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Årets American Heart Association (AHA)-kongress ble avholdt i 
Anaheim ved Los Angeles, i solrike og for tiden brannherjede California. 
Norsk deltagelse ved denne kongressen har avtatt de siste årene, og i år 
har undertegnede påtatt seg ansvaret for samtlige referater. Hot-line-
sesjonene var til en viss grad preget av subgruppeanalyser, men noen 
nye studier merket seg ut, og blant disse har man trukket frem PRE-
SERVE som viser at behandling med N-acetylcystein ikke gir noen 
tilleggsgevinst sammenlignet med isoton saltvann i forhold til preserve-
ring av nyrefunksjon ved angiografi. Viktige subanalyser fra FOURIER, 
CANTOS og REDUAL-PKI er referert, og man har dessuten fremhevet 
noen kliniske studier av praktisk interesse, bl.a. effekten av overvektski-
rurgi på hypertensjon og metabolsk profil (GATEWAY), transfusjonsbe-
hov ved hjertekirurgi (TRICS III) og anvendelse av nyere orale antikoa-
gulasjonsmidler (NOAK) ved pacemaker- og defibrillator-operasjoner 
(BRUISE CONTROL-2) og ved radiofrekvensablasjon (ABRIDGE-J). Det 
er også redegjort for betydningen av dobbel blodplatehemmerterapi i 
forhold til å holde venebypassene åpne etter aortokoronar bypasski-
rurgi (DACAB). PRAGUE-18 sammenlignet tikagrelor med prasugrel 
ved STEMI og er referert, selv om studien mangler statistisk styrke. 
Fra SWEDEHEART fikk man presentert betydningen av implementert 
evidensbasert behandling for utkomme etter gjennomgått NSTEMI i 
perioden 1995-2014. De nye amerikanske retningslinjene for definisjon 
av forhøyet blodtrykk og grader av hypertensjon ble også grundig dis-
kutert ved årets AHA-møte. Dette temaet ble dessverre for omfattende 
for et referat og vil forhåpentligvis bli diskutert av våre hypertensjons-
spesialister ved en senere anledning.
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GATEWAY – effekt av 
overvektskirurgi og 
hypertensjon 
Presentert av Carlos Aurelio Schiavon
GATEWAY er en åpen, randomisert, fase 
3-studie hvor man inkluderte 100 pasien-
ter med kroppsmasseindeks (BMI) mel-
lom 30,0 og 39,9 assosiert med essensiell 
hypertensjon. Pasientene ble randomisert 
til enten Roux-en Y gastric bypassoperasjon 
pluss optimal medikamentell behandling 
eller til optimal medikamentell behandling 
pluss livsstilsendring. Alder var hhv. 44,1 
og 44,5 år, kvinneandel hhv. 38 % og 36 
%, BMI hhv. 37,4 og 36,4 kg/m2, systolisk 
blodtrykk hhv. 123,0 ± 11,6 og 122,8 ± 12,0 
mm Hg, diastolisk blodtrykk hhv. 77,5 ± 7,0 
og 78,0 ± 9,3 mm Hg og antall antihyper-
tensiva hhv. 2,8 ± 0,6 og 3,1 ± 0,7. 

Primært endepunkt var minst 30 % 
reduksjon av antall antihypertensiva med 
måltrykk under 140/90 mm Hg, målt ved 12 
måneders kontroll.

Antall antihypertensiva ved slutten 
av observasjonstiden lå på hhv. 0,7 ± 1,0 og 
3 ± 0,9 (p < 0,001). I kirurgigruppen endte 
75 % av pasientene opp med 1 antihyper-
tensivum eller mindre, mens i den medisin-
ske behandlingsgruppen endte 50 % av 
pasientene opp med 3 antihypertensiva 
eller mer.

Midjemålet ble redusert fra 109,8 
± 9,6 cm (n=39) til 86,9 ± 8,5 cm (n=47), 
p < 0,001, ved slutten av studien. Systolisk 
blodtrykk ble målt til hhv. 123,6 ± 13,4 og 
128,3 ± 18,0 mm Hg og diastolisk blodtrykk 
ble målt til hhv. 77,0 ± 0,4 og 80,6 ± 12,2 
mm Hg. Det ble dessuten oppnådd betyde-
lige effekter på fastende glukose, LDL-
kolesterol, triglyserider og hsCRP, og 10-års 
Framingham % risikoskår ble redusert fra 
6,8 ± 5,3(n=39) til 4,5 ± 4,0 (n=46), p = 
0,04.

FOURIER-studien 
(Further cardiovascular 
outcomes research with 
PCSK9 inhibition in 
subjects with elevated 
risk) - subgruppeanalyse 
av pasienter med tidligere 
gjennomgått infarkt
Presentert av Marc Sabatine
Statinbehandlede pasienter med LDL-koles-
terol ≥ 1,8 mmol/l ble behandlet med enten 
evolocumab (Repatha®) subkutant 140 mg 
hver 14. dag eller 420 mg en gang i måne-
den i en randomisert, placebo-kontrollert 
studie (FOURIER). Resultater fra hoved-
studien er tidligere publisert i New England 
Journal of Medicine. Median oppfølgingstid 
var 2,2 år. LDL-kolesterol ble redusert med 
59 % til median 0,8 mmol/l (p < 0,00001) 
og kombinerte kardiovaskulære hendelser 
(kardiovaskulær død, reinfarkt, hjerne-
slag, ustabil angina, revaskularisering) 
ble signifikant redusert fra 14,6 til 12,6 % 
(hasardratio (HR) 0,85, 95 % konfidensin-
tervall (KI) 0,79-0,92, p < 0,0001), og hvis 
man begrenset seg til kardiovaskulær død, 
reinfarkt og hjerneslag, ble risikoen redusert 
fra 9,9 til 7,9 % (HR 0,80, 95 % KI 0,73-
0,88, p < 0,0001).

I den aktuelle substudien ble pasien-
ter med høy kardiovaskulær risiko i form av 
tidligere gjennomgått hjerteinfarkt evaluert 
med tanke på om disse pasientene ville pro-
fitere mer på PCSK9-hemming. 22351 (81 
%) pasienter ble evaluert i denne subanaly-
sen, alder 62 (9) år, 78 % menn, 79 % med 
hypertensjon, 35 % med diabetes og, 28 % 
røkere. 8402 (38 %) hadde gjennomgått 
hjerteinfarkt < 2 år før inklusjon i studien 
og 62 % (n = 13918) hadde gjennomgått 
hjerteinfarkt ≥ 2 år før inklusjon.

Risikoen for en ny hendelse ble 
redusert fra 10,8 % i behandlingsgruppen til 
7,9 % i placebogruppen hos pasienter som 
hadde gjennomgått tidligere hjerteinfarkt < 
2 år før inklusjon i hovedstudien. Behand-
lingseffekten avtok ved en infarktanamnese 
≥ 2 år, hvor risikoen for en ny hendelse lå på 
hhv. 9,3 % og 8,3 %. 
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Dersom pasienter hadde gjennom-
gått ≥ 2 hjerteinfarkter i forkant av inklusjon 
(uavhengig av tidspunkt), lå hendelsesraten 
på 15,0 % hos placebogruppen sammen-
lignet med 12,4 % i behandlingsgruppen 
(HR 0,79, 95 % KI 0,67-0,94), med number 
needed to treat (NNT) på 38. Behandlings-
effekten var mindre hos pasienter som 
kun hadde gjennomgått ett hjerteinfarkt i 
forkant av inklusjon (8,2 % versus 6,6 %), 
NNT = 60. Absolutt risikoreduksjon lå på 
3,4 % ved flerkarsykdom (NNT=29). Uten 
flerkarsykdom lå absolutt risikoreduksjon på 
1,3 % (NNT=78).

Konklusjon: Pasienter med tidli-
gere gjennomgått hjerteinfarkt oppnådde 
en større gevinst av PCSK-9-inhibisjon 
(desto nærmere inklusjon desto bedre), 
og gevinsten var større hos pasienter med 
tidligere flergangsinfarkter og ved påvist 
flerkarsykdom.

FOURIER-studien - 
subgruppeanalyse av 
pasienter med perifer 
arteriell karsykdom 
Presentert av Marc Sabatine
Resultatet av hovedstudien er kort presen-
tert i foregående referat. I denne substudien 
har man sett på effekten av evolocumab 
(Repatha®) hos pasienter med etablert 
perifer arteriell karsykdom (PAD). PAD ble 
definert på bakgrunn av klaudikasjon og en 
ankel-brachialindeks < 0,85 eller tidligere 
påvist PAD. 3642 (13,2 %) pasienter hadde 
etablert PAD. 1505 pasienter hadde tidligere 
ikke hatt hverken hjerteinfarkt eller hjerne-
slag. Evolocumab reduserte det primære 
kombinerte endepunktet (HR 0,75, 95 
% KI 0,59-0,91, p=0,004) hos pasienter 
med PAD sammenlignet med pasienter 
uten PAD (HR 0,86, 95 % KI 0,73-0,90, 
p=0,0003). Hos PAD-pasientene (n=3542) 
lå risikoen for kardiovaskulær død, reinfarkt 
og hjerneslag på 13,0 % i placebogruppen 
sammenlignet med 9,5 % hos pasienter 
behandlet med evolocumab (HR 0,73, 95 % 
KI 0,59-0,91, p = 0,0040), hvilket utgjør 3,5 
% absolutt risikoreduksjon (NNT=29). Kor-
responderende tall for ikke-PAD-pasienter 
(n=23922) lå på hhv. 7,6 og 6,2 % (HR 0,81, 

95 % KI 0,73-0,90, p < 0,001), en absolutt 
risikoreduksjon på 1,4 % og NNT=72.

Ved PAD uten tidligere hjertein-
farkt eller hjerneslag (n=1505) ble risikoen 
redusert fra 10,3 til 5,5 % (HR 0,57, 95 % 
KI 0,38-0,88, p=0,0095), hvilket utgjør 
en absolutt risikoreduksjon på 4,8 % med 
NNT estimert til 21. Hos menn ble risikore-
duksjonen forsterket ved PAD uten tidligere 
hjerteinfarkt og slag. De respektive tall for 
menn lå på hhv. 12,8 og 6,5 % (HR 0,52, 95 
% KI 0,35-0,76, p=0,0006), og dette utgjør 
en absolutt risikoreduksjon på 6,3 % med 
NNT=16.

Konklusjon: Pasienter med PAD, og 
især menn, er kandidater for forsterket LDL-
kolesterol-senkende behandling, uavhengig 
av tidligere gjennomgått hjerteinfarkt eller 
hjerneslag.

CANTOS - residual 
inflammatory risk and 
residual cholesterol risk 
- subgruppeanalyse av 
CANTOS 
Presentert av Paul Ridker
Denne substudien tok sikte på å evaluere 
den kliniske betydningen av restinflamma-
sjon ved aterotrombose og den antiinflam-
matoriske effekten av en interleukin-1β-
inhibitor (canakinumab) på residiverende 
kardiovaskulær risiko.

CANTOS er en randomisert, 
placebo-kontrollert, dobbelt-blindet, inter-
nasjonal studie utført i 39 land (ved > 1000 
sentra). Studien sammenligner 3 forskjel-
lige doser av canakinumab (50, 150 eller 
300 mg, gitt subkutant hver 3. måned) med 
placebo hos 10061 klinisk stabile postin-
farktpasienter med økt hsCRP (≥ 2 mg/l). 
Median oppfølgingstid var 3,7 år. Nivåer 
av inflammasjonsmarkører (hsCRP eller 
IL-6) og LDL-kolesterol ble sammenlignet i 
forhold til kliniske effekter av behandlingen. 
Endepunktet var ikke-fatalt hjerteinfarkt, 
hjerneslag eller kardiovaskulær død.

Det primære endepunktet ble redu-
sert med 25 %, p<0,0001, hos pasienter 
hvor hsCRP ble redusert til under 2 mg/l. 
Hvis hsCRP fortsatt var ≥ 2 mg/l, ble det 
ikke påvist noen signifikant effekt (p=0,11).
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Hos respondere ble kardiovasku-
lær død redusert med 31 % (HR=0,69, p 
< 0,0004), og totalmortalitet ble også 
redusert med 31 % (HR=0,69, p < 0,0001). 
Ingen effekt på disse endepunktene ble 
oppnådd ved CRP-verdier ≥ 2 mg/l.

Det ble konkludert med at en 
behandlingseffekt i form av redusert inflam-
masjon (hsCRP-respons) vil kunne identi-
fisere pasienter som på lang sikt vil kunne 
oppnå kliniske gevinster av behandlingen.

Diskusjon: Middelverdien av LDL-
kolesterol i statin/placebo-gruppen lå på 
82,8 mg/dl (2,1 mmol/l), hvilket svarer til 
inngangsverdien i FOURIER-studien. Den 
kliniske gevinsten av ytterligere kolesterol-
reduksjon gjennom anvendelse av evolocu-
mab bør avveies i forhold til igangsetting av 
canakinumab-behandling.

ABRIDGE-J-studien
Presentert av Akihiko Nogami
ABRIDGE-studien sammenligner kort-
tidsavbrudt dabigatran med kontinuert 
marevanbehandling ved kateterablasjon hos 
pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer. 
500 pasienter ble inkludert i denne studien 
som ble kjørt med en åpen, randomisert 
(1:1), multisenterdesign. Pasientene ble 
fulgt etter 3 og 12 måneder. Det primære 
endepunktet bestod av «major bleeding», 
definert i henhold til ISTH-kriterier. 1-2 
doser dabigatran ble seponert i forkant av 
inngrepet, < 24 timer hos 132 pasienter, 
derav 14 med heparinbro, og ≥ 24 timer hos 
83 pasienter, derav 70 % med heparinbro. 
Marevan-behandlingen (INR 2,0-3,0 hos 
pasienter < 70 år og INR 1,6-2,6 år ≥ 70 år) 
ble kontinuert. Under selve prosedyren ble 
begge grupper gitt heparin med en tilstrebet 
ACT-verdi på 300-400 s. Dabigatran ble 
gjenopptatt innen 18 timer etter prosedyren.

Korttidsavbrudt dabigatran resul-
terte i færre blødningskomplikasjoner enn 
uavbrutt warfarin (1,4 % vs. 5,0 %, p=0,01), 
uten økning av tromboemboliske hendelser. 
Det kombinerte endepunktet som bestod 
av «major bleeding» og tromboemboliske 
hendelser, var lavere i dabigatran-gruppen 
ved ett års oppfølging (p=0,01).

BRUISE CONTROL-2-
studien
Presentert av David H. Birnie
Denne studien har evaluert sikkerheten ved 
uavbrutt behandling med direkte trombin-
hemmere i forbindelse med pacemaker- og 
defibrillator-operasjoner.

Som bakgrunn for studien ble det 
vist til at det på verdensbasis utføres ca. 2 
millioner slike prosedyrer årlig og at 1/4-1/3 
av disse pasientene anvender orale anti-
koagulantia. Det ble referert til den første 
BRUISE CONTROL-studien som viste 80 % 
færre lomme-hematomer når slik kirurgi ble 
utført med uavbrutt warfarinbehandling.

BRUISE CONTROL-2 er en enkelt-
blindet, randomisert, kontrollert studie ved 
15 sentra i Canada og ett senter i Israel. 
Pasienter behandlet med dabigatran, riva-
roksaban eller apiksaban og med CHA2DS2- 
VASc-skår ≥ 2 ble randomisert til fortsatt 
eller avbrutt behandling med non-vitamin 
K-antagonist orale antikoagulantia (NOAK). 
I sistnevnte gruppe ble antikoagulasjonsbe-
handlingen nullet 2 dager før operasjon og 
gjenopptatt 24 timer etter inngrepet. Det 
primære endepunktet ble definert som et 
signifikant lommehematom med behov for 
reoperasjon og/eller som resulterte i et for-
lenget sykehusopphold og/eller resulterte i 
seponering av antikoagulasjonsbehandling 
> 24 timer. Det var planlagt inklusjon av 
846 pasienter, men ved den andre interima-
nalysen ble det anbefalt å stoppe studien 
prematurt. Denne rapporten omhandler 
således 662 pasienter som ble inkludert 
mellom april 2013 og juni 2017. CHA2DS2-
VASc-skår hos pasienter som kontinuerte 
antikoagulasjonsbehandlingen var 3,9 ± 1,4, 
og var 3,9 ± 1,3 i pasientgruppen som avbrøt 
behandlingen. Ca. 2/3 av inngrepene dreide 
seg om nyimplantasjoner, mens de øvrige 
omfattet skifter og revisjoner.

Klinisk signifikante lomme-hemato-
mer ble registrert hos 7 (2,1 %) pasienter i 
begge behandlingsgrupper, og det ble heller 
ikke funnet signifikante forskjeller i sekun-
dære endepunkter. 
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PRESERVE – prevention 
of serious adverse events 
following angiography
Presentert av Deepak Bhatt
Det vil være kjent at kontrastmidler kan 
forårsake nyreskade, især hvis det på for-
hånd foreligger redusert nyrefunksjon. Som 
forebyggende behandling har man benyttet 
oppvæsking med 0,9 % natriumklorid, 1,26 
% natriumbikarbonat og N-acetylcystein 
(Mucomyst). Dokumentasjon i forhold til 
effekt har vært mangelfull, siden studier 
innenfor dette feltet har manglet statistisk 
styrke.

I PRESERVE-studien har man adres-
sert dette problemet og undersøkt effekten 
av ovennevnte tiltak på preservering av 
nyrefunksjon hos angiografipasienter med 
estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) 
på 45-60 ml/min og diabetes eller med 
eGFR 15-45 ml/min. Man tok sikte på å 
inkludere 7680 pasienter. Studien er ran-
domisert, dobbeltblindet og kjørt med 2 x 2 
faktorialt design. Pasienter med behov for 
akutt angiografi, akutt nyresvikt og dekom-
pensert hjertesvikt ble ekskludert.

I forkant av angiografi var væske-
tilførselen 1-3 ml/kg/time over 1-12 timer, 
totalvolum på 3-12 ml/kg, og i tilslutning 
til angiografi ble det gitt 1-1,5 ml/kg/time. 
I etterkant av angiografien ble det gitt 1-3 
ml/kg/time i løpet av 2-12 timer, totalvolum 
6-12 ml/kg.

N-acetylcystein ble gitt per os i en 
dose av 1200 mg 2 ganger daglig i 5 døgn, 
med oppstart 1 time før angiografi. 

Det primære endepunktet bestod 
av død, behov for dialyse eller minst 50 % 
økning i kreatinin ved 90 dagers oppfølging. 
Kontrastassosiert akutt nyresvikt var et 
sekundært endepunkt.

Studien ble stoppet etter første 
planlagte interimanalyse, etter randomise-
ring av 5177 og evaluering av 4993 pasi-
enter. Det forelå ingen interaksjon mellom 
natriumbikarbonat og N-acetylcystein 
(p=0,33), og det kunne ikke påvises noen 
forskjell mellom gruppene i forhold til det 
primære endepunktet. 4,4 % av pasienter 
som fikk tilført isoton bikarbonat, utviklet 
et primært endepunkt, sammenlignet med 
4,7 % hos pasienter som fikk tilført isotont 

saltvann (oddsratio 0,93, 95 % KI 0,72-1,23, 
p=0,62). I N-acetylcysteingruppen ble det 
primære endepunktet registrert hos 4,6 % 
sammenlignet med 4,5 % i placebogruppen 
(OR 1,02, 95 % KI 0,78-1,33, p=0,88). Det 
var heller ingen forskjell i det sekundære 
endepunktet. 

Det ble konkludert med at N-ace-
tylcystein ikke har noen plass som forebyg-
gende tiltak mot utvikling av nyresvikt etter 
angiografi, og det ble anbefalt å begrense 
behandlingen til intravenøs tilførsel av iso-
tont saltvann. Artikkelen er publisert i New 
England Journal of Medicine.

TRICS III - 
transfusjonsbehov ved 
hjertekirurgi
Presentert av C. David Maser
Denne undersøkelsen har evaluert for-
skjellige transfusjonsterskler i forhold til 
utkomme ved moderat-til-høyrisiko hjerte-
kirurgi og ble lagt opp som en internasjonal 
(19 land), multisenter (73 sentre), åpen, 
randomisert studie. Pasienter ble transfun-
dert i løpet av 2 timer på operasjonsstuen, i 
løpet av 18 timer på intensivavdelingen eller 
i løpet av 40 timer på vanlig avdeling. Man 
hadde valgt å randomisere i forhold til:

1. Liberal gruppe: hemoglobinfall < 9,5 
g% på operasjonsstuen eller på inten-
sivavdelingen eller < 8,5 g% på vanlig 
avdeling.

2. Restriktiv gruppe: hemoglobinfall < 
7,5 g%.

Det ble inkludert 5243 pasienter med gjen-
nomsnittsalder 72 år, og 64% var menn.

Det primære endepunktet ble 
definert som sammensatt av hospitalmorta-
litet, hjerteinfarkt, nyresvikt med behov for 
dialyse og hjerneslag innen dag 28 eller før 
utskrivelse.

I den liberale gruppen ble det 
primære endepunktet registrert hos 12,5 
% mot 11,4 % i den restriktive gruppen 
(OR 0,90, 95 % KI 0,76-1,07, p < 0,001 for 
non-inferioritet].

Konklusjon: Et restriktivt transfu-
sjonsregime gav ikke et dårligere resultat 
enn et liberalt transfusjonsregime i forhold 
til det primære endepunktet.
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DACAB - effekt og 
sikkerhetsprofil av 
acetylsalisylsyre pluss 
tikagrelor sammenlignet 
med tikagrelor alene etter 
koronar hjertekirurgi
DACAB ble presentert av Yunpeng Zhu
I denne studien tok man sikte på å evalu-
ere nytten av tikagrelor alene i forhold til 
kombinert behandling med acetylsalisylsyre 
(ASA) på veneholdbarhet 12 måneder etter 
bypasskirurgi. Dette er en randomisert, 
ublindet multisenter fase-4-studie, kjørt 
ved 6 sentra. Pasientene ble randomisert til 
3 behandlingsarmer i forholdet 1:1:1. Arm A 
ble kun gitt ASA 100 mg daglig. Arm B fikk 
ASA 100 mg daglig pluss tikagrelor 90 mg x 
2. Arm C fikk tikagrelor 90 mg x 2. Behand-
lingen ble startet opp innen 24 timer etter 
hjertekirurgi. Det ble inkludert 500 pasien-
ter. Det primære endepunktet var venehold-
barhet bedømt med koronar-CT.

Resultater: Hos pasienter som fikk 
kombinert ASA + tikagrelor, var 88,7 % 
av venene fortsatt intakte etter 12 måne-
der mot 76,5% hos pasienter som kun ble 
behandlet med ASA, p=0,0006. Intakte 
vener lå på 82,8 % hos pasienter som kun 
ble behandlet med tikagrelor, ikke statistisk 
signifikant sammenlignet med ASA alene 
(p=0,0962).

PRAGUE-18 - 
sammenligning av prasugrel 
og tikagrelor blant 
hjerteinfarktpasienter 
behandlet med primær PCI
Presentert av Zuzana Motovska
Pasienter med akutt hjerteinfarkt ble ran-
domisert til enten prasugrel eller tikagrelor 
i henhold til vanlige retningslinjer etter 
primær/rask PCI, og denne platehemmerbe-
handlingen ble kontinuert i 12 måneder. Stu-
dien er utført uten industristøtte. Man tok 
sikte på å inkludere pasienter med symp-
tomdebut < 2 timer etter informert sam-
tykke. Eksklusjonskriterier omfattet blant 
annet tidligere hjerneslag, alvorlig blødning 

< 6 måneder, indikasjon for orale antikoagu-
lantia, hadde fått ≥ 300 mg klopidogrel eller 
var < 60 kg eller var > 75 år. Man beregnet 
at man ville trenge å inkludere 1250 pasien-
ter i hver arm. Det kombinerte endepunktet 
var definert som totalmortalitet, reinfarkt, 
haste-revaskularisering av behandlet åre, 
hjerneslag eller alvorlig blødning. Pasientene 
kunne velge å gå over til klopidogrel etter 
utskrivelse på basis av kostnadsbetrakt-
ninger. Studien ble avbrutt prematurt da 
det syntes å ikke ha noe for seg å fortsette. 
Man hadde da randomisert 1239 pasienter: 
634 i prasugrelgruppen og 596 i tikagrel-
orgruppen. Nasjonale registre ble benyttet 
for innhenting av endepunktsdata. Det ble 
ikke påvist forskjell i kardiovaskulær død, 
ikke-fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag (HR 
1,167, 95 % KI 0,742-1,835, p=0,503). Det 
var heller ikke forskjell i totalmortalitet eller 
alvorlige blødninger. 34,1 % av pasientene i 
prasugrelgruppen hadde skiftet til klopido-
grel sammenlignet med 44,4 % i tikagrelor 
gruppen (p=0,003).

Det ble konkludert med at både 
prasugrel og ticagrelor var effektive, og 
sikkerheten ble vurdert som god for begge 
medikamenter. Studien mangler statistisk 
styrke for intergruppe-sammenligning. 
Studien er publisert elektronisk i Journal of 
the American College of Cardiology.

RE-DUAL PCI 
- prespesifiserte 
subgruppeanalyser
Presentert av Philippe Gabriel Steg
Hovedresultatene er tidligere publisert i 
New England Journal of Medicine i 2017. Stu-
dien er utført på PCI-pasienter med atrie-
flimmer, oppfølgingstid var 6-30 måneder 
og det var 3 behandlingsarmer: 

1. Dabigatran 150 mg x 2 pluss 
P2Y12-inhibitor.

2. Dabigatran 110 mg x 2 pluss 
P2Y12-inhibitor.

3. Warfarin (INR 2,0-3,0) pluss P2Y12-
inhibitor pluss ASA.

I gruppe 3 ble ASA seponert etter 1 måned 
ved anvendelse av «bare metal stent» 
(BMS) eller etter 3 måneder ved anvendelse 
av en medikamentavgivende stent (DES).
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2725 pasienter ble randomisert ≤ 
120 timer etter PCI. Det primære ende-
punktet var tid til første alvorlig blødnings-
hendelse (definert i henhold til ISTH-
kriterier) eller klinisk relevant ikke-alvorlig 
blødningshendelse. 

I den prespesifiserte subgruppea-
nalysen har man sett på blødningsrisiko og 
effekt av behandlingen hos pasienter med 
et akutt koronart syndrom (ACS) sammen-
lignet med ikke-ACS, BMS versus DES og 
tikagrelor versus klopidogrel.

I hovedstudien var warfarin trip-
pelterapi forbundet med større andel 
blødningshendelser (primært endepunkt) 
sammenlignet med hver av de to andre 
gruppene:

1. Warfarin-trippelbehandling sam-
menlignet med dabigatran 110 mg 
dual-behandling: HR 0,52 (95% KI 
0,42-0,63).

2. Warfarin-trippelbehandling sam-
menlignet med dabigatran 150 mg 
dual-behandling: HR 0,72 (95% KI 
0,58-0,88).

Det var ingen forskjell i det kombinerte 
effektendepunktet som bestod av totalmor-
talitet, hjerteinfarkt, hjerneslag, systemisk 
embolisering eller ikke-planlagt revaskulari-
sering: 13,7 % for dabigatrangruppene sam-
menlagt (n = 1744) mot 13,4 % på warfarin 
trippelbehandling (n = 981) (HR 1,04, 95% 
KI, 0,84-1,299, non-inferioritet p=0,0047.

I hovedstudien har man vurdert de 
sammenlagte resultatene, men det er også 
av betydning å evaluere sikkerhet og effekt i 

prespesifiserte pasientgrupper. Har noen 
pasienter en større relativ risikoreduksjon 
enn andre? Er den absolutte risikoreduk-
sjonen forskjellig? Hvordan er balansen 
mellom risiko og effekt mellom ulike 
pasientgrupper? 

Resultater: 50 % av pasientene 
hadde et akutt koronarsyndrom. Medika-
mentavgivende stenter ble benyttet hos 
83 %, uavhengig av klinisk klassifikasjon. 
Det ble benyttet tikagrelor hos 327 pasien-
ter (uavhengig av gruppetilhørighet, men 
oftere ved et akutt koronarsyndrom og 
klinisk kompleksitet), og 2398 pasienter 
fikk klopidogrel. Interaksjonsanalyser viste 
ingen forskjeller. Funnene er konsistente ved 
ACS/non-ACS, BMS/DES og for tikagre-
lor/klopidogrel og gjenspeiler funnene i 
hovedstudien.

SWEDEHEART NSTEMI 
1995-2014
Presentert av Karolina Szummer
I denne studien fra vårt naboland Sverige 
presenteres betydningen av implementert 
evidensbasert behandling for utkomme 
etter gjennomgått NSTEMI. Registeret 
inkluderer 205 693 pasienter registrert i 
perioden 1995 til 2014 i SWEDEHEART. Ett 
års mortalitet er vurdert i forhold til alder, 
kjønn og kalenderår. I denne studien ser 
man på assosiasjonen mellom tidsperiode 
og hospitalutkomme og ett års utkomme, 
stegvis justert for utgangskarakteristika, 
koronar angiografi, primær PCI og medika-
sjon ved utskrivelse fra sykehus. 
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Begrensninger omfatter endringer 
av NSTEMI-definisjon og deteksjon av 
myokardskade gjennom studieperioden. 
Intervensjonsbehandling og blodplatehem-
merterapi kan ikke vurderes separat.

Studien viser bedret langtidsprog-
nose og redusert risiko for nye iskemiske 
hendelser og utvikling av hjertesvikt. 

Bedringen av prognose skyldes vesentlig 
implementering av tidlig intervensjon, men 
er også relatert til evidensbasert medika-
mentell behandling.

Figurene er hentet fra abstraktpubli-
kasjonen i Circulation.


