk og arytmier. 

Medikamentell behandling
Betablokkere fremheves som den eneste 
primære antiarytmiske medisin som har vist 
effekt i randomiserte studier. Enkeltstudier 
med amiodaron har vist positive resultater, 
men funnet er ikke konstant. For interes-
serte foreligger det en oversikt over de 
fleste antiarytmiske medikamenter (side 16 
i retningslinjene, tabell 5). Det bemerkes at 
de fleste medikamentene har et signifikant 
potensiale for bivirkninger, inkludert en 
proarytmisk effekt. 

Device-terapi
Anbefalinger for ICD er i hovedsak i tråd 
med tidligere retningslinjer. Nytt for denne 
utgaven er at det nå er kommet anbefalin-
ger for subkutan ICD og bærbar defibril-
lator i tillegg til anbefalinger vedrørende 
tilgang til defibrillator på offentlige steder. 
Datagrunnlaget for primærprofylaktisk 
ICD-implantasjon hos pasienter med 
hjertesvikt og redusert EF er i hovedsak fra 
SCDHeFT og MADIT II. Det er foreløpig 
ingen kontrollerte randomiserte studier 
som har vist effekt av ICD hos 
asymptomatiske personer (NYHA-klasse I) 
med EF ≤ 35 eller 40 % eller hos 
hjertesviktpasienter med bevart EF > 40 – 
45 %. ICD er derfor 
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Infeksiøs endokarditt (IE) er en sjelden 
tilstand med høy dødelighet og betyde-
lig komplikasjonsfare. Forekomst av IE 
er økende pga. den generelle aldringen i 
befolkningen samt et økende antall pasi-
enter med ulike intrakardielle implantater 
som kunstige hjerteklaffer, pacemakere 
og luknings-devicer. Det var derfor knyttet 
stor spenning til de nye ESC-retningslinjene 
vedrørende IE som ble presentert ved årets 
kongress (1). I tillegg var flere sesjoner viet 
IE med fokus både på medisinsk og kirurgisk 
behandling. Vi refererer her noen hoved-
momenter som vi mener er relevante for 
gjeldende norsk praksis.

En sesjon omhandlet kompleks IE, 
dvs med nevrologiske, hemodynamiske 
eller sepsisrelaterte komplikasjoner, med 
forelesere fra store toneangivende miljøer i 
Madrid, Marseille og Leipzig. Isidro Vila-
costa, Madrid, fastslo at dødeligheten ved 
IE er betydelig høyere enn ved slag, hjerte-
infarkt og de fleste vanlige kardiovaskulære 
sykdommer. Mens 20 40 % av pasientene 
har kliniske nevrologiske utfall, er det opptil 
60 % som har såkalte «stille» embolier. 
Staph. aureus er mest vanlige agens ved 
embolier. Vilacosta understreket også 
betydningen av umiddelbar adekvat prøve-
taking (blodkultur) og deretter rask oppstart 
med antibiotika (AB) for å minske embo-
lirisiko. To sentrale spørsmål bør besvares 
tidligst mulig etter at IE er påvist: A) Forelig-
ger indikasjon for kirurgi? og B) Er pasienten 
er egnet for kirurgi? Rask kirurgi anbefales 
ved TIA eller slag, men dersom det fore-
ligger blødning eller store embolier med 
utbredte nevrologiske utfall, bør kirurgi som 
regel utsettes i minst en måned. Den mest 
vanlige indikasjon for kirurgi er imidlertid 
fortsatt klaffedestruksjon med lekkasje 
og utvikling av hjertesvikt. Hjertesvikt ved 
operasjonstidspunktet er en sterk prediktor 
for dødelighet ved IE. Vilacosta viste for 
øvrig til et arbeid der operasjonsmortalitet 
ved utviklet septisk sjokk var høyere enn ved 
kardiogent sjokk. Tidlig kirurgi ved utvikling 

av kardiogent sjokk sekundært til klaffede-
struksjon ser dermed ut til å ha større nytte 
enn ved sjokk som følge av ukontrollert 
infeksjon som altså har en dårlig prognose 
selv med agressiv kirurgisk tilnærming. Fak-
torer assosiert med risiko for septisk sjokk 
er vedvarende infeksjonstegn, staph. aureus 
som agens, diabetes, arytmi (SVT), store 
vegetasjoner (15 mm) og nyresvikt.

En annen sesjon omhandlet risiko 
og utkomme ved IE. Bernard Prendergast, 
London, innledet. Interessant var en nomi-
nell økning av IE etter at all AB-profylakse 
ble frarådet i de engelske National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE)-
retningslinjene i 2008. Om det bare er en 
tilfeldig observasjon diskuteres intenst. 
I mangel av detaljert informasjon om 
underliggende mikrober er det foreløpig 
ikke mulig å si om de endrede retningslin-
jer for endoakradittprofylakse kan ha vært 
bidragende. 

En ny risikoskår utviklet fra en 
prospektiv database (1299 endokarditter, 
derav 672 venstresidige som ble operert) 
ble presentert av C. Olmos og medarbeidere 
fra Madrid. Utenom etablerte generelle 
risikofaktorer (alder, nyresvikt) inngikk 
IE-spesifikke parametere (mikrobe, peri-
annular komplikasjon, sepsis), og den nye 
skåren predikerte dødelighet bedre enn 
EuroSCORE I. 

N. Mangner fra Leipzig presenterte 
en studie om IE etter TAVI. IE forekom hos 
46 av 1717 pasienter (2,7 %); ikke ulikt det 
man kjenner fra konvensjonell klaffekirurgi. 
Ekkokardiografi var mindre sensitiv for å 
påvise IE med 25 % «ekko-negative», mens 
dødeligheten etter verifisert IE ved TAVI var 
skyhøy (hhv. 54 og 72 % etter 30 dager og 
12 måneder), trolig også fordi TAVI-popu-
lasjonen er generell sykere sammenlignet 
med konvensjonell klaffekirurgipasienter.

Ferrera presenterte et stort prospek-
tivt, ikke randomisert materiale (n=1053) 
der man sammenlignet akutt (tid fra 
symptomdebut til diagnose < 15 dager) vs. 
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subakutt venstresidig IE (> 15 dager). Over 
en tredel hadde proteseendokarditt eller 
hjertesvikt, og ca. 2/3 hadde klaffeinsuffi-
siens. Dødeligheten ved akutt IE var høyere 
og infeksjon med staph. aureus var mer van-
lig i denne gruppen. Tidlig kirurgi reduserte 
dødeligheten selv om det forelå septisk 
sjokk og reduserte dessuten komplikasjoner 
(hjerneslag etc). Det ble imidlertid under-
streket at dette var en ikke randomisert 
studie med en rekke forbehold hva angår 
konklusjonen. 

I et annet innlegg staket Vilacosta 
ut veien videre hva angår forskning på IE. 
Begrensningene ved observasjonsstudier 
er åpenbare. Randomiserte studier er av 
mange oppfattet som vanskelig å gjennom-
føre, særlig gjelder dette nytten av AB-
profylakse. Optimalt tidspunkt for kirurgi, 
påvisning av nevrologiske komplikasjoner, 
tidsintervall fra komplikasjoner til kirurgi og 
ukontrollert infeksjon etter oppstart av AB 
ble nevnt som spesifikke problemstillinger 
der konkrete studier er mulige.

Nye ESC-retningslinjer
Allerede den siste versjonen av ESC-ret-
ningslinjene fra 2009 anbefalte bl.a. mer 
restriktiv bruk av AB-profylakse (bare til 
dem med høyest risiko) og tidlig avklaring 
om/når kirurgi var indisert. Siden har det 
kommet en rekke nye store kliniske studier 
inkl. den første randomiserte studien om 
tidlig versus forsinket kirurgisk behandling 
av venstresidig IE_ENREF_2 (2). Bildediag-
nostikk har også utviklet seg betraktelig de 
senere årene, bl.a. bruken av positronemi-
sjonstomografi (PET), CT og MR (3). PET 
sammen med CT (PET/CT) kan gi tilleggs-
informasjon ved protese  eller ledningsendo-
karditt, særlig ved negativ ekkokardiografi. 
Ekkokardiografi fortsetter å spille en sentral 
rolle med en rekke klasse I, evidens B-anbe-
falinger både i diagnostikk, oppfølging og 
perioperativt i forbindelse med klaffekirurgi.

I motsetning til de engelske NICE-
retningslinjene fra 2008 som fjernet all 
AB-profylakse uansett pasientens risiko, så 
har ESC opprettholdt sin anbefaling om AB 

til dem med høyest risiko (dvs. tidligere IE, 
de med klaffeprotese eller annen protese 
eller patch/repair, og ved kompleks medfødt 
hjertefeil). Imidlertid er forekomsten av IE 
økende hos pasienter med lav eller middels 
risiko slik at ikke farmakologiske forebyg-
gende tiltak (f.eks. god tannhygiene) anbe-
fales til alle pasienter med hjertesykdom. 

Vesentlig nytt er innføring av 
begrepet «endocarditis team» som er 
ment å fremheve behovet for bred tverrfag-
lig samarbeid. ESC anbefaler nå sterkt at 
pasienter med IE behandles og følges opp 
av et slikt team, og at det ved sykehuset 
bør finnes mulighet for øyeblikkelig hjelp-
ekkokardiografi inkl. transøsofagal ekko-
kardiografi samt hjertekirurgi. Om dette 
i praksis betyr overføring av pasienter fra 
lokalsykehus til senter med hjertekirurgi på 
et tidligere stadium bør diskuteres når de 
nye retningslinjene formelt implementeres 
i Norge.

Redaksjonell kommentar: Disse 
retningslinjer vil senere bli gjennomgått 
og vurdert av Kvalitetsutvalget i NCS, før 
eventuell tilslutning i Norge.
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