AMERICAN COLLEGE OF
CARDIOLOGY-KONGRESSEN, 29.-31.
MARS 2014, WASHINGTON D.C.
Årets ACC-kongress ble avhold i hovedstaden Washington D.C. i USA.
DC er forkortelsen for District of Columbia, men byen kalles ofte bare
«the District» eller D.C. En lov fra 16. juli 1790 tillot etableringen av
en hovedstad langs med Potomac River og landets østkyst. De tilgrensende statene Maryland og Virginia donerte land til byen som
inkluderte de preeksisterende byene Georgetown og Alexandria. Byen
ble så oppkalt etter George Washington og fikk status som hovedstad i
1791. D.C. er under kongressens styre og tilhører derfor ikke noen annen
stat. Det bor ca. 650 000 mennesker i D.C. som derved er USAs 24
største by. Pendlere fra nabostatene øker byens innbyggertall til over en
million under ukedagene.
ACC-kongressen ble avhold i sentrum, med gangavstand til det
hvite hus og til museumsesplanaden. Været var kaldt og regnfylt under
oppholdet, noe som gjorde sightseeing mindre attraktivt.
Det var rundt 13000 kongressdeltakere. Det var som vanlig et
bredt kardiologisk program. Det ble presentert nye retningslinjer for
behandling av atrieflimmer. De forrige retningslinjene kom i 2006 med
fokuserte oppdateringer i 2011. I korthet anbefaler årets retningslinjer
økt bruk av radiofrekvensablasjon og tre nye antikoagulantia introduseres i behandlingen. Acetylsalisylsyre får en mindre rolle i behandlingen. I tillegg presenteres CHA2DS2-VASc-kalkulatoren for tromboembolisk risiko.
Det var flere norske presentasjoner, både inviterte foredrag og
abstraktpresentasjoner. Referentene fra årets kongress gir oss viktige
oppdateringer på studier om renal denervasjon ved hypertensjon,
MADIT-CRT-langtidsoppfølgingsdata, nytt fra behandling av hypertrofisk kardiomyopati, søvnapné og klaffefeil og medikamentstudier ved
hyperkolesterolemi, perikarditt, hjerteinfarkt og kardial kirurgi.
Neste år avholdes ACC-kongressen i San Diego.
Kristina H. Haugaa,
Stedlig redaktør ACC.14
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CRT-EFFEKT I 7 ÅR - MADIT-CRTOPPFØLGINGSSTUDIE
Nina Eide Hasselberg, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
blokk viste dog ikke signifikant økt dødelighet i CRT-gruppen (log rank, p=0,21).
Studien har stor klinisk relevans. Det
er viktig å tilby pasienter med venstre grenblokk CRT-behandling, og det er like viktig
å unngå CRT hos pasienter uten venstre
grenblokk. Tross data som viser at pasienter
med venstre grenblokk profiterer mest på
CRT-behandling, har man antatt at selekterte pasienter med brede QRS uten venstre
grenblokk kan ha effekt av behandlingen.
Derfor er det i dagens CRT-retningslinjer
åpning for å gi CRT til noen pasienter uten
venstre grenblokk.
I et ekspertpanel på ACC-kongressen var det enighet om at CRT-retningslinjer
ved hjertesvikt bør endres slik at behandlingen kun tilbys venstre grenblokk-pasienter.
Fra hovedstudien fra 2009 var ikke
mortalitet alene lavere i CRT-gruppen. Etter
den aktuelle studien kan kardiologen fortelle
pasientene sine at ikke bare vil de ha mindre
hjertesvikt-symptomer, de vil også leve
lenger med CRT.
I MADIT-CRT hadde alle pasientene
redusert systolisk funksjon med EF < 30 %.
Det er nå behov for å finne ut om CRT kan
ha ytterligere positiv effekt på sykelighet og
dødelighet hvis den implanteres før systolisk funksjon faller.
"Take home message" : Venstre
grenblokk er indikasjonen for CRT-behandling og ikke QRS-forlengelse. Hjertesviktpasienter med høyre grenblokk eller intraventrikulær ledningsforstyrrelse bør ikke tilbys
CRT.

Hjertesviktpasienter med venstre grenblokk
som fikk CRT (kardial resynkroniseringsterapi) i tillegg til ICD (CRT-D) viste økt
langtidsoverlevelse sammenliknet med
pasienter som fikk ICD alene (Goldenberg
et al. N Engl J Med 2014, Mar 30).
MADIT-CRT-studien, publisert i
2009, viste et 34 % fall i det primære endepunktet av hjertesvikt-hendelser og total
død over 2,5 år med biventrikulær pacing
sammenliknet med ICD alene hos hjertesviktpasienter med EF < 30 % med milde
symptomer (NYHA-funksjonsklasse I og II).
I den aktuelle oppfølgingsstudien fulgte man
1691 (fase 1) + 854 (fase 2) randomiserte
pasienter. Ved 7 års oppfølging var 18 % av
venstre grenblokk-pasientene med CRT-D
døde, mot 29 % av venstre grenblokk-pasientene behandlet med ICD alene. Bedret
overlevelse og færre hendelser i favør av
CRT-gruppen ved venstre grenblokk var
signifikant i multivariat-analyse justert for
bl.a. alder, diabetes, etiologi for hjertesvikt,
QRS-bredde og NYHA-klasse (tabell).
Død, alle årsaker
Hjertesvikthendelse,
ikke fatal
Hjertesvikthendelse
eller død

HR (95% KI)
0,59 (0,43–0,80)
0,38 (0,30–0,48)
0,45 (0,37–0,56)

Hos pasienter uten venstre grenblokk
var det en trend mot økt dødelighet ved
CRT-behandling, HR 1,57 (p=0,04) i justert
multivariat-analyse. Overlevelsesanalyse
(ujustert) hos pasienter uten venstre gren-
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ANTISTOFF MOT
HYPERKOLESTEROLEMI,
KOLKISIN OG PERIKARDIT
Jan Hysing, Medisinsk avdeling, Sykehuset Telemark

LAPLACE-2- og GAUS-2-studiene

Disse var så forbehandlet med ett av 5 ulike
statinregimer: simvastatin 40 mg, atorvastatin 10 eller 80 mg eller rosuvastatin
5 eller 40 mg. Studien dokumenterte at
både evolocumabinjeksjon 420 mg hver
fjerde uke og 140 mg annen hver uke kunne
redusere LDL-kolesterolet ytterligere 63 %
på toppen av høydose statiner. Den prosentvise reduksjonen i LDL var uavhengig
av hvorledes pasientene var forbehandlet.
GAUS-2-studien inkluderte selekterte
pasienter som ikke tolererte statiner. De
pasientene som var med i GAUS-2-studien,
hadde alle forsøkt to ulike statiner, noen
hadde forsøkt tre og noen fire ulike statiner,
og ble derfor oppfattet som statinintolerante. Disse statinintolerante ble randomisert i en studie med 2 x 2 faktorial design til
placebo, ezetimib eller evolocumab 140 og
420 mg henholdsvis hver annen eller fjerde
uke. Studien dokumenterte lik effekt av de
to doseringsregimene. Ezetimib reduserte
LDL-kolesterol med 18 %, og evolocumab
reduserte LDL-kolesterol med 53 % (38 %
tilleggsreduksjon). Bivirkninger i form av
myalgi forekom hos 5,9 % av denne pasientgruppen som ikke tålte statiner, således
synes i hvert fall ikke myalgiene å være
direkte relatert til lavt kolesterol per se.
Studiene med evolocumab fikk
betydelig oppmerksomhet. De har lagt et
viktig grunnlag for endepunktstudiene som
nå er underveis. Med evolocumab kan man
senke LDL- og totalkolesterol til nivåer ca.
50 % lavere enn hva vi har kunnet gjøre til
nå. Dette vil få avgjørende betydning for
eventuelt å videre verifisere hypotesen «jo
lavere jo bedre», og det vil være av betydning for å fastslå hvor lavt vi ønsker å senke
kolesterolet i fremtiden.

Bakgrunn: Noen pasienter med familiær
hyperkolesterolemi og høye kolesterolverdier har normale velfungerende LDL-reseptorer i lever, men likevel har de manglende
opptak av LDL-kolesterol i hepatocyttene.
Senere års forskning viser at ca. 5 % av
disse pasientene kan ha unormalt mye av et
peptid (PCSK9) som fører til degradering av
en ellers normal LDL-reseptor. Flere bioteknologiselskaper har nå laget monoklonale
antistoffer som fjerner PCSK9 fra sirkulasjonen, et prinsipp som har vist seg å øke
LDL-opptaket i lever, også hos normalpersoner, og dette gir en betydelig reduksjon i
serum-LDL på toppen av det en oppnår med
de mest potente statiner. Det er nå startet
store fase III-studier for å vise effekt på
endepunkt, død og hjerteinfarkt ved kolesterolsenkning med antistoffer mot PCSK9.
Et av disse injiserbare antistoffene som tidligere gikk under betegnelsen AMG145, har
nå fått navnet evolocumab. Før endepunktstudiene startet opp gjennomførte firmaet
som står bak, et bredt utviklingsprogram
med åtte doseresponsstudier. Tidligere
hadde man studert effekten av ulike doser. I
studiene som nå ble rapportert, brukte man
evolocumab 140 og 420 mg på pasienter
med og uten familiær hyperkolesterolemi,
videre på pasienter som ble behandlet med
statiner og ezetimib og på pasienter intolerante for statiner
LAPLACE-2 og GAUS-2 er to
dose-responsstudier som er gjennomført
med evolocumab. Antistoffet må injiseres
som en subkutan injeksjon (på samme vis
som en insulinpenn). Et av spørsmålene i
dose-respons-programmet var om 420 mg
antistoff én gang per måned var like effektivt som 140 mg hver 14. dag. LAPLACE2-studien ble gjennomført på pasienter
med hyperkolesterolemi og dyslipidemi.

CORP-2-studien
En italiensk forskergruppe fra Torino har
tidligere publisert en studie som viser god
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GIPS-III, POISE-2 ASPIRIN,
POISE-2 CLONIDIN og SIRS
(fire studier rett i fjernarkivet, les
papirkurven).

effekt ved å behandle akutt perikarditt med
kolkisin 0,5 mg x 2 daglig i 4 uker. Perikarditt har imidlertid en betydelig tendens til
å residivere, og 30 % av pasientene vil i
løpet av 6 måneder få residiv. Formålet med
CORP-2-studien var å studere om en kunne
redusere residiv-frekvensen ved profylaktisk
å sette pasienter med multiple residiv (≥
2) på kolkisin 0,5 mg x 2. Studien var en
randomisert dobbelt-blindet placebokontrollert, multisenterstudie som inkluderte
120 pasienter i hver behandling. Kriteriene
for perikarditt og residiv-perikarditt bygget
på funn av to definerte kriterier: smerter,
stetoskopi, EKG og ekkokardiografi. Ved
gjentatt residiv ble også feber og CRPstigning tatt med. Tre separate endepunkter
var klinisk residiv, varighet over 72 timer
og hospitalisering. Behandlingsgruppene
var balansert med hensyn til alder, kjønn
og komorbiditet. Behandlingsresultatene
viste en signifikant reduksjon i antall residiv
fra 56 i placebogruppen til 26 i kolkisingruppen. Antallet hospitaliseringer for
residiv ble redusert fra12 i placebo gruppen
til 2 i kolkisingruppen. Studien er publisert
i Lancet (online 30. 03.14). Referentens
kommentar: Kolkisin er et gammelt generisk
legemiddel, og det er intet firma som er
motivert for å søke legemiddelmyndighetene om utvidet indikasjonsområde. Bruken
av kolkisin ved perikarditt og residivperikarditt vil derfor på ubestemt tid være ”off label
world wide”. Det ser nå imidlertid ut til å
være økende dokumentasjon for at dette er
god behandling.
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Den ovenfor beskrevne CORP-2-studien er
et hederlig eksempel på en studie med et
generisk preparat startet på eget initiativ av
kliniske forskere. For CORP-2-studiens del
forelå det imidlertid dokumentasjon som
gjorde studien plausibel å gjennomføre.
Det ble nå på ACC14 rapportert flere slike
”investigator-initiated studies” hvor man i
hvert fall i ettertid spør seg om hva grunnlaget var for å starte studien, da det vitenskapelige rasjonale var fjernt. Eksempler
på disse var: SIRS, POISE-2 og GIPS. Siden
studiene er gjennomført, er det likevel viktig
og prisverdig at de blir rapportert.
GIPS III-studien: “Metformin in
Acute Myocardial Infarction in Patients
without Diabetes” testet ut hypotesen
om at metformin gitt straks etter PCI og
videre i fire måneder til pasienter som ikke
hadde diabetes, men NSTEMI, ville redusere infarktstørrelse og mortalitet. Det var
heldig for forskerne at man ikke påførte et
større antall pasienter akutt nyresvikt. Men
behandlingen hadde heller ingen effekt på
EF, målt ved MR, eller kliniske endepunkt.
De to POISE-2-studiene undersøkte
med en 2 x 2 faktorialt design hvorvidt
klonidin og/eller acetylsalisylsyre kunne
redusere sjansen for per operativ morbiditet (hjerteinfarkt) og mortalitet ved elektiv
ikke-kardial kirurgi. Ingen av behandlingen
hadde noen positive effekter, men begge
behandlingene viste signifikant økning i
potensielt dødelige bivirkninger som blødninger og hjertestans og slag.
SIRS-studien (Steroids In Cardiac
Surgery) var en stor randomisert placebokontrollert studies som undersøkte effekten
av å gi 500 mg metylprednisolon intraoperativt ved hjertekirurgi som krevde hjertelungemaskin. 3750 pasienter ble behandlet
i hver gruppe. Studien viste ikke signifikant
effekt på død og kompositt komorbiditet.
Det var imidlertid en signifikant økning i
antallet myokardinfarkter i behandlingsgruppen. Forfatterne konkluderer med at
metylprednisolon ikke bør gis profylaktisk
ved hjertekirurgi slik regimet var i studien.
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HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI:
STATE OF THE ART
Trine Håland, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
av både pasienten samt familiemedlemmer. Genetisk utredning av kardiomyopatier
er en kompleks prosess, og Hershberger
mente det er aktuelt å henvise til sentere
med ekspertise i genetisk utredning og oppfølging av pasienter og familiemedlemmer
med genetisk hjertesykdom.
Klinisk undersøkelse av familiemedlemmer med risiko for HCM følger retningslinjene fra ACCF/AHA (1) med anbefaling
om å starte screening av barn ved 12 års
alder. Ved anamnese på tidlig HCM-relatert
død i familien, deltakelse i konkurranseidrett
og symptomer på sykdom er det aktuelt å
undersøke barn ved tidligere alder. Undersøkelse hver 12-18 måned er anbefalt hos
ungdommer i alderen 12-18 år. Hos voksne
er det anbefalt klinisk undersøkelse hvert
3-5 år eller ut i fra symptomer.

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er den
hyppigste arvelige kardiovaskulære sykdommen. Insidensen av HCM er 0,2-0,5 % i
den alminnelige befolkningen. En hel sesjon
ved årets ACC-kongress var viet HCM med
fokus på problemstillinger rundt genetisk
utredning, behandling og risikostratifisering.

Genetisk utredning

Problemstillinger rundt genetisk utredning ble belyst av Hershberger fra Ohio
State University. HCM skyldes i hovedsak
mutasjon i gener som koder for proteiner
i sarkomerene med autosomal dominant
nedarving. Mutasjoner i 15 forskjellige gener
er angitt å føre til HCM, men de to hyppigste mutasjonene er i MYBPC3 (myosin
binding protein C) og MYH7 (beta myosin
heavy chain), som hver står for 40 % av
mutasjonene. Sensitiviteten for gentesting
varierer noe ut i fra litteraturen, men anslås
til å ligge rundt 60 %. Genetisk testing er
anbefalt hos pasienter med HCM for å gjøre
det lettere med tanke på familiær screening
og håndtering av pasienten med familie.
Når en HCM-relatert mutasjon er
påvist hos en pasient, vil det være indisert å teste nære familiemedlemmer for
samme mutasjon. Forut for genetisk testing
skal friske familiemedlemmer ha genetisk
veiledning med informasjon om risiko for
å være mutasjonsbærer, informasjon om
sykdommen og dens variable penetrans og
indikasjon for videre klinisk screening hos
familiemedlemmer med risiko for utvikling
av HCM. Klinisk screening av familiemedlemmer er aktuelt når HCM-relatert mutasjon ikke er påvist, og indikasjonen for dette
styrkes ved familiær forekomst av HCM.
Selv om gentesting har blitt sentralt
i risikostratifisering av familiemedlemmer,
understrekte Hershberger viktigheten med
familieanamnese. Nøyaktig famileanamnese
i tre eller flere generasjoner er anbefalt hos
alle pasienter med kardiomyopati. Dette kan
gi tilleggsinformasjon i risikostratifisering

Kommentar:
Genetisk testing er i Norge sentralisert til
Medisinsk genetisk laboratorium, Oslo universitetssykehus, mens genetisk veiledning
og kardiologisk oppfølging gjøres regionalt.
Selv om penetrans av sarkomermutasjoner
ansees å være høy, er risikoen for utvikling av sykdom fortsatt ikke kartlagt. Det
er antatt at risiko for utvikling av HCM er
spesielt høy i ungdomsalder ved rask vekst,
men Jensen og medarbeidere har nylig
utfordret denne antakelsen i sin artikkel i
Circulation (2). Det er i tillegg påvist en
assosiasjon mellom enkelte genotyper og
sen debut av sykdom (3). Vi har behov
for flere studier som ser på prevalens av
HCM hos familiemedlemmer med risiko for
sykdom.
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Medikamentell behandling
ved hypertrofisk obstruktiv
kardiomyopati (HOCM) og
risiko for plutselig død under
trening

Medikamentet bør igangsettes på sykehus
under telemetriovervåkning.

Kommentar:
Disopyramid bør kombineres med for
eksempel betablokker for å unngå rask
overledning av episoder med atrieflimmer/flutter. Disopyramid bør ikke kombineres
med sotalol og amiodaron grunnet risiko for
proarytmisk effekt.

Owens, University of Washington, hadde en
oppdatering av medikamentell behandling
av pasienter med HOCM/latent HOCM.
Farmakologisk algoritme for behandling av
HCM med venstre ventrikkel utløpstraktus
(LVOT) -obstruksjon ble gjennomgått (1).
Det anbefales at man er varsom med medisiner som reduserer preload og afterload
samt øker kontraktiliteten. Dette kan føre til
økt LVOT-obstruksjon. Medisiner som blant
annet thiazider, ACE-hemmere og AII-blokkere, alfa-blokkere, digoxin/digitoksin og
nitrater ble nevnt i denne sammenheng.
Ved HOCM anbefales behandling
med medikamenter som har negative inotrope og kronotrope egenskaper. Betablokkere er førstevalg (I,B) der effekten knyttes
til redusert hjertefrekvens og forlenget diastole med økt passiv fylling av ventrikkelen.
Betablokkere vil kunne gi en mild reduksjon
av hvilegradienten i LVOT samt forhindre
økning i gradient ved aktivitet. Det anbefales opptrapping til maksimalt tolerabel dose
ved symptomer som angina eller dyspné.
For pasienter som ikke har effekt
eller har mye bivirkninger av betablokkere,
kan det være aktuelt å bruke kalsiumblokkere som verapamil og diltiazem (I,B).
Owens understrekte at kalsiumblokkere
har vasodilaterende egenskaper som igjen
kan trigge ytterligere utløpsobstruksjon ved
HOCM. Kalsiumblokkere bør derfor brukes
med varsomhet ved betydelig hvilegradient
da det er beskrevet tilfeller av plutselig og
uventet hjertedød.
Disopyramid er et klasse I-antiarytmikum som gir negativ inotropi. Disopyramid er vist å kunne redusere utløpsobstruksjon, «systolic anterior motion» (SAM)
og mitralinsuffisiens. Medikamentet bør
vurderes hvis betablokkere og kalsiumblokkere ikke fører frem (IIa, B) og før pasienten
vurderes for septumreduserende prosedyrer. Medikamentet anbefales ikke ved
hjertesvikt, og en skal være oppmerksom
på at medikamentet kan forlenge QT-tiden
samt øke overledningsevnen til AV-knuten.
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Trening
Owens avsluttet presentasjonen ved å
snakke om trening som trigger for plutselig
hjertedød hos HCM-pasienter. I studier er
det vist at 16 % av plutselig død ved HCM
kan relateres til trening (4). Risiko for plutselig død må hele tiden veies opp mot den
helsegevinst som trening gir. Konkurranseidrett anbefales ikke. Høyintensitetstrening
og eksplosiv idrett bør unngås. Videre bør
man fraråde treningstyper der en synkope
kan være livstruende (for eksempel riding
og dykking). Trening sammen med andre er
et godt råd man kan gi til disse pasientene.

Septumablasjon eller
myektomi?

Tradisjonelt er pasienter med HOCM med
uttalte symptomer, til tross for medisinsk
behandling, blitt behandlet med kirurgisk
myekomi. Perkutan transluminal septal
myokardial ablasjon (PTSMA) ble introdusert på midten av 90 tallet og er blitt et
godt alternativ for utvalgte pasienter. Sorajja
fra Minneapolis Heart Institute hadde en
presentasjon omkring temaet. Det ble vist
til at risiko ved kirurgisk intervensjon er
minimal og at tall fra enkelte store sentere
i USA kan skilte med null prosent kirurgisk
mortalitet. Overlevelse etter 10 år er så å si
uendret fra den alminnelige befolkningen
etter myektomi (5). PTSMA er vist å ha
lav mortalitet, gi reduksjon i gradient og
symptomlindring på lik linje med myektomi.
Langtidsoverlevelse er også ved denne teknikken sammenlignbar med myektomi (6).
Sarojja understrekte derimot at det er utført
få studier som sammenligner de to teknikkene og at enkelte studier har vist høyere
risiko for dødsfall og arytmi hos pasienter
som har gjennomgått PTSMA (7). Myekt-
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omi og PTSMA anbefales utført på sykehus
med høyt volum av prosedyrer.
Et spennende moment i foredraget
var MitraClip som en behandlingsmulighet ved HOCM. MitraClip er vist å kunne
redusere gradienten i LVOT signifikant ved
å redusere SAM og i tillegg redusere grad
av mitralinsuffisiens. Denne kateterbaserte
teknikken vil ikke gi opphav til infarkt som
kan være substrat for arytmier som ved
PTSMA. Artikkel om emnet av Sorajja og
medarbeidere vil publiseres i Journal of
American College of Cardiology i løpet av
året.

Sesjonen ble avsluttet med en kasuistikk av
Groarke fra Brigham and Women’s Hospital.
Han belyste problemstillingene rundt risiko
stratifisering av HCM-pasienter. Kasuistikken omhandlet en ung mann med mutasjon
i TNNT2 med hypertrofi på 16 mm i midtre
del av septum. Han hadde ingen risikofaktorer som skulle tilsi implantasjon av
primærprofykaktisk ICD. Etter 2 år fikk han
hjertestans, men overlevde. Groarke understrekte at det fortsatt er usikkert hvilken
rolle genotype spiller ved risikostratifisering,
samt at vi er i behov for mer robuste prediktorer for plutselig død ved HCM.

Risikostratifisering og
plutselig død. Hvem trenger
ICD?

Kommentar:
Enkelte studier knytter mutasjon i TNNT2 til
økt risiko for plutselig og uventet hjertedød
hos HCM-pasienter med mindre uttalt
hypertrofi (3). Andre studier har ikke sett
sammenhenger mellom genotype og fenotype. Vi er i behov for flere studier som ser
på en eventuell sammenheng.

HCM er den hyppigste årsaken til plutselig død hos yngre, inkludert idrettsutøvere i
USA. Maron viste i sin presentasjon at risikoen for plutselig død hos HCM-pasienter
er 0,5 % per år hos pasienter som vi klassifiserer som lavrisikopasienter. Det er en
generell enighet om at primærprofylaktisk
ICD bør vurderes ved minst en av følgende
risikofaktorer:
yy Plutselig død i familien grunnet HCM

Referanser
1.

yy Uttalt hypertrofi (veggtykkelse > 3 cm)
yy Ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi ved
Holtermonitorering

2.

yy Uforklarlige synkoper
yy Abnormal blodtrykksrespons ved
arbeidsbelastning
Maron påpekte at studier har vist at adekvat
ICD-terapi er like hyppig hos pasienter med
1 risikofaktor som pasienter med 2 eller
3 risikofaktorer ved primærprofylaktisk
ICD-implantasjon (8). Primærprofylaktisk ICD kan derfor forsvares ved kun én
risikofaktor. Påvisning av «late gadolinum
enhancement» ved MR cor som uttrykk
for fibroseutvikling har vist seg til å være
knyttet til høyere risiko for mortalitet ved
HCM. Økende mengde fibrose er knyttet
til økende risiko for plutselig død ved HCM.
MR kan således være et tilleggsverktøy for
risikostratifisering av disse pasientene.
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NY UTVIKLING I RENAL
DENERVASJON
Fadl Elmula M. Fadl Elmula, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
behandling), var forskjellen på -2,29 mmHg
i systolisk kontor-blodtrykk mellom de to
armene ikke signifikant. Det var heller ikke
signifikant forskjell ved 24 timers blodtrykksregistrering med kun forskjell på 1,96
mmHg mellom gruppene.
Bhatt har konkluderte med at SYMPLICITY HTN-3 er den første blindede studie
med sham-kontroll i feltet av RDN. Det virker som om disse faktorene virkelig betydde
noe. De så ingen ekstra behandlingsfordel
av RDN for pasienter med alvorlig resistent
hypertensjon som ble nøye overvåket og
optimalt behandlet med medisiner.
Under sesjon for «New development
in renal denervation» ble det presentert
data fra Oslo RDN-studien som er en
randomisert og kontrollert studie. Selv om
begge studiegrupper viste en nedgang i
blodtrykk etter seks måneder sammenlignet med utgangspunktet (-28 mmHg for
medikamentell justert behandling veiledet
av hemodynamisk data av impedanskardiografi, sammenlignet med -8 mmHg for
RDN-behandling), var forskjellen på -20
mmHg i systolisk kontorblodtrykk mellom de to armene høysignifikant. Forskjell
i 24-timers blodtrykk var på -11 mmHg i
fordel for medikamentell justert behandlingsgruppe. Blodtrykksreduksjon ved RDN
var marginal og i nivå med placebo-effekten,
og derfor ble studien prematurt stoppet
av etisk grunner. Man konkluderte med
at medikamentell justert behandling er
bedre enn RDN-behandling. Michael Böhm,
University of Saarland, Homburg/Saar,
Tyskland, og Global SYMPLICITY Registry
co-chair, presentert data fra Medtronic
Global SYMPLICITY-registeret for det første

Det var knyttet stor spenning til ACCkongressen i år vedrørende resultatene fra
SYMPLICITY HTN-3-studien. Studiens sponsor Medtronic valgte å gå ut med nyheten
i januar 2014 at den aller viktigste studien
om renal denervasjon (RDN) har mislyktes
i å nå sitt primære endepunkt, nemlig effekt
på blodtrykksreduksjon, til tross for at den
møtte de primære sikkerhetsendepunktene.
De nye detaljerte data ble utgitt
29. mars i «late-breaking»-sesjonen på
ACC-kongressen ved Deepak L. Bhatt,
administrerende direktør ved intervensjonskardiovaskulæreprogrammet, Brigham
and Women Hospital Heart and Vascular
Center, professor i medisin ved Harvard
Medical School og co-hovedforsker. Data
ble samtidig publisert i New England Journal
of Medicine.
SYMPLICITY HTN-3 er den største
randomiserte studien av sitt slag og mest
grundig designet - inkludert blinding samt
jukseoperasjon (sham) i kontrollarmen.
SYMPLICITY HTN-3 søkt å vurdere sikkerhet og effekt av RDN, siden FDA (Food and
Drug Administration) har krevd mer og god
dokumentasjon før RDN kan bli godkjent
som behandling av behandlingsresistent
hypertensjon i USA.
Studien randomisert 535 pasienter
med resistent hypertensjon til RDN eller
angiografi alene. Begge gruppene forble
på behandlingsregimer med tre eller flere
blodtrykkssenkende legemidler på høyeste
tolererte doser. Selv om begge studiegrupper statistisk viste en nedgang i blodtrykk
etter måneder sammenlignet med utgangspunktet (-14,1 mmHg for RDN sammenlignet med -11,7 mmHg for jukseoperasjons-
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når det gjelder intervensjonsbehandling.
Basert på data fra denne studien blir neppe
RDN behandlingstilbud for pasienter i USA
i nær framtid. Det gjenstår å se utviklingen
i Europa og i resten av verden. Det er behov
for videre forskning for å sikre at metoden
kan avbryte sympatisk nervebane. I tillegg
bør man kanskje selektere pasienter med
høy sympatisk overaktivitet til RDN som kan
ha mulig nytte av en slik behandling.

1000 pasientene som ble inkludert så langt.
Reduksjonen av kontorblodtrykk var på -11,9
mmHg (n=751) og i 24-timers blodtrykk kun
-7,9 mmHg (n=404).
Kommentar: SYMPLICITY HTN-3 blir
den aller viktigste studien så langt når man
skal trekke konklusjon vedrørende effekt av
RDN hos pasienter med resistent hypertensjon. Studien viste hvor viktig det er å ikke
glemme den sterke placebo-effekten, særlig

KATETERBASERTE
KLAFFEINTERVENSJONER
Cecilie Risøe, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
p = 0,04 for bedre enn SAVR). Det var en
trend, men ikke signifikant bedre resultater,
hva gjelder forekomsten av hjerneslag og
alvorlig hjerneslag etter 30 dager og 1 år
med 1-årsforekomst av hjerneslag/alvorlig slag hos 8,8/5,8 % etter CoreValveimplantasjon og 12,6/7,0 % etter SAVR.
Som forventet var behovet for permanent
pacemaker vesentlig høyere i CoreValvegruppen enn etter SAVR (19,8 % vs 7,1 %
etter 30 dager, p < 0,001), og betydelig
flere pasienter behandlet med CoreValve
enn med SAVR hadde moderat til alvorlig
paravalvulær lekkasje ved utskrivning (7,8
% vs 0,3 %). Blant begrensninger nevnes
at flere pasienter som ble randomisert til
SAVR enn til TAVI trakk seg fra studien og at
estimert risiko ved kirurgi (middel STS 7,5/
logistisk EuroScore 18) var lavere i denne
studien enn i Partner A, hvilket kan forklare
at antall dødsfall var lavere enn forventet. I
diskusjonen ble det trukket frem at tendensen til lavere forekomst av hjerneslag
etter CoreValve-implantasjon enn SAVR
var overraskende ettersom Partner A hadde
vist signifikant høyere forekomst av slag ved
TAVI. Forekomsten av hjerneslag etter TAVI
i de to studiene var sammenlignbar. Ifølge
David Adams som presenterte studien,
kan årsaken være at Partner A registrerte
diagnostiserte hjerneslag mens pasientene
i CoreValve High Risk-studien ble systema-

Kateterbasert implantasjon av aortaklaffe
protese (TAVI i Europa, TAVR i USA) er et
fagfelt som omfattes med stor interesse,
og det var mer enn 50 presentasjoner med
dette som tema under kongressen. Størst
spenning knyttet det seg til resultatene
av den amerikanske multisenterstudien
CoreValve High-Risk der 747 pasienter med
høygradig aortastenose og høy risiko ved
klaffeoperasjon var randomisert til TAVI
med selvekspanderende klaff, CoreValve
(Medtronic), eller åpen aortaventilkirurgi
(SAVR) med primært endepunkt 1 års totalmortalitet. Tidligere har Partner A-studien
med ballongekspanderbar klaffeprotese
(Edwards-Sapien) vist like god overlevelse
etter 1 år ved TAVI og SAVR hos pasienter
med høy risiko ved kirurgi. Studiene Partner
B (Edwards-Sapien) og CoreValve ExtremeRisk har begge vist bedre 1-års overlevelse
etter TAVI hos inoperable pasienter randomisert til TAVI eller medisinsk behandling.
Resultatene fra CoreValve HighRisk ble presentert 29.03.14 og samtidig
publisert i New England Journal of Medicine. Studien konkluderer med at pasienter
med alvorlig aortastenose og høy risiko
ved hjertekirurgi hadde signifikant bedre
1-årsoverlevelse ved TAVI med CoreValve
enn ved SAVR. Etter 1 år var 14,2 % av
CoreValve-pasientene døde mot 19,1 % av
SAVR-pasientene (p < 0,0001 for like god,
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Partner A og CoreValve High-Risk har vist
at det ikke bare er tilnærmet inoperable
pasienter som bør vurderes for TAVI, men
også operable pasienter med høy risiko ved
åpen kirurgi. I dag er norsk praksis trolig
varierende når det gjelder hvem som tilbys
TAVI. Ved rådgivning av yngre pasienter må
det imidlertid has in mente at vi vet lite om
langtidsresultatene ved TAVI. Pasienter med
lav eller intermediær risiko ved kirurgi skal
fortsatt henvises til kirurgisk AVR i henhold
til gjeldende retningslinjer ettersom det så
langt ikke foreligger data fra randomiserte
undersøkelser.
Mange pasienter som vurderes
for SAVR eller TAVI fremstår som ganske
skrøpelige, og 49 % av pasientene i PartnerII-studien var avslått for kirurgi på dette
grunnlag. Flere sesjoner hadde derfor skrøpelighet (frailty) som sentralt tema. Den
prosentvise forekomsten øker eksponentielt
fra 65-årsalder, og det er ofte vanskelig å
bedømme om årsaken er hjertesykdom
eller aldersbetingede forandringer. Verken
TAVI eller implantater ved hjertesvikt (CRT,
LVAD) bedrer aldersbetinget skrøpelighet.
Et stort antall skåringssystemer benyttes,
men flere argumenterte for 5 meters «gait
speed» som en enkel og god undersøkelse.
Verdier > 1,2 m/s er normale, verdier < 0,8
m/s er godt korrelert til skrøpelighet. Pasientens skrøpelighet må så veies mot sannsynlig nytte av inngrepet. Skrøpelighet betyr
relativt lite for tidlig mortalitet ved TAVI,
men vesentlig mer for 1-årsoverlevelse og
for livskvalitet etter inngrepet. Problemstillingen vil stadig oftere bli ”hvem skal vi
behandle” og ikke ”hvem kan vi behandle”.
Kateterbaserte klaffeintervensjoner
er ikke bare TAVI selv om denne teknikken
dominerte på årets kongress. I en sesjon
med få tilhørere ble 5-årsresultatene fra
Everest-II-studien lagt frem. Dette er en
prospektiv multisenterstudie der 279 pasienter med mitralinsuffisiens grad 3-4 ble
randomisert 2:1 til MitraClip eller mitralklaffkirurgi (plastikk eller ventil). Inkluderte
pasienter var i gjennomsnitt 67 år, hadde
EF 60 % og drøyt 1/3 hadde atrieflimmer.
Ett-årsresultatene ble publisert i 2011 og
konkluderte med at kirurgi ga best resultater (p = 0,007), men at MitraClip var en
tryggere teknikk (p < 0,001) med sammenlignbar forbedring i klinisk utkomme. Fem

tisk undersøkt med tanke på nytilkommet
slag, og dette resulterte i høyere angivelse
av hjerneslag hos de opererte pasientene.
En annen studie om samme tema
som ble lagt frem under Late-breaking clinical trials dagen etter, men som fikk mindre
oppmerksomhet, var CHOICE. Dette er en
tysk studie som randomiserte 241 pasienter med høygradig aortastenose og høy
risiko ved kirurgi (middel STS 5,6/ logistisk
EuroScore 21,5) til transfemoral TAVI med
ballongekspanderbar (Edwards-Sapien)
eller selvekspanderende (CoreValve) aorta
klaffeprotese og 30 dagers oppfølgning.
Primært vellykket prosedyre ble oppnådd
hos 95,9 % i ballongekspanderbar gruppe
mot 77,5 % av pasientene med selvekspanderende klaff (p < 0,001), og forskjellen
skyldes i all hovedsak lavere forekomst av
moderat/stor aortainsuffisiens, henholdsvis
4,1 % vs 18,3 % i de to gruppene (p < 0,001)
bedømt ved angiografi. Forekomsten av
moderat/stor aortainsuffisiens bedømt ved
avsluttende ekkokardiografisk undersøkelse
var lavere (1,6 % vs. 5,8 %), men fortsatt
signifikant forskjellig (p = 0,005). Moderat
eller større aortainsuffisiens er assosiert
med høyere sen mortalitet. Forfatterne
mener at ekkokardiografi underestimerte
graden av aortainsuffisiens sammenlignet
med angiografi. Etterdilatasjon ble utført
hos 20 % med Edwards-Sapien-klaff mot
49 % med CoreValve (p < 0,001). Færre
pasienter behandlet med Edwards-Sapien
enn med CoreValve trengte mer enn en klaff
(0,8 % vs 5,8 %, p=0,03), og færre trengte
permanent pacemaker (17 % vs 38 %, p =
0,001). Det var ingen signifikante forskjeller i 30 dagers kardiovaskulær mortalitet,
større blødninger, vaskulære komplikasjoner, hjerneslag, obstruksjon av koronarkar
eller ruptur av aortaringen. Langtidsresultater vil kunne besvare om selvekspanderbare
klaffeproteser fortsetter å ekspandere og
om dette muligens kan redusere forekomsten av klinisk betydningsfull aortainsuffisiens over tid.
De fremlagte studiene viser at TAVI
er et godt tilbud til pasienter med betydelige plager som følge av høygradig aortastenose og høy risiko ved åpen hjertekirurgi.
Årsaker til høy risiko ved kirurgi er oftest
høy alder, tidligere hjerteoperasjon eller
hjerneslag og én- eller flerorgansvikt.
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år. Det ble konkludert med at MitraClip er et
trygt behandlingstilbud for utvalgte pasienter med behandlingstrengende mitralinsuffisiens og at kliniske gevinster vedvarer i 5 år.
Avslutningsvis kan det nevnes at det fremkom i en annen sesjon at MitraClip også
er under utprøving som et mulig behandlingstilbud ved hypertrofisk kardiomyopati.
Fordelene er kateterbasert behandling av
SAM og mitralinsuffisiens uten induksjon av
septalt hjerteinfarkt. Artikkelen av Sorajja et
al. er under trykking i Journal of the American College of cardiology..

års oppfølgning foreligger nå, trolig for 161
pasienter. Overlevelsen var like god i begge
gruppene (MitraClip 81 %, opererte 79
%), men 26,7 % av MitraClip-pasientene
ble senere operert på grunn av for dårlig
resultat ved kateterbasert teknikk mot 7,5
% reoperasjoner etter primær mitralkirurgi.
Behovet for reoperasjon etter MitraClip
avdekkes tidlig, så i tidsrommet 6 måneder
til 5 år var det få nye prosedyrer. MitraClippasientene hadde mindre forbedring av
NYHA-klasse enn mitralopererte, og flere
har mitralinsuffisiens grad 3-4 (18 % vs 2
%), men også her er data stabile fra 1 år til 5

SØVNAPNÉ
Arild Hetland, Hjertemedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold, Fredrikstad
med atrieflimmer. Man finner at blant over
10000 pasienter med atrieflimmer, har ca.
20 % OSA. Disse har dårligere funksjonsklasse, høyere hospitaliseringsrate og er
mer utsatt for blødninger ved antikoagulasjon enn andre pasienter med atrieflimmer.
Men man finner ingen signifikant forskjell i
mortalitet mellom gruppene.
Symposiet ”Joint Symposium of the
Heart Failure Society of America and the
American College of Cardiology III: Update
and Harmonization in Heart failure practice
Guidelines” dekket både retningslinjer fra
ACC, ESC og HFSA, med hovedvekt på hva
som var nytt på fagfeltet. Biykem Bozkurt
(Baylor College of Medicine, Texas) kom
i sitt innlegg “Adjunct Therapies Across
Different Guidelines-Differences and Gaps”
inn på Continuous Positive Airway Pressure
(CPAP)-behandling som tilleggsterapi til
farmakologisk behandling ved hjertesvikt
og OSA, men etterlyste større randomiserte
studier. Gregg Fonarow (University of California, San Francisco) etterlyste også flere
randomiserte studier og understreket også
at ulike former for søvnapné finnes, som
OSA og CSR.
Svært lite ble nevnt om adaptive
servo-ventilasjon (ASV) som behandlingsprinsipp. Men av postere nevnes studien
fra Takashi Nagasaka og medarbeidere

Kongressen hadde få, men interessante
presentasjoner på dette feltet.
Eldrin F. Lewis fra Brigham and
Women’s Hospital, Boston, USA, holdt et
innlegg med overskriften “Treatment of
Sleep Apnea in Heart Failure: Can it Also
Treat Heart Failure?” Han forklarte forskjellen mellom obstruktiv søvnapné (OSA) og
sentral søvnapné, såkalt Cheyne-Stokes
respirasjon (CSR), og at overgangsformer forekommer. Lewis understreket at
søvnapné er hyppig forekommende og et
underkjent problem. Han nevnte at flere
små studier var gjort på dette området,
både vedrørende prevalens og ulike behandlings-modaliteter, men at disse studiene er
små og sjelden randomiserte. Behovet for
store, randomiserte studier etterlyses. Det
framkom under debatten etter innlegge, en
vittig kommentar fra panelet der man hevdet man nå var glad kardiologer etter hvert
kom på banen, da søvnspesialister de siste
20 år ikke hadde fått utrettet spesielt mye
på dette fagområdet.
Fredrik Holmqvist fra Duke Clinical Research Institute, USA, snakket
om: ”Obstructive Sleep Apnea and Atrial
Fibrillation: Findings from ORBIT-AF”. “The
Outcomes Registry for Better Informed
Treatment of Atrial Fibrillation” (ORBIT-AF)
er et sentralt USA-register av pasienter
73
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nr. 1. 2014. I oppfølgingen var 31 pasienter
med i behandlingsgruppen og 44 i kontrollgruppen. Studien var ikke randomisert, men
dette er den første studien som presenterer mortalitetstall på såpass lang ASVbehandling. Vi presenterte også en poster
med tittelen: ”Cheyne-Stokes Respiration is
Associated With a Higher Mortality Than
Obstructive Sleep Apnea in Heart Failure
Patients”. Dette er første gang pasienter
med hjertesvikt og OSA er sammenliknet
med pasienter med CSR og hjertesvikt med
henblikk på mortalitet. Selv om man korrigerer for alder, vekt og medikasjon, kommer
CSR-pasientene signifikant dårligere ut:
høyere mortalitet og flere sykehusinnleggelser. Median oppfølgingstid var 1371 dager,
og 43 pasienter var i CSR-gruppen og 19 i
OSA-gruppen. Dette var en ikke-randomisert studie, men viste viktige funn. Man har
tidligere fokusert på OSA. Dette resultatet
understreker viktigheten av at screening og
kartlegging av type søvnapné er viktig.

fra Isesaki i Japan med tittelen ”Adaptive
Servo-Ventilation Therapy Shows Significant
Improvement of Renal Function with Improvement of Cardiac Function in Patients With
Heart Failure”
De undersøkte 198 pasienter med
søvnforstyrrelser. 101 ble behandlet med
ASV og 97 ikke. Hovedbudskapet var at
man etter 6 måneder med ASV-behandling
signifikant bedret estimert glomerular filtrasjonsrate (eGFR) hos behandlingsgruppen.
Studien var ikke randomisert.
Mer interessante var nok to egne
poster- presentasjoner fra Sykehuset Østfold i samarbeid med Oslo universitetssykehus. I den ene ”Adaptive Servo-Ventilation
Decreased Mortality and Admission Rates
in Heart Failure Patients With CheyneStokes Respiration in a 18 Months Prospective Study” viser vi at ASV-behandling i 18
måneder signifikant bedrer overlevelse og
reduserer hyppigheten av sykehusinnleggelser. Undersøkelsen er en videreføring av
”3C”-studien som ble omtalt i Hjerteforum
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