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Vintermøtet 2009

Dette var det 19. Vintermøte og det best besøkte så langt med over 
200 påmeldte. Møtets popularitet skyldes ikke minst kurskomité
ens utrettelige arbeid med å lage et spennende program. Komité

leder Kongsgård har hovedæren for dette, og hans tidligere varslede 
avgang viste seg heldigvis kun å være et varsel. Møtet ville ikke vært det 
samme uten hans sjarmerende, antydede dysfore, men dog klart optimis
tiske stemning.

Årets sesjoner dekket områder som omtale av nye teknologier, både 
billeddiagnostikk og fjernmonitorering av pacemaker, samt arytmier, en
dokarditt, perkutan intervensjon og hjertekirurgi, i tillegg en på ny spisset 
diskusjon mellom PCI/kirurgi ved koronarsykdom. Det var et variert pro
gram som fenget alle deltakerne. Referat fra de fleste innlegg publiseres i 
dette nummer.

Forskningsdagen forut for selve møtet er nå veletablert, og mange 
spennende temaer ble tatt opp. Alle abstrakter herfra publiseres også i 
dette nummer av Hjerteforum. I år gikk abstraktsprisen til Helge Røsjø, 
AHUS, for presentasjonen ”Chromogranin B: A novel myocardium
regulated  biomarker in experimental and clinical heart failure”.

NCSformann Risøe fremhevet populariteten til NCS sine møter, et 
resultat ikke bare av gode faglige program og sosialt hyggelige møter, 
men også en viktig møteplass mot industrien. Hun poengterte at andre 
også kunne lære av en slik åpen samhandlingarena. Og til kurskomitéleder 
kom, foruten fortjent ros, en klar melding: Stå på videre Erik, neste år er 
det kun 20års jubileum!

Ole Storsteins pris for 2008 ble tildelt Ulrik Wisløff for hans 
betydelige  innsats innen kardiovaskulær forskning. Hans forskning har 
vært rettet  mot sammenhengen mellom systematisk fysisk trening, aerob 
kapasitet og helse.

Med Eriks oppsummering: ”Vitenskapen sier hva kan gjøres, 
retningslinjer  hva vi bør gjøre og registre hva vi har gjort. Med slike 
logiske tankerekker er det betryggende å vite at helseministeren ringer  
Snåsamannen”, ønsker vi alle tilbake til neste års jubileum, det 20. 
Vintermøte .

Ole Jonas Rolstad
Stedlig Hjerteforumredaktør
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Ekkokardiografisk vurdering av kontraktil 
funksjon og fylningstrykk ved hjertesvikt. 

Nye modaliteter.
Svend Aakhus, Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet

Ekkokardiografi er avgjørende for å kunne 
bedømme hjertets funksjon hos pasienter 
med hjertesvikt. En får med 2D ekko

kardiografi enkel oversikt over dimensjoner 
og kontraksjoner i venstre og høyre ventrikkel. 
Kontraksjonene vi ser er imidlertid et resultat av 
mange faktorer der kontraktiliteten bare er en av 
flere parametre (figur 1).

Hjertesvikt skyldes som regel redusert 
myokardfunksjon forårsaket av for 
eksempel iskemisk hjertesykdom, 
kardiomyopati, inflammasjon eller 
toksiner. Videre sees hjertesvikt hos 
pasienter med signifikante klaffefeil 
med volum eller trykkbelastninger 
på ventriklene og ved takyarytmier 
med dilatasjon og kontraksjonssvek
kelse. Sjeldnere årsaker er peri
kardsykdom og medfødte hjertefeil. 
Ekstrakardiale årsaker så som hy
pertensjon, KOLS og økte krav til 
minuttvolum kan også forårsake hjertesvikt.

Hemodynamikken er svært forskjellig ved 
kronisk og akutt hjertesvikt, og det er viktig å 
være klar over de ekkokardiografiske tegn som 
skiller disse tilstandene (tabell 1). Ved kronisk  
kompensert venstre ventrikkelsvikt er som regel 
venstre ventrikkels slagvolum og minuttvo
lum rimelig godt bevart ved at ventrikkelens  

volum er kompensatorisk betydelig øket. Ven
stre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) er oftest 
betydelig redusert, fylningstrykk og trykk i lille 
kretsløp imidlertid oftest bare lett øket. Dette er 
typisk for dilaterende kardiomyopati, kronisk 
iskemisk hjertesykdom med postinfarktsvikt 
og kroniske store aortainsuffisienser. Ved de 
akutte svikttilstander har vanligvis ikke venstre 
ventrikkels dimensjoner rukket å øke vesent

lig. Slag og minuttvolum er ofte 
betydelig redusert, mens fylnings
trykk og trykk i lungekretsløpet 
kan være betydelig øket. Denne 
situasjonen ser en oftest ved store 
akutte infarkt, store akutte aorta og 
mitralinsuffisienser, for eksempel 
ved en endokardittsituasjon, ved 
en papillemuskelruptur eller sentral 
aortadisseksjon med affeksjon av 
aortaklaffen.

Med ekkokardiografi kan vi 
registrere både globale og regionale parame
tre. De viktigste globale parametre er venstre 
ventrikkels dimensjoner og volum, fraksjonert 
forkortning og ejeksjonsfraksjon, global vegg
bevegelsesscore (WMSI) og registrering av 
bevegelse i AVklaffeplanet. Aktuelle regionale 
parametre er segmental veggbevegelse, vevs
hastigheter og regional forkortning (strain).

Figur 1. Determinanter for myokards kontraksjon. Tabell 1. Hemodynamikk akutt vs kronisk svikt
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Ekkokardiografiske 

teknikker
Mmode har vært benyttet i vel 30 år, men for
svarer fortsatt sin plass som det mest presise og 
repeterbare mål på venstre ventrikkels dimen
sjoner ved symmetrisk kontraherende ventrikler. 
Tidsoppløsningen er meget høy, det er etablerte 
standarder for måleteknikk, og det finnes rike
lig med populasjonsdata til sammenligning. 
Metoden er mindre egnet ved regionale kon
traksjonsforstyrrelser, og den kan være teknisk 
krevende. Ved dårlig bildekvalitet eller avviken
de (ikkeperpendikulære) akser bør man ikke 
benytte Mmoderegistreringer. Normalverdier 
for venstre ventrikkels endediastolisk diameter 
er indeksert 3,2 cm/m² og for fraksjonert for
kortning >28 % (1). Mmode kan også benyttes 
til å vurdere ventriklenes langaksefunksjon ved 
fra apikal posisjon å måle AVplansbevegelighet 
i høyre og venstre ventrikkel som uttrykk for 
global funksjon. Ved større regionale kontrak
sjonsforstyrrelser mister dette målet sin globale 
spesifisitet.

Todimensjonal (2D) ekkokardiografi gir 
relativt presise dimensjonsmål med relativt god 
repeterbarhet, men det er færre populasjonsdata 
til sammenligning og egentlig ikke så godt eta
blerte normalverdier. Målinger på 2Dregistre
ringer er velegnet hos pasienter med regionale 
kontraksjonsforstyrrelser. Som en hovedregel 
bør en kontrollere ventrikkeldimensjoner med 
både 2D og Mmodeteknikk.

Venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) 
måles vanligvis ved 2D ekkokardiografi ved 
såkalt biplan Simpsons teknikk ved å markere 
endokardkontur i endediastole og systole i hhv. 
apikalt 4kammer og 2kammer eller lang

aksebilde. EF har middels presisjon og repeter
barhet som imidlertid bedres vesentlig ved bruk 
av intraluminal kontrastering (2). Det er verdt 
å merke seg at EF ved ekkokardiografi av tek
niske årsaker gir gjennomgående lavere verdier 
enn ved MRI og ventrikulografi, og at verdiene 
derfor ikke er direkte sammenlignbare. EF er en 
velkjent parameter i mange kliniske studier, og 
den har god prognostisk styrke.

Regional veggbevegelighet vurderes ved 
visuell  analyse av myokards fortykning og 
endo kards bevegelse inn mot ventrikkelens 
lumen i systole (figur 2). Normal kontraksjon 
gis score 1, hypokinesi 2, akinesi 3 og dys kinesi 
4. Ved å bruke to parasternale og tre apikale 
snitt får man beskrevet alle venstre ventrikkels 
16 segmenter. Ved å summere antall poeng og 
dele på antall sette segmenter får man indek
sert veggbevegelsesscore (WMSI). Analysen 
er semikvantitativ, har middels presisjon og 
repeterbarhet og er velegnet ved regionale kon
traksjonsforstyrrelser. Mye tyder på at WMSI 
gir mer prognostisk informasjon enn for eksem
pel EF (3).

Kontraktil reserve kan vurderes ved stress
ekkokardiografi. Vanligvis benyttes dobutamin 
stressekkokardiografi der man belaster 
pasien ten trinnvis opp til 20 µg/kg/min (mode
rat dose) og evaluerer kontraksjonsendringene. 
Manglende bedring av kontraksjonene under en 
slik test indikerer manglende kontraktil reserve 
og derved en dårligere prognose. Testen er se
mikvantitativ og undersøkeravhengig, men gir 
mye prognostisk informasjon og kan være av
gjørende for enkelte pasienter i valg av behand
ling, for eksempel hjertekirurgi.

Kontrastekkokardiografi med dedikert ul
tralydkontrastmiddel gir mulighet for bedre 
fremstilling av endokardkonturen, og derved 
kontraksjonsforstyrrelser. Brukt i forbindelse 
med stressekkokardiografi gir det en bedre diag
nostisk presisjon og har spesiell anvendelse hos 
pasienter med redusert bildekvalitet. Metoden er 
også nyttig for å avdekke evt. intraventrikulære 
patologiske strukturer som for eksempel trom
ber. Det er i dag kun ett ultralydkontrastmiddel 
(SonoVue) tilgjengelig på det norske markedet. 
Teknikken blir relativ kostbar, dvs. ca. 700 kr 
per undersøkelse.

Sanntids3Dekkokardiografi er over de 
siste 5 årene blitt utviklet til et anvendelig verk
tøy for å fremstille hjertets struktur. Bestem

Figur 2. Visuell analyse av myokards kontraksjon 
baseres  på både endokards forflytning og veggens 
fortykning  gjennom systole.
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melse av venstre ventrikkels volumer og EF 
viser god overensstemmelse med MRI (4), og 
spesielle multisnittfremstillinger av venstre 
ventrikkels kontraksjoner gir en meget god 
oversikt over utbredelse av regionale kontrak
sjonsforstyrrelser (figur 3). En begrensning er 
lavere bildehastighet og mindre sektorvinkel 
som kan gjøre det vanskelig å registrere dila
terte ventrikler.

Vevshastigheter har vært tilgjengelig i ca. 
10 år. Målt enten ved pulset doppler eller ved 
fargevevsdoppler (5) får man fremstilt regionale 
longitudinelle vevshastigheter (figur 4). Ved å 
integrere hastighetskurven (m/s) over tid (s) får 

man distansen, eller forflytning (displacement) 
(m). I praksis brukes disse målene primært til å 
vurdere langaksebevegelse i AVplanet i venstre 
og høyre ventrikkel der det er etablerte verdier 
for normalitet. Man benytter maksimalt systo
lisk utslag for vevshastighet og forflytning. På 
Rikshospitalet angir vi normalverdier for mak
simal systolisk vevshastighet til å være >6 cm/s 
i basale septum og >10 cm/s i basale høyre ven
trikkels fri vegg. For maksimal systolisk forflyt
ning er verdiene hhv. >10 mm og >15 mm. Man 
kan også undersøke hastigheter og forflytning i 
myokards segmenter, men her spiller som regel 
vinkelfeilen en større rolle, og målene blir mer 
usikre. Mer enn 20 graders vinkelavvik bør en 
ikke måle på. Teknikken kan likevel være nyt
tig hos pasienter med regionale kontraksjons
forstyrrelser. Hos pasienter med meget dilaterte 
sfæriske ventrikler får en ofte stor vinkelfeil 
for målinger i basale segmenter. Et problem 
er at det faktisk mangler en produsentstandard 
for denne teknikken slik at målinger utført på 
samme pasient med maskiner fra ulike leve
randører ikke nødvendigvis gir samme verdier. 
Gode populasjonsdata er heller ikke etablert, 
men her vil man etter hvert med HUNTmate
rialet i NordTrøndelag få slike data for flere 
tusen deltagere fra normalbefolkningen.

En tilnærming til bedømmelse av regionale 
kontraksjoner er analyse av regionale forkort
ningskurver (strain) (6). Dette kan gjøres ut fra 
vevsdopplerregistreringene, dopplerstrain og 
strainrate, som imidlertid har en ikke ubetyde
lig observatørvariasjon (7) som gjør teknikken 

best egnet i studier av pasient
grupper. Mer robust er strain
estimater fra 2Dregistreringene, 
kalt speckletrackingteknikken. 
Her følges mønstre av ultralyd
reflektorer (speckles), og ved å 
beregne deres innbyrdes posi
sjon og derved avstand gjennom 
hjertesyklus får man kurver for 
regional forkortning, dvs. strain 
(figur 5a). I prinsippet beregnes 
gjennomsnittskurver for hvert 
segment som så igjen midles til 
en såkalt global strainkurve. Ut 
fra strainkurvene fra segmentene 
i de 3 apikale snitt kan det kon
strueres et ”Bull’s eye plot” av 
venstre ventrikkel med anføring 

Figur 3. Med 3D ekkokardiografi kan man ved hjelp av 
et såkalt fullvolumopptak generere sekvensielle korrekt 
vinklede kortakser av venstre ventrikkel. Når disse kort
aksene avspilles simultant som ”cinelooper”, får man en 
meget god oversikt over utbredelse og omfang av regio
nale kontraksjonsforstyrrelser.

Figur 4. Fargevevsdoppler gir mulighet for bl.a. analyse av vevshastighe
ter (venstre panel) og dets integral, vevsforflytning (displacement – høyre 
panel). Kurver for septale mitralring (IVS  gult) representerer venstre 
ventrikkel, for laterale trikuspidalring (RV  grønt) representerer høyre 
ventrikkel. Maksimal systolisk vevshastighet er klart redusert for IVS med 
grenseverdi for RV. Vevsforflytning er klart redusert for IVS med grense
verdi for RV. Samlet tyder dette på at venstre ventrikkel har redusert lang
aksefunksjon, og høyre ventrikkel har en grenseverdi.
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av gjennomsnittlig maksimalt systolisk strain 
for hvert segment som også får en fargekode 
(figur 5b). Dette gir en attraktiv presentasjon av 
strainverdiene i hele venstre ventrikkel, men en 
skal huske på at hvert segments verdi er gene
ralisert fra verdien i et apikalt bildesnitt som jo 
ikke dekker mer enn ca. 1 mm av segmentets ut
bredelse. Verdiene må derfor ansees veiledende. 
Denne teknikken er mindre undersøkeravhengig 
enn dopplerstrainteknikken og har ikke samme 
følsomhet for vinkelfeil. Også her mangler en 
felles leverandørstandard, og produsentene har 
ikke frigitt de algoritmer som ligger til grunn 
for utregningene i sin egen maskin. Det mangler 
også gode populasjonsdata. For global strain, 
dvs. gjennomsnittlig strain for alle ventrikke
lens segmenter, angir vi normalverdier >18 %. 
For hvert enkelt segment må man vurdere de 
enkelte strainkurvene individuelt. Metoden kan 
være meget nyttig hos enkelte pasienter, spesielt 
dem med mindre kontraksjonsforstyrrelser der 
metoden er vist mer sensitiv enn visuell vegg
bevegelsesanalyse (8). Metoden er dessuten et 
attraktivt forskningsverktøy.

Vurdering av fylningstrykk
En grundigere gjennomgang av vurdering av 
fylningstrykk i høyre og venstre hjertehalvdel 
er gitt i Hjerteforum tidligere (9). Kort for
talt bør man sammen med E/E’ fortsatt be
nytte konven sjonelle dopplerparametre som 
registreres fra mitralblodstrøm (E/Aratio, 
E decellerasjons tid, varighet av Abølge) og 
lunge veneblodstrøm (S, D, retrograd A, og va

righet av retrograd A). For vurdering av hjerte
svikt kommer selvsagt også estimater for trykk 
i lungekretsløpet inn, da primært registrering 
av TRp og estimering av trykk i høyre atrium. 
Vevshastigheter i mitralring viser en tidlig (E’) 
og sen (A’) bølge. Det er vist at for pasienter 
med EF >50 % er ratioen E/E’ >15 en følsom 
indikator for økte fylningstrykk. Er E/E’ <8 er 
trykkene som regel normale. Er E/E’ mellom 8 
og 15, noe som er tilfelle for de fleste pasienter, 
må en oppfylle minst en annen dopplerindika
tor på økte fylningstrykk for å kunne si dette 
med god presisjon. Kravet til disse indikatorene 
er E DT <130 ms, E:A >2, PV Ad – Ard >30 
ms (10). For pasienter med EF <50 % er E DT 
<150 ms og/eller E/A >1,5 indikasjon på økte 
fylningstrykk. Metoden er attraktiv i all sin en
kelhet, men har klare begrensninger. Det er for 
eksempel få pasienter med EF >50 % som fak
tisk har E/E’ >15, sensitiviteten blir derfor lav 
(11). En skal også være klar over at validerin
gen er foretatt i koronarutredningspasienter der 
iskemisk hjertesykdom dominerte foran dilatert 
kardiomyopati og normale funn. Man har senere 
vist at metoden ikke fungerer hos pasienter med 
hypertrofisk kardiomyopati og at den er uviss 
hos pasienter med kunstige hjerteklaffer og 
andre klaffefeil.

Oppsummering
Ekkokardiografi er en helt nødvendig undersø
kelse i diagnostikk og monitorering av pasienter 
med akutt og kronisk hjertesvikt. Ingen av de 
mest brukte måleteknikkene er loaduavhengi

ge, slik at det er nyttig å 
ha en formening om pre 
og afterload i forbin
delse med undersøkelse 
av den enkelte pasient. 
Kontrast ekkokardiografi 
bedrer diagnostisk presi
sjon hos pasienter med 
redusert bildekvalitet. 
Evaluering av kontrak
til reserve kan være 
avgjørende preoperativ 
undersøkelse hos enkelte 
pasienter. Siden ingen av 
parametrene represente
rer sannheten, må man 
benytte hele bredden 
av modaliteter og sette 

Figur 5. Regional forkortning ved ”speckle tracking”ekkokardiografi. a) Apikal 
4kammer med ”speckle tracking”analyse der gjennomsnittlig regional forkort
ning i hvert segment fremstilles som en kurve gjennom hjertesyklus med sam
svarende fargekode. b) Ved å utføre samme analyse for apikal 2kammer og 
langakseregistreringer, kan det genereres et ”Bulls eye plot” der hvert segment 
tilskrives en gjennomsnittlig maksimal systolisk strainverdi. I dette tilfellet tyder 
analysen på at det foreligger generelt nedsatte forkortninger i venstre ventrikkel, 
og mest uttalt i septum.
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resultatene sammen i sin vurdering. Jo flere pa
rametre som peker i samme retning, dess sikrere 
blir man på vurderingen.
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Behandling av atrieflimmer/atrieflutter  
før ablasjon

Ole-Gunnar Anfinsen, Arytmiseksjonen,  
Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet

Atrieflimmer og atrieflutter har samme 
ICD10kode (i48), men vurderes 
forskjellig blant annet i forhold til på 

hvilket tidspunkt radiofrekvensablasjon kan 
anbefales. Det er derfor viktig med god EKG
diagnostikk for å skille de to.

Atrieflutter
Atrieflutter er vanskelig å behandle 
medikamentelt både med konverte
ring, anfalls profylakse og frekvens
kontroll. Ved elektrokonvertering 
av atrieflutter oppnås vanligvis 
sinusrytme med lav strømstyrke 
(50100 J). Radiofrekvensablasjon 
av cavotricuspidal isthmus har vist 
seg som en god behandling med høy 
suksessrate og få komplikasjoner og 
bør tilbys alle pasienter som har fått 
dokumentert minst to episoder med 
typisk atrieflutter (sagtakkmønster 
i nedreveggsavledningene). Det anbefales 
samme retningslinjer for antikoagulasjon ved 
atrieflutter som ved atrieflimmer (se senere). 
Særlig er det viktig at pasienter som kommer til 
RFablasjon med persisterende atrieflutter, uav
hengig av alder, er antikoagulert på samme måte 
som før elektrokonvertering.

Vi vil forsøke å ta imot pasienter med 
persisterende rask atrieflutter og sannsynlig 
takykardi betinget hjertesvikt som ”halvøyeblik
kelig hjelp” i tillegg til det elektive ablasjons
programmet. Pasienter med hjertesvikt av annen 
årsak der atrieflutter mer sannsynlig er sekun
dært, kan derimot med fordel sviktbehandles og 
frekvensreguleres en periode før ablasjon.

Atrieflimmer
Prevalensen av atrieflimmer er på knapt 1 % 
av befolkningen, men bare en liten og selektert 
gruppe av disse vil i overskuelig fremtid kunne 
tilbys radiofrekvensablasjon med lungevene
isolasjon. Kateterbehandling har i de nyeste 

retningslinjene fra ESC/AHA/ACC i 2006 fått 
en klasse IIaindikasjon (evidensnivå C), men 
først etter at minst ett spesifikt antiarytmikum 
i tillegg til frekvensregulerende behandling har 
vært forsøkt. Beregninger fra Sverige og Dan
mark i 20042005 antyder at ca. 100 pasienter 
per million innbyggere med dagens indikasjons
stilling vil ha behov for lungeveneisolasjon. 

Klinisk erfaring viser at ca. 1/3 av 
pasientene vil ha behov for mer enn 
én prosedyre for å oppnå gunstig 
resultat. Samlet tilsvarer dette for 
Norge et årlig prosedyretall på 500
1000 (konservativt estimat). Dess
verre har flere sentra på grunn av 
meget begrenset behandlingskapasi
tet generert lange ventelister. Disse 
pasientene må behandles best mulig 
medikamentelt for i så stor grad som 
mulig å begrense symptomene frem 
til ablasjon.

For å redusere arytmibyrden og i størst 
mulig grad opprettholde sinusrytme kan man 
anvende flekainid (Tambocor), sotalol (Sotacor) 
eller amiodaron (Cordarone), men må ta hensyn 
til kompliserende sykdommer og eventuelle 
bivirkninger. Betablokkere og nondihydropy
ridinkalsiumantagonister har først og fremst 
frekvensregulerende rolle, men kan også poten
sere effekten av de mer spesifikke antiarytmika 
nevnt ovenfor. Digitoxin er fortsatt nyttig som 
frekvensregulerende behandling, fortrinnsvis i 
kombinasjon med betablokker eller kalsiuman
tagonist.

Antikoagulasjon
Pasienter med atrieflimmer bør antikoaguleres 
med Marevan dersom de har en CHADS2score 
på 1 eller høyere (1 poeng for tilstedeværelse 
av hver av følgende: hjertesvikt, hypertensjon, 
alder over 75 år eller diabetes mellitus; 2 poeng 
for gjennomgått tidligere slag eller TIA). I Eu
ropa tenderer man mot å trekke aldersgrensen 
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ned mot 65 år, mens amerikanske retningslinjer 
sidestiller acetylsalicylsyre og Marevan i alders
gruppen 6575 år. 

Indikasjonen for antikoagulasjon ved atrie
flimmer må generelt veies mot eventuelle 
kontra indikasjoner. Men det er et absolutt krav 
for pasienter som skal radiofrekvensabladeres 
med lungeveneisolasjon, at de kan behandles 
med Marevan minst 4 uker før og 6 måneder 
etter prosedyren. Hvis dette ikke kan gjen
nomføres, bør man heller avstå fra lungevene
isolasjon. 

Det er omdiskutert hvorvidt man trygt kan 
slutte med Marevan 6 måneder etter vellykket 
RFablasjon dersom CHADS2score er 1 eller 
høyere. Pasientens ønske om å slippe Mare
van er derfor i seg selv ikke god nok grunn til 
å anbefale lungeveneisolasjon. Radiofrekvens
ablasjon har aldri vært dokumentert å kunne 
redusere faren for cerebrale insult. På kort sikt 
gir nok derimot prosedyren litt økt risiko for 
insult fordi embolisering er en kjent mulig kom
plikasjon til lungeveneisolasjon i seg selv. Hvis 
pasientens primære motivasjon for inngrepet 

er frykten for cerebrale insult, bør man derfor 
heller avstå fra invasiv behandling og fortsette 
antikoagulasjon.

Konklusjon
Det er viktig å differensiere atrieflimmer og 
atrieflutter fordi tilgjengelighet til og suksess
rate med radiofrekvens ablasjon er vidt forskjel
lig ved de to tilstandene. Pasienter med typisk 
atrieflutter og takykardibetinget hjertesvikt 
gis ”rett til prioritet” og forsøkes tatt inn som 
halvøyeblikkelig hjelp til RFablasjon. Pasi
enter med atrieflimmer må dessverre fortsatt 
regne med begrenset behandlingskapasitet og 
betydelig ventetid før lungeveneisolasjon og 
må få optimal symptomlindrende medikamen
tell behandling helt frem til ablasjon. Pasienter 
til lungeveneisolasjon må antikoaguleres med 
Marevan minst 4 uker før og 6 måneder etter ra
diofrekvensablasjon.

Elektrisk storm
Knut Sevre, Hjertemedisinsk avdeling,  

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Elektrisk storm er definert som tre eller 
flere enkeltstående episoder med ven
trikkeltakykardi (VT) eller 

ventrikkelflimmer (VF) i løpet av 
24 timer.

Andelen monomorf VT under 
elektrisk storm er ca. 90 %. Dette 
skyldes reentrykretser omkring 
arrvev i ventriklene. De resterende 
10 % er polymorf VT eller VF. Ca. 
5 % synkoperer i forbindelse med 
elektrisk storm.

Tilstander som kan gjøre myo
kard mer arytmogen, er forverring 
av hjertesvikt, elektrolyttforstyrrel
ser, spesielt hypokalemi, myokard
iskemi, infeksjon, økt sympatikusaktivitet og 
proarytmiske medikamenter (inkl ”naturmedi
siner”). I en studie av Hohnloser et al publisert 
i 2006 fant man hjertesviktforverring hos 10 %, 

elektrolyttforstyrrelser hos ca. 5 % og ingen sik
ker utløsende årsak hos 85 %.

Elektrisk storm er en alvorlig  
tilstand som bør behandles i en 
overvåkningsavdeling. ICD kontrol
leres for tekniske feil og arytmi
diagnostikk. Behandlingen følger 
to hovedprinsipper, stabilisering av 
myokard og/eller fjerning av sub
strat for arytmi.

For å stabilisere myokard be
handles eventuelle utløsende år
saker. Man bør tilstrebe maksimal 
tolerabel betablokkerdose. Mange 
vil ha nytte av Cordarone intrave
nøst. Ofte er det nødvendig med 

høyere doser enn vanlig vedlikeholdsbehand
ling. Ved siden av antiarytmisk effekt bremser 
Cordarone hjertefrekvens under VT.
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Hemodynamisk tolereres monomorf VT 
vanligvis for en periode. DCstøt i våken til
stand er smertefulle. Dette aktiverer sympatikus 
og øker risiko for arytmi. Hos pasienter med 
ICD kan det derfor være grunn til å forlenge 

Figur 1. Insidens av elektrisk storm (oppfølgingstid i studi
ene er 12 – 36 mnd., årstall for studie langs xakse og % 
langs yakse)

takykardibrytende pacing før DCstøt. Det 
er også mulig å skru av automatisk defibril
lering og i stedet gjøre dette manuelt, internt 
eller eksternt. ”Overdrivepacing” kan un
dertrykke arytmi. For å redusere sympatikus 
vil de fleste ha nytte av sedering og i spesiel
le tilfelle må narkose vurderes. I sjeldne til
feller er det gjort hjertetransplantasjon eller 
venstre ventrikkel aneurysmektomi.

Monomorf VT kan behandles med abla
sjon. Selv i trente hender er dette langvarige, 
kompliserte prosedyrer og er i dag ingen 
etablert behandling av elektrisk storm. En 
studie publisert i Circulation i 2008 ved Car
bucicchio et al viste lovende resultater hos 
nonrespondere på konvensjonell behand

ling.
Mortaliteten er økt etter elektrisk storm. De 

fleste dør ikkeplutselig. Pasientene bør derfor 
følges tett med fokus på hjertesvikt.

Implantasjonsraten av CRT/ICD/PM 
Det norske paradoks

Eivind S. Platou, Arytmisenteret,  
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Norge har lenge vært blant de ”dårligste i 
klassen” i Europa når det gjelder pace
makerimplantasjoner (figur 1). Dette 

gjelder alle typer implantater, både pacemakere  
(IPG), ICDer og resynkroniserings
variantene av disse (CRTP og 
CRTD). Utviklingen går imidlertid 
videre på dette området, slik at vi nå 
er helt nede på bunnen på alle sta
tistikker. Vi ble på siste europeiske 
hjertekongressen i München trukket 
frem og latterliggjort. Det var gjort 
et forsøk på å finne en sammen
heng mellom landenes økonomi og 
implantasjonsrate, og det ble stor 
munterhet i salen da resultatet (figur 
2) ble vist.

Hvordan kan det ha seg at vi er havnet slik 
i bakevjen? Det er ingen ting i statistikken som 
tyder på bedre tider. Selv om vi har en jevn øk
ning av implantasjoner, så er økningen større 

ellers i Europa og spesielt i Sverige og Dan
mark (figur 3) som vi liker å sammenligne oss 
med. Er de norske kardiologene mer konserva
tive enn sine kolleger ute? Det er ingen grunn 

til å tro at den norske befolkning er 
så mye friskere enn i våre nabo
land. Hvis vi ser på fordelingen av 
diagnoser og sammenligner disse 
med nabolandene (figur 4), så ser 
vi at den er nesten helt lik, med lik 
fordeling mellom ”harde” diagno
ser (AVblokk) og ”bløte diagnoser” 
(SSS – syk sinusknute syndrom). 
Dette bekrefter inntrykket jeg har 
fra møter med elektrofysiologer og 
kardiologer fra nabolandene om at 
vi er ganske samkjørte på hva vi bør 

gjøre og ikke gjøre. Hvorfor blir det likevel så 
rart?
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Norsk variabilitet

Hvis vi ser på statistikken for 
2007, ser vi at implantasjonen 
per million varierer svært mye 
(figur 5), hvor de ”beste” sen
trene når opp på dansk gjen
nomsnitt, men har langt igjen 
til europeisk gjennomsnitt. 
Forskjellen mellom sentrene 
er enorm, med 300 % forskjell 
mellom det ”beste” og ”dår
ligste” senteret. Det er også en 
sammenheng mellom senterstør
relse og implantasjonsrate. Hvis 
vi tar en sammenligning mellom 
sentra som implanterer mer eller 
mindre enn 100 pacemakere per 

år (figur 6), ser vi at de mindre sentrene 
i gjennomsnitt bare legger 60 % så 
mange pacemakere per million som de 
store sentrene. Og 10 av sentrene (40 
%) har et volum under minstegrensen 
som er satt i de norske retningslinjene 
for pacemakerbehandling. Fra analysen 
over hvor stor prosent av pacemakerne 
som er ”fysiologiske”, altså atriestyrt, 
ser vi også her at det er de små sentrene 
som skiller seg ut, mens de større sen
trene samler seg rundt den ”ideelle for
dring”, ca. 80 % (figur 7).

Det har vært argumentert at hvis 
man sentraliserer pacemakerbehandlin

gen, så mister de mindre sentre
ne interessen og færre pasienter 
får pacemaker. Statistikken over 
samt erfaringene fra Sverige og 
Danmark taler mot dette, samt 
at tallene kan gi en ubehagelig 
følelse av at pasientene får en 
dårligere behandling (les mindre 
fysiologisk pacing) på de små 
sentrene. Men løser sentralise
ring problemet? Neppe.

Pasientens 
irrganger

Selv ved de største sentrene blir 
det lagt for få pacemakere hvis 

vi tar utgangspunkt i et europeisk gjennomsnitt. 
Diagnosefordelingen sier oss at pasientene (i 
alle fall på de større sentrene) får samme be

Figur 1. Implantasjonsrate per million for IPG+CRTP. 

Figur 2. Brutto nasjonalprodukt per innbygger og implantasjons
rate delt på brutto nasjonalprodukt. 

Figur 3. Pacemakere  førstegangsimplantasjon per mill. i de nordiske 
land
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handling som i våre naboland når de først når 
frem til pacemakerkardiologen. Altså når for få 
pasienter frem til endepunktet i helsevesenets 
irrganger. En illustrerende historie: En fortvilet 
venn ringte meg for noen år siden og fortalte at 
moren falt hele tiden, hadde blå merker over det 
hele, klarte seg dårlig og var redd. Hun hadde 
vært hos fastlegen som bare hadde klappet 
henne på skulderen, sa det var smådrypp og gav 
henne AlbylE. Jeg fikk avtalt en rask 24timers 
EKG som viste utallige pauser på opptil 10 – 
15 s. Hun fikk straks pacemaker og hadde noen 
gode år før hun gikk ut av tiden.

Infarktpasientene har nå fått blålyskjede 
og en rask vei inn til rask behandling, 
mens historien over viser hvor van
skelig det er å nå frem for synkopepa
sienter og andre pacemakertrengende. 
Dette er forsøkt illustrert i figur 8. For 
pasienten er det en overveielse om han 
skal kontakte lege eller sykehus eller 
håpe at det går over. Mange av pasien
tene er gamle (gjennomsnittsalder for 
pacemakerpasientene er 79 år) og tror 
at ”det skal være slik”, og svært mange 
har dessuten amnesi for synkopen. De 
faller, ”men har ikke besvimt, bare snu
blet”. Mange bruddskader hos gamle 
kan føres tilbake til ikkeerkjente syn
koper. Hjelpeapparatet og familien må 
derfor sensibiliseres for dette proble
met. 

Er pasienten heldig, så kommer han 
inn i en ”grønn bane” og ganske rett til 
pacemakerinnleggelse. Fastlegen har 
flere muligheter som kan føre til pace
maker. Blir pasienten henvist til neu
rolog (pasienten har jo ofte rykninger), 
så kan han havne på et sidespor som 

epilepsipasient, eller, etter langvarig, kostbar og 
komplisert utredning, likevel havne på opera
sjonsbordet.

Grønn bane
Som en analog til blålyskjeden bør det etableres 
en ”grønn bane” for pacemakerpasientene. Det 
vil kreve en innsats på flere nivåer:

Det kreves opplæring av publikum, slik at 
folk lettere skjønner hvilke problemer og symp
tomer som kan være tegn på pacemakerbehov 
og hvor kontakt med helsevesenet er nødvendig.

Figur 4. EKGdiagnoser ved pacemakerimplantasjoner i 
de nordiske land i 2007

Figur 5. Antall nyimplantasjoner av pacemaker i Norge per 
million  innbyggere i 2006 og 2007

Figur 6. Forskjell i implantasjonsrate mellom store 
og små pacemakersentra.
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Opplæring av primærhelsetjenesten er nød
vendig, slik at pasientene ”slipper gjennom” 
dette leddet og blir henvist videre til riktig in
stans.

Opprettelse av synkopepoliklinikker/enheter 
hvor pasientene kan tas gjennom et strukturert 
diagnostisk apparat anbefales. Slike enheter har 
vist seg å være svært effektive og kostnadsbe
sparende, og kan gi betydelig besparelse både 

Figur 7. Prosentvis fysiologisk pacing (atriestyrt) ved de forskjel
lige pacemakersentra i 2007.

Figur 8. Dagens algoritme – eller helst mangel på dette – for 
synkopepasienter .

i (ligge)tid og utredningskostnader. De 
aller fleste pasienter kan avklares med 
et fåtall tester, og ”klassisk” utredning 
med CTcaput, EEG og nevrologisk ut
redning har vist seg ved flere studier å 
være svært lite kostnadseffektivt.

Gjennomgang av organisering og 
praksis ved pacemakerenhetene er nyt
tig. Storbritannia var tidligere dårligst i 
klassen (dårligere enn oss), men startet 
et nasjonalt program for å rette på dette 
(figur 9), slik at de nå har forlatt oss på 
vei oppover. Danmark har kjørt et til
svarende program for mange år siden.

Nye 
behandlingsmodaliteter
Pacemakere og ICDer har i økende 
grad fått nye funksjoner og mulighe
ter. En ny opsjon er resynkroniserende 
behandling, CRT, som kan være aktuelt 
for opptil 1/3 av pasienter med alvorlig 
hjertesvikt. Behandlingen er kostnads
effektiv og god, men også her ligger 
vi langt efter de andre nordiske land. 

Pacemaker og ICDkirurgien og oppfølgningen 
blir stadig mer komplisert og krever dedikerte 
kardiologer med tilstrekkelig volum for å gjøre 
en god innsats og kunne gi pasientene riktig 
behandling. Dette krever større sentra og utdan
nelse av flere hjerteelektrikere og et behov for 
etterutdannelse av dem som allerede er etablert.

Konklusjon
Pasienter med bradyarytmier er 
en heterogen gruppe som ofte 
kan hjelpes godt og kostnadsef
fektivt med pacemakerbehand
ling. Svært mange er mennesker 
som ellers er friske og selv
hjulpne, og hvor en liten innsats 
kan hjelpe dem videre. Norge er 
et rikt land med angivelig godt 
helsevesen og kan ikke tillate 
seg å bli liggende på europeisk 
jumboplass på et slikt viktig  
område. Dette vil kreve en 
samordnet innsats fra sykehus, 
pasientorganisasjoner og NCS/
arbeidsgruppen for hjerterytmer 
og pacemakerregisteret.
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Figur 9. ”What we did in the UK”. 
Presentasjon  av David Cunningham , 
Director , UK National Pacemaker  
and ICD Databases 

Klinisk og ekkokardiografisk  
diagnostikk av endokarditt

Gunnar Smith, Hjertemedisinsk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Til tross for bedre diagnostiske hjelpemid
ler, mer effektive medisiner og bedre ki
rurgiske teknikker er fortsatt endokarditt 

en lidelse med høy mortalitet. Insidensen i land 
det er naturlig for oss å sammenligne oss med, 
er ca. 2–10 per 100 000/år med ett års mortalitet 
på ca. 30–40 %. Dette skyldes delvis 
at det er økende forekomst i pasient
grupper med nedsatt immun forsvar 
slik som eldre, dialysepasienter og 
rusmisbrukere. 

Endokarditt er som navnet tilsier 
en betennelse i endokard, membra
nen som kler hjertets innside. Meka
nismen er ofte at det er en minimal 
skade på membranen på en hjerte
klaff. Det dannes deretter en plate
trombe som er en god grobunn for 
mikroorganismer, helst bakterier, sjelden sopp. 
Bakteriene blander seg med tromben som vok
ser og etter hvert sender ut større eller mindre 
embolier som inneholder bakterier. Vegetasjo
nene vokser og destruksjonen øker til diagnosen 
stilles og behandling kan startes. Predileksjons
stedet for slike bakterieholdige platetromber er 
de steder der det forekommer skade av endote
let, typisk i insuffisiens jetstrømmen fra klaffer. 
Destruksjon av klaffen gir økt lekkasje som 

ofte gir symptomer eller funn som kan avsløre 
diagnosen. Vegetasjonene vil typisk finnes på 
jetstrømssiden, dvs. på ventrikkelsiden av aor
takuspene eller på atriesiden av mitralseilene. I 
tillegg kan man se endokarditt i trikuspidalosti
et, i ventrikkelseptumdefekter og på implanterte 

fremmed legemer som for eksempel 
kunstige ventiler, pacemakerelektro
der og hemodialysekatetere. 

Endokarditt er en vanskelig diag
nose å stille. Noe av vanskeligheten 
ligger i at det ikke finnes noen gull
standard på hva som er endokarditt. 
Det ble derfor i 1994 fra en gruppe 
ved Duke University, North Carolina, 
USA, foreslått diagnostiske kriterier 
for hvilke kombinasjoner av kliniske 
og teknologiske funn som kvalifise

rer for diagnosen ”endokarditt”. Disse kriteri
ene ble revidert i 2000. Forskjellen fra de første 
i 1994 var at bakteriologiske og immunologiske 
tegn til Qfeber ble vektlagt sterkere og at ekko
kardiografi fikk en mer sentral rolle. Hensikten 
med kriteriene var først og fremst å lage felles 
regler for hva som kan kalles endokarditt slik at 
man lettere kan sammenligne epidemiologiske 
og prognostiske data. Men kriteriene egner seg 
også i den diagnostiske hverdagen.
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Det defineres noen ”majorkriterier” og 

noen ”minorkriterier”. Majorkriterier er mikro
biologisk funn definert som typiske bakterier 
i 2 blodkulturer eller persisterende positive 
blodkulturer med andre mikrober. Når det gjel
der Coxielle brunetii, holder det med en positiv 
blodkultur eller positivt IgG antistofftiter for 
denne bakterien som forårsaker Qfeber. Ma
jorkriterier er også typiske ekkokardiografiske 
funn forenlig med vegetasjoner, periannulær 
abscess eller nytilkommet ventilløsning. Til
stander som man vet disponerer for endokarditt, 
uspesifikke symptomer og funn som man kan 
knytte til endokarditt (feber, vaskulære embo
liske fenomener, immunologiske fenomener) 
og mikrobiologiske funn som ikke tilfredsstiller 
kravene til majorkriterier, angis som minorkrite
rier. Med bakgrunn i disse kriteriene deler man 
tilstander som mistenkes for å være endokarditt 
inn slik:
Sikker endokarditt:
Entydige histopatologiske funn eller vevsdyr
king gjort på preparater hentet fra autopsi eller 
kirurgi ved positiv bakteriepåvisning i embolisk 
vegetasjoner eller vev fra abscess eller histolo
gisk påvisning av aktiv endokarditt i patologis
ke lesjoner intrakardielt.
• Klinisk påvist 2 majorkriterier.
• Klinisk påvist 1 majorkriterium og 3 minor

kriterier.
• Klinisk påvist 5 minorkriterier
Mulig endokarditt:
• Klinisk påvist ett majorkriterium og ett mi

norkriterium.
• Klinisk påvist 3 minorkriterier.
Ikke endokarditt 
er definert som:
• Fastslått alternativ diagnose
• Tilbakegang av symptomene på ≤4dager med 

antibiotika
• Ikke patologisk påvisbar endokarditt under 

operasjon eller autopsi etter <4 dagers anti
biotika

• Tilstander som ikke tilfredsstiller kriterier for 
sikker eller mulig endokarditt

Videre utredning
Ved klinisk undersøkelse leter man etter tegn 
til perifere vaskulære (perifere embolier) eller 
imunologiske fenomener (glomerulonefritt, 

Oslerske knute, Roth spot). Man leter også etter 
tegn til klaffedestruksjoner, dvs. til nyoppståtte 
bilyder som kan skyldes insuffisienser. 

Ekkokardiografi er et naturlig ledd i ut
redningen. Transtorakal ekko er relativt lite 
ressurskrevende og ofte informativ. Dessverre 
er undersøkelsen lite sensitiv, bare 40–60 %, 
avhengig av akustisk tilgjengelighet. Transøso
fagusekko har derimot både høy sensitivitet og 
spesifisitet, over 90 %. Derfor bør det gjøres 
transøsofagusundersøkelse hos alle med sterk 
mistanke om endokarditt og ved verifisert en
dokarditt der man må kartlegge muligheten for 
destruksjoner i det infiserte området. Undersø
kelsen bør ved negativt funn gjentas etter en uke 
dersom tilstanden fortsatt er uavklart.

Det kan med dagens gode utstyr av og til 
være vanskelig å avgjøre om beskjedne forand
ring på for eksempel native klaffer er naturlige 
aldersforandringer eller begynnende vegetasjo
ner. Det er derfor en fordel å kunne sammen
ligne med tidligere ekkoundersøkelser eller å 
gjenta undersøkelsen etter en uke.

Utfordringen består ofte i å velge hvilke 
pasienter som ikke trenger å gå videre til trans
oesofagus undersøkelse og hvilke som ikke 
trenger ordinær ekko i det hele tatt. En aust
ralsk undersøkelse fra 2003 antyder at ekko
kardiografi kan sløyfes dersom mistanken om 
endo karditt er for svak, definert som fravær av 
alle følgende fem kriterier: embolier/vaskulære 
hendelser, sentralvenøse tilganger (CVK/pace
maker), intravenøst misbruk, kunstig hjerteklaff, 
positiv blodkultur. Dette kan være en støtte når 
man skal legge en strategi for en pasient der 
endokardittdiagnosen kastes frem. Men til sy
vende og sist er det kliniske skjønn vårt viktig
ste hjelpemiddel som ikke må skyves til side av 
tabeller.
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Behandling av endokarditt
Arnt E. Fiane, Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet

Optimal endokardittbehandling er av
hengig av et godt samarbeid mellom 
infeksjonsmedisiner, kardiolog og ki

rurg og bør ideelt foregå i høyvolumavdelinger. 
Pasientene må ha baktericid antibio
tikabehandling (eller adekvat sopp
behandling) under nøye overvåkning 
med ekkokardiografi og må få utført 
adekvat kirurgi med nøye postoperativ 
oppfølgning og behandling.

Indikasjoner for kirurgi 
(Christophe Acar, Paris 

2008)
Hemodynamisk indikasjon
Alvorlige insuffisienser og obstruktive vegeta
sjoner. Fistulering av abscesser. Proteseendokar
ditt med løsning eller obstruksjon.
Infeksiøs indikasjon
Soppinfeksjon. Persisterende aktiv infeksjon 
(høy feber og positiv blodkultur). Mest vanlig 
ved proteseendokarditt, annulusabscess og/eller 
staph. aureusinfeksjon. Kirurgi må utføres etter 
få dager med antibiotika. Septisk sjokk er ikke 
indikasjon per se. De fleste pasienter har mul
tippel organsvikt. Fjerning av infisert klaff og 
vegetasjoner endrer ikke prognosen.
Embolisk indikasjon
Ved TIA eller stum cerebral skade (normal CT) 
hvis høy risiko for emboli, dvs: vegetasjoner 
>1015mm eller multiple embolier på CT; disse 
vurderes for øyeblikkelig hjelp kirurgi. Ved 
hjerneslag med infarkt på CT eller hjerneblød
ning sekundært til et infarkt eller til en blødning 
(mykotisk aneurysme) bør en utsette kirurgi i 
3 uker. Koma representerer en midlertidig (?) 
kontraindikasjon til kirurgi.

Kontraindikasjoner for 
kirurgi

Intravenøst narkotikamisbruk/hepatitt C/HIV/
AIDS (relativ). Høy alder/demens. Noncom
pliance med antikoagulasjonsbehandling. Andre 
signifikante komorbiditeter inkl. sekvele etter 

cerebral embolisering. Mangel på erfaring hos 
kirurgisk/kardiologisk team.

Kirugisk teknikk
Endokardittlesjoner bør behandles 
som cancer, dvs. radikalt debride
ment med eliminasjon av alt konta
minert materiale. Men friskt vev må 
respekteres og preserveres, vege
tasjoner må fjernes radikalt, kan
ter av perforasjoner må renses og 
abscesseksisjon må inkludere den 
inflammatoriske kapsel. Annulære 
abscesser forekommer hos ca. 30 % 
ved aortaklaffendokarditt og ca. 7 % 
ved mitralklaffendokarditt og er of

test en kirurgisk utfordring.

Resultater
Total operativ mortalitet er ca. 12 % (Jault F et 
al. Ann Thorac Surg 2007). I et materiale fra 
Toronto med 383 pasienter med oppfølgingstid 
på 6,1 år var det 9 % reoperasjoner. Overlevel
sen var lik ved mekanisk og biologisk klaffe
protese, med lik rate av residivinfeksjon 2,12,3 
% /pasientår (David TE et al. J Thorac Cardio
vasc Surg 2007). Mikroorganismer ses ofte ved 
gramfarging av operasjonspreparater. 50 % av 
klaffene har fremdeles mikroorganismer etter 
en måneds behandling, men disse er døde. 85 % 
har negative blodkulturer to uker etter behand
ling (Morris AJ et al. Clin Infect Dis 2003). Ved 
residiverende endokarditt er mikroorganismen 
sjelden den samme som ved første episode og 
hyppigst ikkerelatert til den første episoden. 
Residivendokarditt var kun årsak til 1/3 av reo
perasjonene (Yankah AC et al. Eur J Cardiotho
rac Surg 2005).
Mitralklaffereparasjon ved 
endokarditt
Trenden går i retning av kortere intervall mel
lom diagnose, indikasjon for kirurgi og kirurgi. 
Kirurgi utføres nå etter kun få dager antibio
tikabehandling (før fullendt behandling). Tid
lig kirurgi gir spart klaffevev fra progressiv 
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destruksjon og letter reparasjon, forhindrer 
komplikasjoner og medisinsk og kirurgisk be
handling kan utføres under samme hospitalise
ring (El Khoury, Brussel 2008 og de Kerchove 
L et al. Eur J Cardiothorac Surg 2007) (figur 1).

Trikuspidalklaff-endokarditt
Vanligst hos intravenøse stoffmis
brukere (staph. aureus). Vegetasjoner 
er vanligst på atriesiden. Komplika
sjoner er ofte septiske lungeembolier 
og trikuspidalklaffinsuffisiens med 
volumbelastning. Prinsippene er de 
samme som for mitralklaffendokar
ditt.
Kirurgisk behandling av 
bakteriell endokarditt ved 
Rikshospitalet, Oslo 1993- 
2007
(Dr. Gry Dahle et al. ved Thoraxkirur

gisk avdeling, har tidligere presentert følgende 
data som publiseres i Hjerteforum med hennes 
tillatelse).

Figur 2 viser pasientkarakteristika av 261 
pasienter operert ved Rikshospitalet i perioden 
1993 2007.

Figur 3 viser antallet årlige prosedyrer ved 
Rikshospitalet. Rikshospitalet utfører de fleste 
endokardittoperasjoner i Norge.
Figur 4 viser overlevelse etter kirurgi for endo
karditt ved Rikshospitalet.

Konklusjon
Et økende antall pasienter blir akseptert for 
kirurgi. Kirurgisk behandling kan være svært 
utfordrende og bør legges til høyvolumsentra. 
Trenden ved kirurgisk behandling av bakteri
ell endokarditt er å operere tidligere med mer 
ekstensiv debridement og bruk av biologisk ma
teriale for rekonstruksjon, eller å reparere defek
ter, spesielt i mitralposisjon. Overlevelsen etter 
kirurgi er tilfredsstillende.

MVP  
(N= 470; 39%)

MVR  
(N=724; 61%)

P 

In hospital mortalitet (%) 2,3 14,4 <0,0001 
Long-term mortalitet (%) 7,8 40,5 <0,0001 
Tidlig reoperasjon (%) 2,2 12,7 <0,0001 
Tidlig cerebrovasc event (%) 4,7 11,5 0,045 
Sen reoperasjon (%) 4,7 8,7 0,039 
Sen re-endokarditt (%) 1,8 7,3 0,0013 
Sen cerebrovasc event (%) 1,6 24,4 <0,0001 

Figur 1. Mitral valve repair and replacement in endocarditis: A 
systematic review of literature. Feringa H. et al. Ann Thorac Surg 
2007: 24 studier. Metaregresjonsanalyse viste at MVP var assosiert  
med bedre tidlig og sen prognose etter kirurgi. Menn og akutt 
kirurgi  var (ikkesignifikant) prediktivt for dårlig tidlig resultat.

Patient characteristics (N= 261)
Male N=184
Age at first operation mean 53, median 56 years 
Bicuspid aortic valve N=33
Drug addicts N=17
Redo procedure at first episode N=51
Prosthetic valve endocarditis N=44
Recurrent endocarditis N=28 

+ 4 mediastinitis 
ICU stay (first operation) mean 2,6; median 1 day(s)
Ventilation time (first operation) mean 23,9; median 7 days 
Follow up time median 3,7 (0-15) years 

Figur 2. Surgical treatment of bacterial endocarditis. 
Gry Dahle et al. Retrospective study of patients operated 
for bacterial endocarditis 19932007 

Figur 3. Figur 4.
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Kirurgisk ablasjon av atrieflimmer
Alexander Wahba, St. Elisabeth, St. Olavs Hospital, NTNU

Maze - operasjonen
Kirurgisk ablasjon av atrieflimmer ble på slut
ten av 80tallet perfeksjonert av J Cox fra 
St. Louis, Missouri (1). Han utviklet ”maze” 
(labyrint)operasjonen som har vist seg å være 
den mest effektive måten å behandle atrieflim
mer på. Målet med operasjonen er å forhindre 
utbredelse av reentrykretsløp ved å lage et 
antall elektrisk isolerende linjer 
i begge atrier ved å kutte vevet 
og sy det sammen igjen (”cut and 
sew”). I Cox sitt materiale kon
verterte 98 % av pasientene til 
sinusrytme etter operasjonen, og 
bare en pasient hadde hjerneslag i 
oppfølgingsperioden (1).

Selv om ingen kunne repro
dusere et like godt resultat, har 
likevel flere anerkjente grupper 
kunnet vise at mazeoperasjonen 
gir 90 % sinusrytme i et blandet 
pasientgrunnlag. 

Kirurgisk ablasjonsbehandling av atrieflim
mer var i mange år forbeholdt interesserte kirur
ger, hovedsakelig fordi mazeoperasjonen ble 
oppfattet å være for kompleks. 

Ablasjon med alternative 
energikilder

På slutten av 90tallet ble alternative energikil
der utviklet. Ablasjonsbehandling ble derved 
mye enklere. Dette medførte fornyet interesse 
for kirurgisk ablasjonsbehandling av atrieflim
mer. I dag brukes som regel følgende energi
kilder til å skape isolerende linjer på myokard: 
radiofrekvens, ultralyd (high intensity focussed 
ultrasound  HIFU), mikrobølge og kryotermi. I 
tillegg finnes systemer som bruker laserenergi.

Det er ikke vist signifikant forskjell mellom 
tradisjonell ”cut and sew” maze og mazeope
rasjon med alternative energikilder (2). Det er 
heller ikke vist vesentlige forskjeller mellom 
de enkelte alternative energikildene. De fleste 
studiene med moderne utstyr oppnår 7080 % 

sinusrytme etter 6 måneder i et blandet pasient
materiale.

Haïssaguerre viste betydningen av ven
stre atrium og lungevenene for patofysiologien 
av atrieflimmer. Deretter har mange kirurger 
gjennomført en forenklet maze–operasjon, for 
eksempel ved å begrense ablasjonen til venstre 
atrium. Det beste resultatene oppnås likevel 

med en komplett ablasjon (3).
I Norge brukes stort sett ra

diofrekvens og HIFU. Alle hjer
tekirurgiske avdelinger i Norge 
har erfaring med kirurgisk abla
sjonsbehandling av atrieflimmer 
med alternative energikilder. Det 
behandles nærmest utelukkende 
pasienter som hjerteopereres på 
annen indikasjon. Dette er en 
pasientgruppe som er relativ ulik 
de pasientene som i dag behand
les med perkutan kateterablasjon. 

Hjertesyke pasienter som kommer til kirurgi, 
har en mye høyere prevalens av atrieflimmer 
enn ellers hjertefriske (loneAF). Opptil halv
parten av pasienter med operasjonstrengende 
mitralklaffelidelser har atrieflimmer (3). Årsa
ken ligger i den komplekse patofysiologien og 
er kun delvis oppklart. 

Indikasjonen for ablasjonsbehandling må 
stilles individuelt. Viktige kriterier er alder, 
antall år med atrieflimmer, størrelse av venstre 
atrium, type atrieflimmer, planlagt operasjon 
(for annen hjertesykdom) og pasientens sympto
mer. En rekke kirurger har i de senere årene gått 
tilbake til biatrial komplett ablasjon spesielt hos 
pasienter med permanent atrieflimmer med ty
delige symptomer relatert til atrieflimmer.

Det konkluderes med at kirurgisk abla
sjonsbehandling som tilleggsinngrep til annen 
hjertekirurgi gir god effekt med konvertering til 
sinusrytme hos mange pasienter. Resultater for 
pasienter med lone AF har vært enda bedre i pu
bliserte studier.



HJERTEFORUM NR 2 - 2009; VOL 22 93
Referanser
1.  Cox JL, Boineau JP, Schuessler RB, Kater KM, 

Lappas DG. Fiveyear experience with the maze 
procedure for atrial fibrillation. Ann Thorac Surg. 
1993;56:814823.

2.  Khargi K, Hutten BA, Lemke B, Deneke T. Sur
gical treatment of atrial fibrillation; a systematic 
review. Eur J Cardiothorac Surg. 2005;27:25865.

3.  Gillinov AM, Saltman AE. Ablation of atrial 
fibrillation with concomitant cardiac surgery. 
Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2007;19:2532.

Antitrombotisk behandling etter hjertekirurgi
Jan Eritsland, Hjertemedisinsk avdeling  

Ullevål, Oslo universitetssykehus

Hjertekirurgiske operasjoner vil dispo
nere for tromboembolisme (TE), både 
pga. lokale forhold (eksponering av 

subendotelialt vev, introduksjon av kroppsfrem
mede overflater) og pga. generell 
hyperkoagulabilitet etter et større 
kirurgisk inngrep. Både koagula
sjonssystemet og blodplatene vil 
under disse omstendigheter kunne 
aktiveres. I det følgende gis en kort 
oversikt og anbefaling av rutiner 
etter de vanligste hjertekirurgiske 
inngrepene: koronar revaskularise
ring og klaffekirurgi (hhv. ca. 3.300 
og 1.400 inngrep per år i Norge).

Koronarkirurgi
Okklusjon av venegraft er i en rekke undersø
kelser vist å forekomme med en hyppighet av 
1530 % det første postoperative året, senere 
faller frekvensen til 24 % per år. IMAgraft har 
en mye bedre ”patency”, der >90 % av graftene 
er åpne etter 10 år. Det er aldri vist at anti
trombotisk behandling påvirker ”patency” av 
IMAgraft, men den aterosklerotiske hjertesyk
dommen i seg selv vil indisere antitrombotisk 
langtidsbehandling. Både platehemmende be
handling og antikoagulasjonsbehandling er vist 
å redusere hyppigheten av venøs graftokklu
sjon. Flest studier er gjort med acetylsalicylsyre 
(ASA) som reduserer venøse graftokklusjoner 
med 40 % i henhold til metaanalyser, og det 
ser ikke ut til at tillegg av dipyridamol betyr 
noe i denne sammenheng. Når det gjelder dose, 
har det vært antydet i sammenlignende meta

analyser at 300500 mg/d skulle ha bedre ef
fekt enn lavdose (75160 mg/d), men direkte 
sammenligninger er ikke gjort. Ut fra analyser 
av store datasett der ASA er brukt hos hjerte

karsyke individer på ulik indika
sjon, er det ikke holdepunkter for at 
de lave dosene er mindre effektive 
enn de høyere, hvilket også pas
ser med at hemmingen av COX1 
(som i denne sammenheng må antas 
å være den viktigste effekten av 
ASA) inntrer ved så lave doser som 
3040 mg/d. Antikoagulasjonsbe
handling (INR 2,54) er vist å ha 
like god effekt på graft ”patency” 
som ASA og kan velges som al
ternativ dersom det er tilleggsin

dikasjon for denne behandling (for eksempel 
ventilkirurgi eller atrieflimmer). ASA + antikoa
gulasjonsbehandling er ikke studert nærmere 
med tanke på graft”patency”. Det er heller 
ikke klopidogrel, men ut fra annen dokumenta
sjon er klopidogrel fremholdt som alternativ hos 
pasienter som av ulike grunne ikke kan benytte 
ASA. Her kan eventuelt antikoagulasjon også 
være et alternativ.

I systematiske undersøkelser er det funnet 
høy frekvens av dype venetromboser postopera
tivt etter bypassoperasjon (opp til 22 %). Dette 
forekommer faktisk like ofte på uoperert side 
som i det benet som er venehøstet. Det anbefa
les derfor tromboseprofylakse inntil full mobi
lisering. Sammenfatningsvis kan antitrombotisk 
behandling etter koronarkirurgi anbefales som 
følgende:
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• ASA 75–160 mg/d evt. med ladningsdose 300 

mg med start innen 24 timer etter operasjon
• Alternativ ved kontraindikasjon mot ASA: 

klopidogrel 75 mg/d
eller 

• antikoagulasjon (INR 2,53,5), som vil be
nyttes der det er tilleggsindikasjon for slik 
behandling

• Tromboseprofylakse som inkluderer lavmole
kylært heparin, inntil full mobilisering (eller 
evt. INR >2)

Klaffekirurgi
Ved mekaniske klaffeproteser er antikoagu
lasjonsbehandling essensiell. INRnivå vil 
avhenge av både ventilkarakteristika og pasien
trelaterte forhold. Ved de moderne (”bileaflet”), 
lavtrombogene ventilene anbefales nå INR
mål 2,5 i aortaposisjon og 3,0 i andre posisjo
ner. Ved eldre modeller økes INRmål med 0,5 
(middels trombogen ventil) eller 1,0 (gamle, 
trombogene modeller). Det sies i retningslinje
ne at nye modeller, som ennå ikke har vist sine 
egenskaper hva angår TErisiko, skal anses som 
middels trombogene inntil andre data forelig
ger. Pasientrelaterte faktorer som atrieflimmer, 
tidligere TE, nedsatt venstre ventrikkelfunksjon, 
stort venstre atrium, mitralgradient etc., anbefa
les også som grunn til å øke INRmål med 0,5. 
Skulle det inntre TE til tross for antikoagula
sjonsbehandling, må man naturligvis ettergå om 
episoden skjedde ved adekvat INRnivå eller 
om dette må heves. Dersom nivået har vært rik
tig, er det godt dokumentert at tillegg med plate
hemming, i første rekke lavdose ASA, vil gi økt 
beskyttelse. Det må dog påregnes en økt risiko 

for alvorlige blødninger (i metaanalyser økt ca. 
50 %), men netto gevinst når det ses på samlede 
adverse hendelser, kommer klart ut til fordel for 
kombinasjonsbehandling.

Når det gjelder biologiske klaffeproteser, har 
det vært en lang diskusjon om disse bør anti
koaguleres en periode eller om platehemming 
er tilstrekkelig. Svært ulike frekvenser for TE 
er angitt i litteraturen, men tidlige studier viste 
høye frekvenser de første 3 måneder postopera
tivt og i noen retningslinjer er det blitt stående 
en anbefaling om 3 måneders antikoagulasjons
behandling. Det mangler randomiserte kliniske 
studier for avklaring av nytten av dette og anbe
falinger har vært gitt på bakgrunn av observa
sjonelle data og ”ekspertskjønn”. I de senere år 
er det kommet en del slike rapporter som viser 
lav hendelsesrate av TE, i alle fall ved biolo
giske ventiler i aortaposisjon, med lavdose ASA 
(75160 mg/d). Noen ekspertgrupper vil derfor, 
forutsatt ingen egen indikasjon for antikoagula
sjon, anse tromboseprofylakse med ASA etter 
implantasjon av biologisk klaffeprotese som til
strekkelig. Dette har best dokumentasjon når det 
gjelder aortaklaffene, mens noen sier at mitral
klaffeopererte kan ha nytte av antikoagulasjon 3 
måneder, uten at det er sterk dokumentasjon for 
dette. Mange pasienter med mitralklaffesykdom 
vil kunne ha tilleggsindikasjon for antikoagu
lasjon. Undersøkelser som er utført, viser at 
svært mange hjertekirurger utover i verden gir 
pasientene uten egen indikasjon for antikoagu
lasjon ASA etter biologisk klaffeimplantasjon 
og en uformell utspørring ved norske sentre gir 
samme inntrykk.
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Perkutan implantasjon av aortaklaff
Yngvar Myreng, Feiringklinikken

To klaffeproteser er i dag tilgjengelig for 
perkutan implantasjon. Edwards Sapien 
er en stentbasert, ballong

ekspanderbar bovin klaff som im
planteres med enten transvaskulær 
eller transapikal teknikk (se referat 
av Terje Steigen). CoreValve (se 
figur) er laget av perikard fra gris. 
Den er montert inne i en selvek
spanderende ramme av nitinol. Sys
temet er hovedsakelig beregnet på 
perkutan implantasjon. Klaffen kan 
komprimeres inn i et 18 French le
veringssystem som gjør det mulig å 
føre klaffeprotesen inn via punksjon 
i arteria femoralis. Etter forutgående valvulo
plastikk av den forkalkede klaffen frigjøres klaf
fen i aortaostiet under røntgenveiledning.

Vi har satt inn CoreValve 
klaffeprotese på i alt ti pasienter, 
ni med symptomgivende aortas
tenose og en med uttalt aortainsuf
fisiens. Pasientene var enten 
inoperable eller hadde høy ope
rasjonsrisiko pga. komorbiditet. 
Gjennomsnittsalderen var 85 år.

Firmaet stiller med erfaren 
veileder og klinisk ekspertteam 
ved de første prosedyrene. Alle 
implantasjonene ble gjort via 
innstikk i lysken og var teknisk 
vellykkede. Lukning av punk
sjonsstedet ble gjort med Prostar 

sutursystem uten behov for kirurgisk blottleg
ging av arterien.

To pasienter døde i tilknytning 
til behandlingen, en etter to dager 
og en etter to uker. De øvrige åtte 
pasientene har vært til klinisk kon
troll etter ento måneder og etter 
ett år. Alle hadde hatt god symp
tomatisk effekt, og livskvaliteten 
var god. Tre pasienter hadde fått 
implantert permanent pacemaker. 
Utover dette var det ingen hendel
ser (f. eks. trombose eller infeksjon) 
som kunne relateres til klaffebe
handlingen. Ekkokardiografisk fant 

vi velfungerende klaffer med lave gradienter 
(<12 mmHg) og kun liten eller moderat paraval
vulær aortainsuffisiens. Det var bevart ventrik

kelfunksjon.
Denne behandlingen er forelø

pig aktuell ved inoperabilitet eller 
ved høy risiko ved ordinær ventil
kirurgi, dvs. hovedsakelig gamle 
pasienter med komorbiditet. Meto
den er i sterk vekst, og hittil er til 
sammen 5000 pasienter behandlet 
med de to teknikkene. Lengre ob
servasjonstid og mer data er nød
vendig før den kan tas i bruk i en 
bredere pasientpopulasjon.

(For ytterligere detaljer henvi
ses til egen artikkel i Hjerteforum 
nr. 4/2008)
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Behandling av valvulær aortastenose med 
transapikal perkutan aortaklaff protese.

Terje K. Steigen, Hjertemedisinsk avdeling,UNN, Tromsø

Aortastenose er den vanligste erverve
de klaffelidelse i vår del av verden og 
opptrer hovedsakelig som en degene

rativ sykdom. Symptomgivende aortastenose 
er en sykdom med dårlig prognose, og den er 
forbundet med mye lidelse i form 
av angina pectoris, hjertesvikt/
dyspné og synkopetendens. Sam
funnsutviklingen med økt gjen
nomsnittelig levetid i befolkningen 
vil sannsynligvis medføre økning 
i antall pasienter med symptom
givende aortastenose i årene som 
kommer.

Kirurgi med implantasjon 
av kunstig hjerteklaff har vært 
gullstandard for behandlingen av 
symptomgivende aortastenose i 
flere tiår. Denne behandlingen gir betydelig 
symptomlindring og økt overlevelse for disse 
pasientene sammenlignet med medikamentell 
behandling1,2.

Valvuloplastikk er brukt som behandling 
av pulmonalstenose, mitralstenose og enkelte 
tilfeller av reumatisk aortastenose. En viktig 
begrensning ved valvuloplastikk av aortastenose 
er at nærmere 100 % av pasientene får tilbake
fall i løpet av et par år og den manglende mu
lighet til å behandle alvorlig aortainsuffisiens 
som kan oppstå ved prosedyren. Valvuloplastikk 
oppfattes derfor ikke som et godt alternativ for 
behandling av degenerativ aortastenose.

Tall fra Euro Heart Survey on Valvular 
Heart Disease3 viser at opp til 33 % av pasien
ter >75 år i NYHA funksjonsklasse III/IV med 
en symptomgivende aortastenose ble avslått for 
kirurgi på grunn av høy alder, redusert venstre 
ventrikkelfunksjon, betydelig komorbiditet og 
reduserte leveutsikter. Ofte blir pasientene ikke 
henvist videre fra primærlegen da de lett blir 
vurdert som inoperable.

Perkutan behandling av 
klaffelidelser

Perkutan behandling av aortastenose med im
plantasjon av klaffeprotese med kateterbasert 

teknikk har blitt utviklet i løpet 
av det siste tiåret. Det egentlige 
gjennombrudd i utviklingen av 
perkutane aortaklaffproteser kom 
i 1989 da Henning Rud Andersen 
og kolleger ved Skejby sykehus i 
Aarhus utviklet en perkutan aor
taklaff som kunne implanteres 
invivo ved hjelp av transluminal 
kateterteknikk4. Utstyret og meto
den har blitt videre utviklet slik at 
implantasjonen har blitt enklere og 
behandlingen sikrere og mer effek
tiv.Til dags dato har man foretatt 

cirka 5000 slike implantasjoner på verdensbasis, 
fordelt omtrent likt mellom de to klaffetypene 
som finnes på markedet.

Utvikling av perkutane 
aortaklaffer

På bakgrunn av innledende eksperimenter i 
benkforsøk og dyremodeller utviklet Cribier og 
medarbeidere en perkutan klaff for bruk i men
nesker. I april 2002 ble så den første implan
tasjon i menneske utført med en stentbasert, 
ballongekspanderbar aortaklaff 5. Utstyret krev
de en 24F innfører, og man benyttet en antegrad 
implantasjonsteknikk. Det vil si at man ved 
transvenøs tilgang krysset atrieseptum og gikk 
videre gjennom mitralklaff til aortaposisjon, en 
svært kompleks tilgang. John Webb og med
arbeidere fra St. Paul’s Hospital i Vancouver, 
Canada, publiserte senere en retrograd tilgang 
gjennom arteria femoralis for implantasjon av 
CribierEdwardsprotesen i 20066. Innfører ble 
lagt enten direkte transkutant med Seldingers 
teknikk eller etter kirurgisk blottlegging av arte
rien. Klaffeprotesen vi bruker (Edwards Sapien) 
er konstruert av en stålstent med en påsydd tri
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kuspid klaff laget av perikard fra storfe, samme 
klaffeteknologi som Edwards bruker i sin stan
dard biologiske klaff.

Optimal posisjonering av klaffeprotesen er 
kritisk viktig for å unngå komplikasjoner som 
proteseløsning, paravalvulær lekkasje og ob
struksjon av koronarostier. Man benytter rask 
pacing (200220 slag per min) under valvulo
plastikken og klaffeimplantasjonen for å hindre 
migrering av ballongen/klaffen under valvulo
plastikk og klaffeimplantasjon (figur 1).

Et betydelig problem er transfemoral til
gang med så grove innførerdimensjoner som 
utstyret krever. Grundig preoperativ radiologisk 
utredning av femoral og bekkenkar samt aorta 
er helt nødvendig for å lykkes. Mange pasien
ter har betydelig aterosklerose i bekkenkar og 
aorta og er dermed ikke egnet for transfemoral 
tilgang.

Transapikal tilgang
Liechtenstein og Webb7 utviklet derfor en me
tode for transapikal tilgang gjennom en begren
set lateral torakotomi for å omgå problemet med 
transluminal tilgang der femoral og bekkenkar 
ikke tillater dette. Begge metoder, både trans
luminal og transapikal tilgang, må beherskes 
hvis en ønsker å utføre denne type inngrep. De 
perkutane aortaklaffprotesene er under stadig 
utvikling og dimensjonene reduseres, noe som 
vil bedre muligheten for transfemoral tilgang.

Vancouvergruppen publiserte i januar 20078 

resultater fra de 10 første pasientene som fikk 
implantert klaffen transapikalt via en liten ul
tralydveiledet (ca. 5 cm lang) venstresidig to
rakotomi uten hjertelungemaskin. I prinsippet 

samme implantasjon som den transfemo
rale, bare forskjellig tilgang og leverings
kateter. Pasientene var funnet inoperable 
med konvensjonell teknikk, alder var 78 
± 11 år. Klaffen ble vellykket plassert hos 
alle 10, og det tilkom ingen perioperativ 
mortalitet eller komplikasjoner. 30 dagers 
mortalitet var 10 % da en 90 år gammel 
pasient døde dag 12 på grunn av pneu
moni. Resultatene i denne første serien var 
bedømt som utmerkede og metoden har 
siden vært fremgangsrik.

Vår erfaring med denne transapikale 
metoden er at den er god og forutsigbar. 
Det er kortere vei inn til implantasjons
stedet og stivere leveringssystem som 
letter presisjonen i selve implantasjonen i 

forhold til implantasjon fra lysken. Med dagens 
system er det også enklere å krysse klaffen ante
grad sammenlignet med retrograd fra lyskeposi
sjon. Med god kirurgisk teknikk tåler pasientene 
metoden svært godt.

Under Vintermøtet på Lillehammer kunne 
vi presentere 14 vellykkede implantasjoner av 
perkutane aortaklaffer, 5 av disse var transfemo
rale, resten transapikale. Så langt kunne vi rap
portere 100 % vellykkede implantasjoner, null 
mortalitet og ingen bruk av intensivavdeling. 
Det var signifikant kortere liggetid i sykehuset 
enn ved konvensjonell kirurgisk teknikk. Pasi
entene følges nøye med oppfølgende kontrol
ler med klinisk undersøkelse, ekko/doppler og 
”quality of life”registrering.

I denne sammenheng må det presiseres at 
utredning, planlegging og gjennomføring av 
implantasjonene gjøres i et nært samarbeide 
mellom kardiologer, kirurger, radiologer og 
anestesiologer. Dette nære samarbeidet, i tillegg 
til grundige forberedelser før programmet star
tet, er helt fundamentale for våre resultater. Inn
grepene gjøres i hybridlaboratorium (fullverdig 
kirurgisk operasjonsstue med moderne røntgen
utstyr) under helt sterile forhold.

Implantasjon fra apeks 
(Figur 2) Apeks lokaliseres presist med ultra
lyd før lateral minitorakotomi (ca. 5 cm langt 
snitt). Filtforsterkede suturer plasseres i apeks 
for lukning etter inngrepet, og epikardiell eller 
transvenøs pacemaker anlegges. Pigtailkateter 
for kontrast i aortarot anlegges fra lyskearterie. 
Deretter A) punksjon av apeks og anleggelse av 

Figur 1 viser rask pacing og aortatrykk under valvuloplastikk 
og implantasjon.
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ledewire antegrad gjennom aortaklaff. Wiren 
legges langt ned i aorta descendens. B) Val
vuloplastikk under rask pacing. C) 24F innfører 
og klaffen posisjoneres nøyaktig i forhold til 
klaffeposisjon, veiledet av kontrastrøntgen og 
oesofagusekko. D) Klaffen implanteres under 
pågående rask pacing.

For grundig gjennomgang av prosedyren for 
transapikal implantasjon anbefales referanse 9.
Konklusjon
Vi har gode erfaringer med perkutane aortaklaf
fer, både transfemoral og transapikal implanta
sjon. Transapikal metode vil være indisert hos 
mange pasienter som skal behandles perku
tant på grunn av aterosklerose i bekkenkar og 
aorta. Metoden er avhengig av høyspesialiserte 
og samstemte team (hjertekirurgi, karkirurgi, 
anestesi, kardiologi og radiologi) og bør tilbys 
pasienter med høy alder og høy risiko ved kon
vensjonell kirurgisk metode. På grunn av man
glende langtidsresultater bør metoden foreløpig 
ikke tilbys unge pasienter.
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PCI eller kirurgi ved venstre 
hovedstammestenose eller 3-karsykdom.

Hva gjør vi etter SYNTAX-studien?

PCI!
Jan Erik Nordrehaug, Hjerteavdelingen,  

Haukeland Universitetssykehus

SYNTAX (SYNergi mellom PCI med 
TAXus og hjertekirurgi) hadde som mål 
å sammenligne behandling med PCI mot 

kirurgi av pasienter med stabil eller 
ustabil angina og venstre hoved
stammestenose og/eller 3kar syk
dom. Taxus er en medikamentstent 
som er i vanlig kommersiell bruk. 
Primært endepunkt var ”Major Ad
verse Cardiac and Cerebrovascular 
events” (MACCE) ved 12 måne
der (død, reinfarkt, hjerneslag eller 
ny revaskularisering). I alt 4337 
pasienter ble vurdert for studien, 
av disse ble 3075 inkludert i enten 
en randomisert del (897 vs 903 pa
sienter), eller ved at 1077 inngikk i et kirurgisk 
register og 198 i et PCIregister. De to sistnevn
te gruppene var altså avslått for en av behand
lingskategoriene. De randomiserte gruppene var 
sammenlignbare ved studiestart, 2829 % hadde 
ustabil angina og ca. 28 % diabetes mellitus. 
Risikoscore som ble brukt var Euroscore (mid
del 3,8) og Parsonett score (middel 8,4). Det ble 
randomisert 705 pasienter med venstre hoved
stammestenose, pasienter med 3karsykdom 
utgjorde 66 % av totalt randomiserte.

I den randomiserte PCIgruppen ble det i 
gjennomsnitt behandlet 3,6 lesjoner med 4,6 
stenter, med addert stentlengde 8,6 cm. I den 
kirurgiske gruppen ble det lagt 2,8 graft per 
pasient med 3,2 distale anastomoser, 97 % fikk 
minst ett arterielt graft. Pasienter med diabetes 
mellitus og pasienter med venstre hovedstam
mestenose var statistisk stratifiserte grupper.

I registrene hadde PCIpasientene høyere 
Euroscore (5,8 vs 3,8), Parsonett score (14,4 
vs 8,5) og høyere alder (71 vs 65 år). Ved 12 

måneder var 4,3 % døde etter kirurgi og 7,3 % 
etter PCI, den siste gruppen hadde altså høyere 
utgangsrisiko.

I den randomiserte studien var 
MACCE ved 12 måneder 17,8 % 
etter PCI og 12,1 % etter kirurgi 
(p<0,01). Det var ingen forskjell i 
død eller reinfarkt. Hjerneslag var 
2,2 % ved kirurgi og 0,6 % ved 
PCI (p<0,01), og ny revaskularise
ring forekom hos 13,7 % etter PCI 
mot 5,9 % for kirurgi (p<0,01). Det 
var ingen forskjell på stenttrom
bose versus graftokklusjon (3,4 vs 
3,3 %) etter 12 måneder.
Konklusjoner

Studien sammenlignet den formodet beste be
handlingsteknikk som nå er tilgjengelig for 
PCI mot moderne kirurgisk behandling. ”Non
inferiority”endepunktet for studien ble ikke 
møtt. Aortokoronar bypasskirurgi ga best sam
let resultat etter 12 måneder; på den annen side 
var det ingen forskjell på alvorlige endepunkter 
(død, nytt hjerteinfarkt, hjerneslag) for de 2 be
handlingene. Hovedforskjellen er fortsatt altså 
en klar overvekt av ny revaskularisering når en 
velger PCI. Pasientgruppene var sykere enn i 
tidligere studier, bl.a. inngikk svært mange med 
venstre hovedstammestenose (705 pasienter) og 
alvorlig 3karsykdom. Studiens hovedresultat 
tilsier at hjertekirurgi er best pga. minst tendens 
til residiv, men forskjellen er nå 8 % som er 
betydelig mindre enn i tidligere vanlig metall
stentstudier mot kirurgi. Hovedresultatet tilsier 
også at det er trygt å gjøre PCI ved hovedstam
mestenose og/eller 3karsykdom, men altså økt 
residivforekomst (ny revaskularisering). Det var 
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betydelig kortere liggetid i sykehus etter PCI. 
Resultatene var de samme i subgrupper som 
diabetes mellitus, hovedstammestenose, eller 
3karsykdom. Dersom en skal legge vekt på 
subgruppeanalyser, så var det større residivfor
skjell ved diabetes og ved 23karsykdom, mens 
isolert hovedstammestenose og hovedstam
mestenose med tillegg av 1karsykdom kom 
numerisk bedre ut etter PCI. Andre forskjeller 
som bør nevnes for pasientene, er en høyere 
forekomst av hjerneslag etter kirurgi. I lys av 

samme grad av totalt sett alvorlig risiko for de 
to behandlingene, holdt opp mot lavere slag
forekomst, kortere sykehusopphold og mindre 
belastende inngrep vil nok mange pasienter fort
satt ha PCI som første valg ved stabil angina. 
Imidlertid viser SYNTAX både ved registerdata 
og i den randomiserte studien at hjertekirurgi 
fortsatt er god og solid behandling for stabil 
angina, slik at pasientene har et reelt valg. Tid
ligere studier har vist at PCI er best behandling 
ved akutt hjerteinfarkt.

PCI eller kirurgi ved  
hovedstammestenose/3-karsykdom

Kirurgi!
Theis Tønnessen, Thoraxkirurgisk avdeling, OUS, Ullevål

Det er vist i flere studier at koronarkirurgi 
(ACBoperasjon) gir økt overlevelse 
sammenliknet med medisinsk behand

ling for pasienter med trekarsykdom, venstre 
hovedstammestenose og tokarsyk
dom med proksimal LADstenose. 
Tilsvarende er aldri vist for PCI 
fordi man har vurdert det som ue
tisk å sammenlikne PCI med medi
sinsk behandling etter at resultatene 
for kirurgisk revaskularisering var 
kjent. Det er en håndfull prospek
tivt, randomiserte studier som har 
sammenliknet PCI med koronarki
rurgi hvor primært endepunkt har 
vært MACCE (nytt myokardinfarkt, 
cerebrovaskulær hendelse, død av 
enhver årsak, og behov for reintervensjon). I 
alle studier kommer koronarkirurgi best ut. I 
flere av studiene er det gjort subanalyser med 
tanke på død, slag og myokardinfarkt. Det kon
kluderes ofte med at det ikke er noen forskjell 
på de to behandlingsformer med tanke på død 
og myokardinfarkt hvilket har forledet interven
sjonister og pasienter til å tro at PCI og ACB
operasjon er likeverdige behandlinger. Dette 
er med dagens viten feil. For det første har det 
stort sett vært langt under 10 % av pasientene 

som egner seg for inkludering i de prospektivt 
randomiserte studiene som har vært publisert. 
Konklusjonen i disse studiene gjelder derfor 
bare strengt tatt bare denne lille pasientgruppen. 

For det andre er det ofte blitt inklu
dert pasienter i studiene som man 
allerede vet ikke har noen levetids
gevinst ved å bli operert (f.eks. en 
og tokarsykdom). Dermed er det 
heller ikke rart at man ikke finner 
noen forskjell i dødelighet mellom 
de to behandlingene. For det tredje 
er det som oftest altfor få pasienter 
i hver arm til å konkludere med at 
det ikke er noen forskjell mellom 
behandlingene. Studiene er desig
net for å påvise en forskjell på det 

kombinerte endepunktet MACCE, hvor ACB 
kommer best ut, men har ikke teststyrke til å 
utelukke en forskjell i subanalyser som effekt på 
død og nytt myokardinfarkt. Dvs. man står i fare 
for å få et falskt negativt resultat (statistisk type
IIfeil). For det fjerde er 30 dagers mortalitet 
ved bypassoperasjon i mange av studiene uak
septabel høy, i flere studier over 5 %. Norge har 
i dag fabelaktige resultater hva gjelder 30da
gers dødelighet ved ACBoperasjoner. Lands
gjennomsnittet ligger på noe over 1 % mens 
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Ullevål universitetssykehus og Feiring begge 
nylig har publisert 30dagers mortalitet på 
0,8 % (Scandinavian Cardiovascular Journal).

For å møte kritikken mot tidligere pro
spektive, randomiserte studier, designet man 
Syntaxstudien der man sammenlikner PCI med 
Taxusstent (medikamentavgivende stent) mot 
ACBoperasjon. Denne studien har en bedre de
sign enn tidligere studier, i det pasientene som 
randomiseres til de to behandlingsformer har 
trekarsykdom og venstre hovedstammesteno
se, altså pasienter som er forventet å ha bedret 
overlevelse ved revaskularisering sammenliknet 
med medisinsk behandling. I tillegg samles alle 
pasientene som ikke egner seg for randomise
ring, i et behandlingsregister slik at man også 
har kontroll med hva som skjer med pasien
ter som ikke egner seg for inkludering. Stu
dien er foreløpig ikke publisert, men data ved 
12 måneders oppfølging ble presentert høsten 
2008 på ESCs møte i München. Denne studien 
viser intet prinsipielt nytt sammenliknet med 
tidligere studier. ACBoperasjon kommer bedre 
ut enn PCI med medikamentavgivende stenter 
på det primære endepunktet MACCE etter 12 
mnd. Det var ca. 50 % flere hendelser etter 12 
mnd. i PCIgruppen, og forskjellen blir større 
og større med økende tid fra intervensjon. Når 
det gjelder subanalyser med tanke på død, slag, 
og myokardinfarkt, så er det pga. studiedesign 
ikke nok pasienter (og dermed ikke teststyrke 
nok) til å konkludere entydig her. Rent nume
risk så er det 23 % høyere mortalitet etter 12 
mnd i PCIgruppen, men tallene når ikke signi
fikansnivå, sannsynligvis pga. for få inkluderte 
pasienter. Det er noen flere slag hos ACBope
rerte pasienter, men dette kan ikke sikkert føres 
tilbake til operasjon som sådan da pasienter som 
opereres kun står på Albyl, mens pasienter som 

PCIbehandles får en kombinasjon av Albyl og 
Plavix hvilket beskytter mot tromboemboli. Nu
merisk er det også 50 % flere myokardinfarkt i 
PCIgruppen etter 12 mnd. selv om dette bare er 
grensesignifikant. Det er velkjent fra flere stu
dier at forskjellene mellom PCI og ACBkirurgi 
blir større og større i favør av ACBkirurgi etter 
som årene går. Det blir derfor spennende å se 
hva som skjer videre, etter 12 mnd., med pasi
entene i de to behandlingsgruppene.

Det skal også nevnes at the American Col
lege of Cardiology Foundation Appropriateness 
Criteria Task Force, Society for Cardiovascular 
Angiography and Interventions, Society of Tho
racic Surgeons, American Association for Tho
racic Surgery, American Heart Association, the 
American Society of Nuclear Cardiology

Endorsed by the American Society of 
Echocardiography, the Heart Failure Society of 
America og the Society of Cardiovascular Com
puted Tomography har kommet med en felles 
anbefaling om kriterier for koronar revaskulari
sering. Disse vil bli publisert i Circulation og 
JACC i februar 2009. Kort fortalt er retningslin
jene som følger: Kirurgi er egnet for alle typer 
koronarsykdom. PCI er egnet for pasienter med 
en og tokar sykdom, det er usikre resultater 
ved trekarsykdom og PCI anbefales ikke ved 
venstre hovedstammestenose. Hos pasien
ter med utbredt komorbiditet, og hos pasien
ter som selv ønsker PCI kan selvfølgelig disse 
prinsippene fravikes i samråd med thoraxkirurg. 
Dersom man gjør PCI på pasienter med trekar
sykdom og venstre hovedstammestenose, bør 
imidlertid pasientene gjøres oppmerksomme 
på at de i tillegg til høyere reintervensjonsfre
kvens sannsynligvis også har høyere mortalitet 
og risiko for myokardinfarkt sammenliknet med 
om de opereres.
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Nye retningslinjer ved ST-elevasjonsinfarkt
Rune Wiseth, St. Olavs Hospital/NTNU

European Society of Cardiology (ESC) ga 
i 2008 ut nye retningslinjer for behand
ling av STEMI (1). De forrige ESCSTE

MIretningslinjene var fra 2003. De viktigste 
endringer i revisjonen gjelder farmakologisk 
versus mekanisk reperfusjon og antitrombotisk 
behandling. Dokumentet er som andre ESC
retningslinjer, systematisk og 
grundig. Det inneholder en rekke 
tabeller som på en oversiktlig 
måte viser anbefalingene inklu
sive doseangivelser på aktuelle 
preparater. Flere av de øvrige 
ESCretningslinjene er tilgren
sende til STEMIretningslinjene, 
spesielt gjelder det PCIretnings
linjene fra 2005 og hjertesviktret
ningslinjene fra 2008.

Et hovedbudskap ved de nye 
ESCSTEMIretningslinjene er 
vektleggingen av velfungerende regionale sys
temer for prehospital diagnostikk og behandling 
samt rask transport til ”the most appropriate 
facility” som vil være et invasivt senter hvis det 
er mulig.

Reperfusjonsbehandling. 
Primær PCI versus 

trombolyse.
Som i tidligere retningslinjer anbefales reperfu
sjonsbehandling (mekanisk eller farmakologisk) 
til pasienter med STEMI som har <12 timers sy
kehistorie. Ved sykehistorie >12 timer anbefales 
å vurdere primær PCI hvis det ut fra klinikk og 
EKG er holdepunkter for pågående iskemi.

Primær PCI er den anbefalte behandling 
hvis dette kan tilbys innen 2 timer. I ESCPCI
retningslinjene fra 2005 er tidskravet 90 mi
nutter. Tidsvinduet er derved utvidet med 30 
minutter, men for pasienter med kort (<2 timer) 
sykehistorie, stor infarktutbredelse og lav blød
ningsrisiko er det fortsatt krav om at PCI må 
kunne utføres innen 90 minutter. Hvis dette ikke 
er mulig anbefales trombolytisk behandling. 
Ved kardiogent sjokk og kontraindikasjon mot 

trombolytisk behandling anbefales som tidligere 
PCI uten at det settes tidskrav.

Det har vært mye diskutert hvor stort tidstap 
frem til primær PCI en kan tillate før en taper i 
forhold til trombolytisk behandling. Det er ikke 
gjennomført studier som spesifikt har sett på 
denne problemstillingen. Anbefalingene er der

for basert på post hocanalyser 
som har vist at dette tidsvinduet 
kan variere betydelig avhengig 
av alder, symptomvarighet og 
infarktlokalisasjon. Dette er bak
grunnen for at tidsvinduet i de 
nye STEMIretningslinjene ny
anseres på basis av symptomva
righet og infarktutbredelse.
Trombolytisk behandling.
Ved trombolytisk behandling 
anbefales nå bruk av fibrinspesi
fikke preparater slik praksis al

lerede er i Norge. Ved mislykket trombolytisk 
behandling anbefales rescuePCI. Definisjon på 
mislykket trombolytisk behandling er <50 % til
bakegang av STelevasjon i de segmenter den er 
mest uttalt 6090 minutter etter start av trombo
lytisk behandling. Etter vellykket trombolytisk 
behandling anbefales koronar angiografi etter 
324 timer. Dette tidsintervallet anbefales for å 
unngå PCI med økt risiko for komplikasjoner i 
den protrombotiske perioden like etter trombo
lytisk behandling samtidig som en ved å anbe
fale angiografi innen 24 timer reduserer risiko 
for reokklusjon og reinfarkt.
Antitrombotisk behandling.
Som tidligere anbefales 300 mg ASA i akutt
fasen.

Ved primær PCI anbefales 600 mg klopido
grel, ved trombolytisk behandling anbefales 300 
mg klopidogrel hos pasienter <75 år, ved trom
bolyse hos pasienter >75 år er anbefalingen 75 
mg klopidogrel (ingen ladningsdose).

Ved primær PCI er det i Norge fortsatt mest 
vanlig å benytte heparin som antikoagulant mid
del, dette har en ICanbefaling. Bivalirudin, som 
er en direkte trombinhemmer, er et alternativ, 
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jfr. HORIZONSAMIstudien. Bivalirudin har 
fått en IIaBanbefaling ved primær PCI. Fonda
parinuks, en faktor Xahemmer, anbefales ikke 
som eneste antikoagulans ved primær PCI, men 
er ført opp som alternativ adjuvant behandling 
ved trombolytisk behandling.

No reflow. Selv om den epikardiale ok
klusjonen lar seg rekanalisere hos 95 % av 
pasienter med STEMI er det ofte redusert vev
sperfusjon (no reflow). Dette representerer kan
skje den største begrensningen ved primær PCI 
som revaskulariseringsmetode. Patogenesen bak 
”no reflow” er sammensatt. Distal embolise
ring av trombemateriale er deler av det pato
genetiske grunnlaget. Trombeaspirasjon med 
aspirasjonskateter, bruk av abciximab, adeno
sin intravenøst eller intrakoronart og verapamil 
intrakoronart er anbefalte tiltak, men evidens
grunnlaget er relativt svakt.
Ekkokardiografisk undersøkelse.
Ekkokardiografi kan ha stor verdi i avklaring av 
diagnose hos pasienter med akutte brystsmerter 
og anbefales i akuttfasen ved uklar diagnose. 
Ved gjennomgått STEMI anbefaler retningslin
jene ekkoundersøkelse innen to døgn for vurde
ring av venstre ventrikkelfunksjon og forekomst 
av venstre ventrikkeltrombe samt en ekkovurde
ring før utreise.

Sekundærprofylakse.
Når det gjelder farmakologisk sekundærprofy
lakse (ASA, klopidogrel, warfarin, betablokker, 
ACEhemmer, statin) inneholder retningslinjene 
lite nytt i forhold til hva som er etablert praksis 
i Norge. Derimot kan det være et gap mellom 
retningslinjene og norsk praksis i forhold til 
implantasjon av ICD etter gjennomgått STEMI. 
Ved EF ≤3040 % og NYHA ≥II eller III 40 
dager etter STEMI gis implantasjon av ICD en 
IAanbefaling. Implantasjon av ICD ved EF 
<3035 % og NYHA I ved tidspunkt 40 dager 
etter STEMI gis en IIaBanbefalin

Gaps in evidence.
ESCSTEMIretningslinjene har et eget avsnitt 
hvor områder med manglende evidens omta
les. Eksempler på uavklarte problemstillinger 

er nytten av primær PCI ved sykehistorie >12 
timer, nytte og risiko ved trippelbehandling 
(ASA, klopidogrel, warfarin) hos pasienter 
som har indikasjon for warfarin og er behand
let med primær PCI og stent. Videre anføres at 
det mangler data fra randomiserte studier når 
det gjelder behandling av mekaniske komplika
sjoner. Under dette avsnittet kunne også bruk 
av medikamentavgivende stenter ved primær 
PCI vært nevnt. I løpet av de første 1224 må
neder er behov for ny revaskularisering lavere 
ved medikamentavgivende stenter. I forhold til 
harde endepunkter synes det ikke å være signi
fikante forskjeller mht død, hjerteinfarkt eller 
stenttrombose når medikamentavgivende og 
konvensjonelle stenter sammenlignes ved pri
mær PCI. I forhold til resultater på lengre sikt 
(>24 måneder) er det manglende kunnskap. Den 
pågående NORSTENTstudien kan bli et viktig 
bidrag i denne sammenhen

Hvordan er norsk praksis i 
forhold til retningslinjene?

I Norge har det nå i flere år eksistert klare regio
nale retningslinjer for behandling av pasienter 
med STEMI. Dette er kanskje det største frem
skritt vi har hatt i norsk kardiologi de siste 10 
år. Norsk praksis i dag samsvarer godt med de 
reviderte ESCSTEMIretningslinjene både når 
det gjelder behandling i akuttfasen og videre 
oppfølging inklusive sekundærprofylakse. Den 
største diskrepansen er sannsynlig i forhold til 
bruk av ICD som profylakse mot plutselig død 
etter gjennomgått hjerteinfark
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