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NCS’ HØSTMØTE PÅ FORNEBU  
26.-28.10.2017

Høstmøtet til Norsk Cardiologisk Selskap var godt besøkt med 286 
påmeldte personer. Igjen bar møtet preg av meget godt forberedte 
og dyktige foredragsholdere. Det var interessante sesjoner rundt 
organisering av invasiv kardiologi og valg av revaskulariseringstype, 
klaffesykdom og transkutan aortaklaffimplantasjon, forebygging og 
rehabilitering, arytmi, medfødt hjertesykdom og akutt hjertesvikt. 
Forskningspresentasjonen inneholdt mange interessante 
abstraktpresentasjoner, og prisen for beste presentasjon gikk i år til 
Ingvild Billehaug Norum for presentasjonen «Grading of aortic stenosis: 
Can three-dimensional echocardiography be the preferred method?». 
Den interaktive kasuistikksesjonen var både underholdende og 
interessant. Presentasjonen til Camilla Lyng ble kåret til den aller beste. 
NCS’ forskningspris 2017 ble tildelt Håvard Dalen. Samme mann takket 
av som leder av organisasjonskomiteen for høstmøtet etter fire år i 
vervet. Han erstattes av Mette Estensen. 

Vi bringer referater fra mange av innleggene.

Olaf Rødevand
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PCI-VIRKSOMHETEN I NORGE BØR 
DESENTRALISERES!

Bjørn Haug, Medisinsk avdeling, Sandnessjøen sykehus

(Innlegget er en del av en pro et contra-
debatt. Motdebatanten har ikke sendt oss 
sitt innlegg. Redaktørens anmerkning.)

Norge er et langstrakt land med 
komplisert logistikk og vanskelige forhold 
for transport av pasienter med behov for 
avansert akuttmedisinsk hjelp. Vi har et 
ambisiøst mål om å tilby alle likeverdige 
helsetjenester, uavhengig av bosted. I 
mange sammenhenger er det selvsagt urea-
listisk, men kan vi gjøre mer for å redusere 
forskjellene?

Evidensbasert praksis er for lengst 
etablert som standard i norske sykehus. 
Det kardiologiske fagmiljøet har alltid hatt 
stort fokus på hvilken behandling som gir 
best resultat for individet og ganske raskt 
tatt konsekvensen av ny dokumentasjon. 
Interessen for hvordan man best organise-
rer helsetjenesten for at hele befolkningen 
i størst mulig grad skal kunne dra nytte 
av den evidensbaserte 
behandlingen er derimot 
nesten fraværende.

Et likeverdig 
tilbud, uavhengig 
av bosted
Norsk hjerteinfarktregister 
påviser store forskjeller 
i hvilket tilbud som gis 
til pasienter med akutt 
koronarsyndrom. Figur 1 
viser andel pasienter med 
NSTEM som får invasiv 
utredning innen 72 timer, 
fordelt på landets helse-
foretak. For Nord-Norge er 
andelen statistisk signifi-
kant høyere ved Universi-
tetssykehuset Nord-Norge 
enn i de andre helsefor-
etakene. Forklaringene kan 
være mange, men det er 

nærliggende å tenke at nærhet til tilbudet 
har betydning.

En sammenheng mellom tilgjenge-
lighet og nærhet til behandlingstilbudet er 
godt dokumentert for allmennmedisin [2] 
og kreftbehandling [3]. Hagen og medarbei-
dere [4] har vist en liknende sammenheng 
for pasienter med hjerteinfarkt. Forklaringen 
på forskjeller i behandling av pasienter med 
koronarsykdom er kompleks, men det vil 
uansett være nærliggende å tenke at en 
større nærhet til PCI-tilbudet vil bidra til at 
tilgjengeligheten bedres.

Er det trygt å desentralisere?
Behandlingstilbudet for de største pasient-
gruppene har blitt sentralisert de siste 30 
årene. Det har vært nødvendig og sannsyn-
ligvis blant annet bidratt til at overlevelse 
ved hjerteinfarkt er mye bedre nå enn på 
80-tallet. Skal imidlertid prinsippet om 

Figur 1. Andel pasienter som er invasivt utredet innen 72 timer etter første 
innleggelse i sykehus. * angir statistisk signifikant avvik fra landsgjennom-
snittet (P-plot, utenfor +/- 3 standardavvik fra landsgjennomsnittet). Kilde: 
Norsk hjerteinfarktregister, Årsrapport 2016 [1].
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likeverdighet etterleves, kan vi ikke bare 
sentralisere, vi må også desentralisere når 
det er mulig.

Spørsmålet om etablering av PCI-
senter i Bodø ble behandlet av styret i Helse 
Nord 25. oktober. For andre gang ble saken 
utsatt, og det er planlagt ny styrebehandling 
i desember. Det som først og fremst har 
bidratt til utsettelse av saken, er argumentet 
om at et lavere prosedyrevolum vil føre til 
forringelse av behandlingskvaliteten. 

Holder den påstanden? Det gjøres 
nesten 14 000 PCI-prosedyrer i Norge i 
året. Vi finner det for-
svarlig å drive ganske 
avansert hjertekirurgi, 
nevrokirurgi og kreft-
behandling med veldig 
mye lavere prosedy-
revolum. Er det noe 
spesielt med PCI som 
gjør prosedyrebehovet 
høyere?

Norge har i 
dag 9 PCI-sentre, og 
antallet innbyggere per 
PCI-senter er større 
enn i de fleste andre 
europeiske land. I Sve-
rige er det 30 sentra. 
Figur 2 viser antall 
PCI-prosedyrer per 
senter i Norge, og figur 
3 viser tilsvarende tall 
for Sverige. Det finnes 
ingen holdepunkt for at 
behandlingskvaliteten 
er dårligere i Sverige 
enn i Norge [5]. Når 
svenskene får det til, er 
det vanskelig å forstå 
at det ikke skal være 
mulig i Norge.

Kan desentralisering 
forsvares økonomisk?
For helsepersonell som hovedsakelig 
arbeider i sykehus, er ikke kostnader knyttet 
til pasienttransport noe man vanligvis er 
veldig opptatt av. I et økonomisk perspektiv 
er imidlertid transport viktig. Helse Nord 
bruker over en milliard kroner hvert år på 
å transportere pasienter. Nord-Norge har 
6 ambulansefly. Hvert fly greier ca. 1000 
turer i året. Flyene i Nord-Norge transpor-
terer årlig rundt 900 pasienter med ICD-10 

Figur 2. Antall PCI-prosedyrer per institusjon i 2015. Kilde: NORIC, Årsrapport 
2016 [6].

Figur 3. Antall PCI-prosedyrer per type og sykehus i Sverige i 2015 og 2016. Kilde: 
SWEDEHEART – SCAAR, Årsrapport 2016 [5].
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diagnosekode I20 – I25.9. Det koster helse-
tjenesten ca. 60 millioner å drive ett fly, og 
kostnadene knyttet til transport av koro-
narpasienter blir dermed over 50 millioner 
kroner hvert år [7].

Nytt PCI-senter i Bodø vil ha et årlig 
driftsbudsjett omkring 10 millioner. Det 
er mye, men dersom det kan bidra til at 
belastningen på luftambulansetjenesten 
reduseres, er de potensielle innsparingene 
langt høyere. 

Konklusjon
Det er holdepunkter for at nærhet til 
behandlingsstedet øker pasientens tilgang 
til viktig medisinsk behandling. Selv om man 
gjennomfører en forsiktig desentralisering 
vil norske PCI-sentre fortsatt være store i et 
europeisk perspektiv. Det er god økonomi i 
et mer desentralisert PCI-tilbud. Alt i alt er 
det vanskelig å forstå at vi i Norge, som har 
spredt befolkning og kanskje Europas mest 
utfordrende logistikk, også må ha Europas 
mest sentraliserte PCI-struktur.

Sannsynligvis kan behandling av 
pasienter med akutt koronarsyndrom bli 
bedre, spesielt for den delen av befolk-

ningen som bor utenfor de største byene. 
Kvalitetsforbedringen kan oppnås gjennom 
bedre organisering, bedre transportkapasi-
tet og flere PCI-sentra. 
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PÅ HVILKET ALDERSNIVÅ BØR 
MAN VITE LIPIDVERDIENE SINE?

Elisabeth K. Vesterbekkmo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Lipidforstyrrelser er vanlig! Og sammen 
med røyking, hypertensjon og diabetes er 
dette en av de viktigste modifiserbare risiko-
faktorer for hjerte- og karsykdom. Sam-
menhengen mellom kolesterol og hjerte- og 
karsykdom er godt undersøkt, og det har 
lenge vært tenkt at LDL-kolesterol aktivt 
bidrar til hjerte- og karsykdom gjennom 
aterosklerose. Et nytt konsensusdokument 
fra European Atherosclerosis Society (EAS) 
konkluderer med at det uten tvil er en reell 
årsakssammenheng mellom LDL-kolesterol 
og aterosklerotisk hjerte- og karsykdom. 
Publikasjonen som nylig ble publisert i Euro-
pean Heart Journal, oppsummerer data fra 

mer enn 200 prospektive studier, mendel-
ske randomiseringsstudier, genetiske stu-
dier og randomiserte legemiddelsutprøvnin-
ger og omfattet over to millioner deltakere 
med > 150 000 hjerte- og karhendelser. 
Denne studien viser «at enhver mekanisme 
som senker konsentrasjonen av LDL-partikler 
i blodplasma, også skal redusere risikoen for 
(aterosklerotiske hjerte- og kar-) hendelser 
proporsjonelt med den absolutte reduksjonen i 
LDL-konsentrasjon, forutsatt at den oppnådde 
konsentrasjonen i LDL-kolesterol er i overens-
stemmelse med reduksjonen i antallet LDL-par-
tikler og at det ikke er konkurrerende skadelige 
effekter av behandlingen». Alle sammen-
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henger var lineære og doseavhengige. Dette 
etablerer en utvetydig årsakssammenheng 
mellom LDL-kolesterol og aterosklerose. 

Så spørsmålet: På hvilket aldersnivå 
bør man vite verdiene lipidverdiene sine er 
altså helt sentralt, men ikke like enkelt å 
besvare. For det er til dels avhengig av hvem 
man er og hva man har i sin bagasje. Kart-
legging av lipidnivåer er en essensiell del av 
vurderingen når en person skal få bedømt 
sin risiko for hjerte- og karsykdom og en 
sentral del av oppfølgingen hos personer 
som allerede har etablert sykdom. 

Nylige kom de nye Nasjonale faglige 
retningslinjene for forebygging av hjerte- og 
karsykdom. Det poengteres at kartlegging 
av lipidverdier både ved primær og sekun-
dærforbygging har en sterk anbefaling. 

Her tilrådes det at dersom en 
person er ukjent med sitt lipidnivå, bør 
en orienterende lipidprofil vurderes fra 
40-års alder eller tidligere hvis familiea-
namnesen tilsier det. Dette samsvarer 
med ESC/EAS Guidelines for the manage-
ment of dyslipidaemias fra 2016. ACC/
AHAs Guideline on the treatment of blood 
cholesterol to reduce atherosclerotic cardio-
vascular risk in adults fra 2013 har derimot 
angitte intervensjonsgrenser fra 21 års 
alder. 

Den aterosklerotiske prosess er 
ofte et kontinuum, en kronisk prosess 
som etter hvert affiserer ulike karområ-
der. Derfor har sekundærprofylakse med 
medikamentell behandling med styring 

mot klart definerte behandlingsmål for LDL-
kolesterol og implementeringen av videre 
sekundærprofylakse den sterkeste anbe-
falingen i retningslinjene. Her må man altså 
kjenne sine lipidverdier uavhengig av alder. 

Både de norske samt de internasjo-
nale retningslinjene fremhever viktigheten 
av tidligere kartlegging av lipidverdier hvis 
det foreligger familiehistorie med dyslipi-
demi og/eller prematur hjerte-/karsykdom. 
Dette er ikke uten grunn. Vi vet fra tidligere 
studier at hos personer med genetisk pre-
disposisjon er der en klart økt prevalens av 
prematur kardiovaskulær sykdom. Hos for 
eksempel personer med familiær hyperko-
lesterolemi er forhøyet LDL-kolesterol en 
direkte konsekvens av en genfeil som påvir-
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ker opptaket av kolesterol til lever. Da dette 
er en arvelig tilstand som gir høye koleste-
rolverdier allerede fra de første leveår, vil 
personer som har denne genvarianten gå 
med en høy kolesterolbelastning allerede fra 
barnsben av. Ubehandlet vil den ateroskle-
rotiske prosess være protrahert og kan føre 
til hjerte-/karsykdom 15-20 år tidligere enn 
hos personer uten familiær hyperkolestero-
lemi. Men med behandling derimot, behøver 
det ikke være noen økt risiko. Det er 
derfor viktig med tidlig diagnostisering med 
kartlegging av lipidverdier samt oppstart 
med livsstilsintervensjon og medikamentell 
behandling. Da oppstartstidspunkt for start 
av lipidsenkende behandling av barn er fra 

8-10 års alder bør diagnose ved hjelp av 
gentest være avklart før ca. 6 års alder. 

Mellom 17.000 og 25.000 nord-
menn har familiær hyperkolesterolemi. 
Til tross for hyppigheten har ikke mer enn 
7003 nordmenn fått bekreftet at de har en 
mutasjon til nå. Dette innebærer at opp mot 
18.000 nordmenn har familiær hyperkoles-
terolemi uten å vite om det. Problemet er 
at høyt kolesterol ikke har symptomer eller 
tegn som uttrykkes hos alle. Kun hos 10-15 
% finner man klassiske lipidstigmata. Man 
kan altså med andre ord ikke se på utsiden 
hvordan man ser ut på innsiden. 

Skal man finne ut om man har høye 
lipidverdier må man altså testes.

HJERTETRENING  
OG KORONARSYKDOM - 

LIVSKVALITET ER VIKTIGST
Jostein Grimsmo, Klinikk for rehabilitering og livsstil, LHL-klinikkene Feiring

Presentasjonen startet med en kasuistikk, 
som ikke gjengis i sin helhet her, da pasi-
enten ikke er forespurt. Kort resymert ble 
det referert til en pasient med tidligere 
hjerteinfarkt som fortsatt hadde sterke 
brystsmerter og flere innleggelser for dette i 
årene etter infarktet. Det var aldri tilkommet 
stigning i troponin som tilsa nye hendel-
ser. Arbeids-EKG hadde vært negativ ved 
flere anledninger. Det ble ved psykologisk 
kartlegging avdekket betydelig dødsangst. 
Til slutt ble det gjort ny koronar angiografi, 
som viste åpne koronarkar og åpen stent 
i tidligere behandlet område. Var denne 
mannen mest opptatt av trening for å oppnå 
bedre form og dermed bedre leveutsikter, 
eller var han mest opptatt av å få kontroll 
med brystsmertene som medførte redusert 
livskvalitet?

Hva er global- og helserelatert- og 
sykdomsspesifikk livskvalitet?
•	 Global livskvalitet omfatter personens 

tilfredshet, lykke, mening eller realise-
ring av mål knyttet til livet som helhet. 

•	 Helserelatert livskvalitet er personens 
opplevelse av generelle helseforhold. 

•	 Helserelatert livskvalitet kan videre 
defineres som i hvilken grad helsen 
påvirker individets funksjonsevne og 
subjektive velvære i fysiske, mentale og 
sosiale områder i livet. 

•	 Sykdomsspesifikk livskvalitet er knyttet 
til hvordan spesifikke sykdommer og 
plager påvirker livskvaliteten.

(Ref.: Bergland A, HIOA, 03.04.16. Livskvali-
tet – hva er nå det?)
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Hvorfor måle livskvalitet hos 
hjertepasienter?
Hovedformålet med helsevesenet er å 
behandle sykdom og skade for å få men-
nesker til:
Å leve lengre
Å ha det bedre så lenge de lever

•	 Behandling av pasienter med for 
eksempel koronarsykdom er bare et mål 
på veien til å oppnå hovedmålet

•	 Å ha det bedre vil dreie seg om 
helserelatert livskvalitet (HRQoL)

•	 ESC setter HQoL som hovedmålet for 
sin virksomhet: To improve the quality 
of life of the European population by 
reducing the impact of cardiovascular 
disease.

Det er fire hovedgrunner for å måle 
HRQoL hos hjertepasienter:
•	 Å muliggjøre sammenligninger i kliniske 

studier

•	 Å velge rett behandlingsstrategi i 
individuell behandling (og måle effekt 
av behandling)

•	 Å finne ut om det er forskjeller i HRQoL 
mellom pasienter og den generelle 
befolkning (alders – og kjønnsmatchet)

•	 Å muliggjøre kliniske og økonomiske 
evalueringer for å bestemme den beste 
bruk av helsekroner i behandlingen av 
hjertesyke og andre pasienter

(Ref.: Mc Gill H. Health related quality of life 
in cardiac patients. Ch. 31 in Cardiovascular 
Prevention and Rehabilitation. Perk J et al. 
(Ed.) Springer2007)

Mye brukte HRQoL-
måleinstrumenter ved 
hjertesykdom:
•	 Generiske (kan brukes ved flere diagno-

ser og pasientgrupper)

	 SF-36

	 HADS (hospital anxiety and depres-
sion scale)

	 GMS (the global mood scale)

	 Type D personality scale

	 EQ-5D

•	 Tre IHD (iskemisk hjertesykdom)-
spesi fikke HRQoL-spørreskjemaer

	 The Seattle Angina Questionnaire

	 Mac New

	 Minnesota living with Heart Failure 
Questionnaire 

Heart QoL (utviklet av European Asso-
ciation of Preventive Cardiology fra 2002 
og presentert i Eur J Prev Cardiol 2014 og 
senere oversatt til 25 språk, deriblant norsk) 

(Ref. The HeartQoL: Part I. Development 
of a new core health-related quality of life 
questionnaire for patients with ischemic heart 
disease. Oldridge N, Höfer S, McGee H, Con-
roy R, Doyle F, Saner H; ( for the HeartQoL 
Project Investigators).Eur J Prev Cardiol. 
2014;21:90-7. 

The HeartQoL: part II. Validation of a new 
core health-related quality of life question-
naire for patients with ischemic heart disease. 
Oldridge N, Höfer S, McGee H, Conroy 
R, Doyle F, Saner H; ( for the HeartQoL 
Project Investigators). Eur J Prev Cardiol. 
2014;21:98-106.) 

Trening og effekt på livskvalitet
•	 Fysisk velvære (bedret fysisk form, 

reduserte symptomer)

	 Psykisk velvære (redusert angst og 
depresjon)

	 Sosialt velvære (familieliv, forhold til 
de rundt, gjenopptakelse av arbeid 
og fritidssyssler)

	 For pasienten er bedret funk-
sjonsnivå viktigere enn maksimalt 
oksygenopptak!

(Ref. Shepherd CW, While AE. Cardiac 
rehabilitation and quality of life: a systematic 
review. Int J Nurs Stud. 2012;49:755-71.

Take Heart Project (takeheartproject.eu))

To større oversiktsartikler fra hhv. 2016 
og 2017 viser at treningsbasert moderne 
hjerterehabilitering øker livskvaliteten 
hos hjertepasienter med etablert koronar 
hjertesykdom og hjertesvikt. Disse syste-
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matiske litteraturgjennomgangene støtter 
den klasse 1A-anbefaling som er gitt i to 
ESC-retningslinjer fra 2016 om at hjerte-
rehabilitering må bli tilbudt til pasienter 
med koronar hjertesykdom og hjertesvikt. 

(Ref. Sumner J, Harrison A, Doherty P. The 
Effectiveness of modern cardiac rehabilita-
tion. A systematic review of recent observati-
onl studies in non-attenders versus attenders. 
PloS One 2017; 12:e0177658

Anderson L, Oldridge N, Thompson DR et 
al. Exercise-based cardiac rehabilitation for 
coronary heart disease: Cochrane systematic 
review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 
2016; 67: 1-12.)

Konklusjon
•	 Trening ved koronar hjertesykdom gir 

bedret fysisk form, som igjen har vist 
seg å være relatert til øket livslengde

•	 Trening generelt gir bedring i helserela-
tert livskvalitet

•	 Treningsbasert tverrfaglig hjerterehabi-
litering for koronarpasienter gir bedret 
helserelatert livskvalitet

•	 Bedring i fysisk form, øket livslengde og 
bedring i helserelatert livskvalitet ser ut 
til å henge sammen

•	 Livskvalitet er viktigst - også for hjerte-
pasienter - og må måles som en viktig 
kvalitetsindikator i helsetjenesten

PISA, THE GOOD, THE BAD  
AND THE UGLY

Espen Holte, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Beregning av lekkasjeåpningsareal (effec-
tive reguritation orifice area (EROA)) i 
tillegg til lekkasjevolum (regurgitation 
volume (RVol)) som et kvantitativt mål for 
alvorlighetsgraden av en lekkasje er sterkt 
anbefalt i både europeiske og amerikanske 
retningslinjer [1, 2]. Proximal isovelocity 
surface area (PISA) er en metode som kan 
brukes til å beregne både lekkasjeåpningsa-
real og lekkasjevolum. Metoden trekkes 
frem i gjeldende europeiske og amerikanske 
retningslinjer som helt sentral ved vurdering 
av native klaffelekkasjer, spesielt i forhold til 
vurdering av mitral- og trikuspidallekkasje 
[1, 2]. PISA-metoden bygger på et prinsipp 
fra hydrodynamikken som sier at når blodet 
nærmer seg et sirkulært hull, øker gradvis 
hastighetene inn mot hullet [3]. Det dannes 
en halvmåneformet struktur (PISA-skall) 
hvor hastighetene er like. En vesentlig 
forutsetning er en horisontal flate med et 
sirkulært hull, noe som jo ikke alltid er opp-
fylt i virkelighetens klaffer. Ved å benytte 
kontinuitetsprinsippet, som vi kjenner fra 

arealberegning for aortastenose, kan en 
beregne åpningen på lekkasjehullet ut fra at 
blodstrøm gjennom PISA-skallet (Q1) er lik 
blodstrøm gjennom lekkasjeåpningen (Q2) 
(se figur 1). 

Blodstrøm gjennom PISA-skallet 
beregnes ut fra blodstrømshastigheten (Vr), 
som tilsvarer nyquistgrensen sin hastighet 
(cm/s). I tillegg vil en trenge radiusen på 
halvmånen (PISA-skallet) for å beregne 
blodstrøm, omtales ofte som PISA-avstan-
den, som måles med caliper på 2D-bildet 
i cm. Videre inngår hastighetsintegralet 
gjennom lekkasjeåpningen i ligningen som 
måles ved å trace CW-signalet (velocity 
time integral (VTI) i cm) fra lekkasjejetten. 
Metoden er validert på in vitro-modeller 
både med kontinuerlig væskestrøm og 
pulsatil væskestrøm [1].

Retningslinjene anbefaler stan-
dardisert opptak i apikalt 4 kammer-bilde 
med nyquist-innstilling på 30-60 cm/s og 
avslått «variance» på fargedoppler. Det 
ligger imidlertid ikke noen vitenskapelig 
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dokumentasjon bak den anbefalte nyquis-
tinnstillingen. Hovedpoenget er å opti-
malisere fremstillingen av PISA-skallet på 
fargedoppler. Det gjøres ved å justere grun-
nlinjen på nyquistinnstillingen til fargedop-
pler inntil man får et visuelt godt PISA-skall. 
Grunnlinjen justeres i lekkasjeretningen. Det 
anbefales å gjøre egne opptak med justert 
grunnlinje, selv om det kan gjøres i etterkant 
på EchoPAC ved å flytte nyquistgrensen i 
lekkasjeretningen manuelt. 

Det å måle PISA-avstanden er ofte 
omtalt som metodens hovedutfordring, som 
gjenspeiles i manglende samsvar mellom 
anbefalingene i litteraturen på hvordan 
dette gjøres. Både de europeiske og ameri-

kanske retningslinjene omtaler PISA-skallet 
som en hemisfære hvor en skal måle hemis-
færens radius, som da blir PISA-avstanden. 
Retningslinjene forteller imidlertid ikke 
noe om dette stemmer med virkeligheten 
eller er fornuftig. Det er slik at fargedoppler 
på grunn av sine fysiske begrensninger 
ikke klarer å fremstille en hemisfære, fordi 
de hastighetene som kommer nærmest 
perpendikulært på dopplerretningen, i svært 
liten grad vil fremstilles (se figur 2)[4].

Fargedoppler fremstiller nemlig 
forflytning hovedsakelig i probens retning, 
så jo større vinkelavviket blir mellom blod-
strømmen i PISA-skallet og dopplerstrålen, 
jo større blir underestimeringen av hastig-
heten med fargedoppler grunnet cosinusef-
fekten i dopplerligningen. Dette gjør at 
PISA-formen på fargedoppler aldri kan bli 
fremstilt som en hemisfære, men mer som 
en litt flatklemt ball (se figur 2). Moraldo og 
kolleger har gjort en meget god og grundig 
evalueringsstudie av PISA-metoden, både 
som in vitro- og in vivo-studie [4]. De viste 
at lekkasjeåpningen underestimeres med 
faktor 2 ved å måle PISA-avstanden som 
en radius ut fra antagelsen at PISA-skallet 
fremstilles som en halvmåne med farge-
doppler versus det å måle PISA-avstanden 
som en diameter ut fra antagelsen at PISA-
skallet fremstilles som en mer flatklemt 
ball med fargedoppler. Noe av grunnen til 
underestimeringen er sannsynligvis at de 
som måler radiusen til en halvmåne, måler 
en for kort radius, de måler ikke helt ned 
til det reelle klaffeplanet (se figur 3). Ved 
å ta bort fargedopplersignalet på bildet en 
skal måle på vil en se hvor klaffeplanet er. 
PISA-avstanden skal måles fra klaffeplanet 
opp til nyquistovergangen, overgangen 
mellom gult og blått. 

In vitro-studier viser at målevari-
abiliteten under optimale betingelser ligger 
på 9 %, og ved in vivo-studier er det en 
målevariabilitet på 10-25 % [4]. En vil altså 
ikke komme under en målevariabilitet på 
10 %. For å bedre på målevariabiliteten 
kan en ta gjennomsnitt av flere målinger/
hjerteslag. Dette blir imidlertid i liten grad 
brukt i den kliniske hverdagen og vil nok ikke 
bli brukt i klinisk sammenheng før en får 
automatiserte målemetoder. Ved funks-
jonelle mitrallekkasjer er lekkasjeåpningen 
mer formet som en ellipse, mens den ved 

Figur 1. PISA-metoden: Kontinuitetsprinsippet sier at 
flow over en flate med like hastigheter i flow-konver-
gensregionen (Q1) er lik flow gjennom lekkasjeåpningen 
(Q2). r, radius til hemisfæren (PISA-skallet) med has-
tighet Vr.  Bargiggia GS, Circulation 1991;84:1481-9.

 

Figur 2. PISA-formen: Selv om blodstrøm er 
hemisfærisk så fremstiller fargedoppler en mer 
rund struktur ( flatklemt ball). I punkt a er fart og 
hastighet lik, derfor blir punktet som fremstilles på 
fargedoppler likt punktet i hemisfæren. I punkt C 
som er nesten perpendikulært til dopplerretningen, 
er den vertikale hastighetskomponenten til 
fargedoppler betydelig redusert (cos 85 grader: dvs. 
0,10) og blir da tilsvarende liten på fremstillingen til 
fargedoppler.
Moraldo M. Int J Cardiol 2013;168:1220-8
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primære mitrallekkasjer er med sirkulær 
[5]. Jo mer uttalt ellipseform jo større blir 
underestimeringen av lekkasjeåpningen. For 
eksempel gir en ellipse med et forhold på 3:1 
og 5:1 henholdsvis 8 % og 17 % underestim-
ering, mens en ellipse med et forhold på 10:1 
fører til en underestimering på hele 34 %. 
Er ellipseformen > 5:1, vil det sannsynligvis 
før til en klinisk relevant underestimering, 
selv om det ikke er noen definitive grenser. 
Studier har vist at ved bruk av 3D PISA kan 
en kompensere for denne underestimerin-
gen. Det er imidlertid lite brukt i den kliniske 
hverdagen. Ved eksentriske lekkasjer 
gir PISA-metoden en overestimering av 
lekkasjevolumet, men dette kan kompen-
seres ved vinkelkorrigering. De amerikanske 
retningslinjene anbefaler vinkelkorreksjon 
ved bruk av PISA-metoden på eksentriske 
lekkasjer. Hvis det ikke går, anbefaler de at 
metoden ikke brukes [1]. Dette er nok ikke 
helt i samsvar med dagens kliniske praksis, 
hvor vinkelkorreksjon sjelden benyttes. Det 
er også viktig å huske på at metoden skal 
brukes på holosystoliske mitrallekkasjer. 

Ved tidlig eller sensystolisk mitrallekkasje 
kan metoden overestimere lekkasjevolumet. 

Tradisjonelt sett har det vært 
forskjellig grense for ERO (effective 
regurgitation orifice, lekkasjeåpning) for 
sekundær (funksjonell) og primær (degen-
erativ) mitrallekkasje i forhold til å definere 
en mitrallekkasje som stor. En sekundær 
(funksjonell) mitrallekkasje har vær definert 
som stor ved ERO > 0,2 cm2, mens en 
primær (degenerativ) mitrallekkasje har 
blitt definert som stor ved ERO > 0,4 cm2. 
Denne forskjellen bygger på prognostiske 
studier og ikke på selve lekkasjevolumet. Vi 
vet at jo større en mitrallekkasje er jo mer 
prognostisk ugunstig er det. Det gjelder 
både for primær og sekundær mitrallek-
kasje. Denne inndelingen har imidlertid 
primært sett ikke noe å gjøre med selve 
størrelsen på lekkasjen, da det i hovedsak 
bygger på prognostiske data. Det er ikke 
noe klart rasjonale bak denne diskrepan-
sen. De siste amerikanske retningslinjer 
for vurdering av native klaffelekkasjer har 
problematisert dette og i utgangspunktet 
satt en lik grense for sekundær og primær 

Figur 3. PISA-avstanden: PISA-effekten fremstilles mer som en rund struktur ( flatklemt 
ball) av fargedoppler. Ved å tilstrebe en hemisfære som passer med fargedopplersignalet 
vil ofte radiusen bli underestimert, en måler ikke ned til det reelle klaffeplanet (illustrert 
ved den lilla hemisfære). Ved å tilstrebe en hemisfære med en radius som går fra det reelle 
klaffeplanet, vil den tenkte hemisfæren ofte gå utenfor fargedopplersignalet ned mot 
klaffeplanet. En vil da måle en mer korrekt radius (illustrert ved den rød hemisfære). I 
formelen inngår radiusen som r2, som gjør formelen ekstra utsatt for målefeil. I dette 
eksemplet blir r12= (0,7) 2 cm = 0,49 cm, mens r22 = (1,1) 2 cm = 1,21 cm. 
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mitrallekkasje med ERO > 0,4 cm2 for å 
definere en stor mitrallekkasje. De åpner 
imidlertid for å bruke 0,3 cm2 som grense 
for en stor sekundær mitrallekkasje fordi 
ERO kan underestimeres ved bruk av PISA 
på sekundær mitrallekkasje på grunn av en 
mer elliptisk lekkasjeåpning [1]. De euro-
peiske retningslinjer har fortsatt beholdt 
forskjellig definisjon for primær (ERO > 0,4 
cm2) og sekundær (ERO > 0,2 cm2) [2].

PISA-metoden har sine begren-
sninger, men hvis en kjenner til og tar 
hensyn til begrensningene, er dette en av 
de beste kvantitative metodene vi har for 
vurdering av klaffelekkasjer. I det siste kon-
sensusdokumentet fra ACC for vurdering 
av mitrallekkasje trekkes PISA frem som en 
helt sentral metode, og funn av en PISA-ra-
dius på > 1,0 cm regnes for et spesifikt tegn 
på en stor mitrallekkasje. Hvis metoden 
brukes aktivt i den kliniske hverdagen, 
spesielt i forhold til seriell oppfølging av 
pasienter, bør en nok ha en lokal enighet i 
forhold til hvordan målingene gjøres for å 
begrense interobservervariabilitet. Studier 
har vist god interobservervariabilitet på 
enkelt sentre, men når metoden appliseres 
i en multisenterstudie så faller samsvaret 
betydelig med en kappa-verdi for PISA på 
0,4 (de fleste ekkomål vi bruker har en kap-
pa-verdi på rundt 0,7) [6]. I prinsippet kan 
PISA-metoden brukes på alle lekkasjer, men 
både dokumentasjonen og den kliniske erfa-
ringen klart best i forhold til bruk av PISA-
metoden på mitrallekkasjer. Det er ikke 
uvanlig å finne lavere kvantitative mål ved 

små ventrikler (lavt volum, f.eks. hos kvin-
ner). Da vil det imidlertid ofte være andre 
tegn på en stor lekkasje. I den kliniske hver-
dagen anbefales derfor metoden i hoved sak 
benyttet som en sentral komponent i en 
integrert vurdering ved mitrallekkasje. 
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TRIKUSPIDALKLAFFEN  
– TAR VI DEN PÅ ALVOR?
Bjørnar Grenne, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Trikuspidalklaffen er den største av hjerte-
klaffene. De tre seglene (anteriore, posteri-
ore og septale) har ulik størrelse og fester til 
en asymmetrisk annulus og via chordae til 
to eller tre papillemuskler. Ettersom klaffen 
er tilpasset lave trykk er både segl, chordae, 
papillemuskler og annulus spinklere enn 
tilsvarende strukturer for mitralklaffen (1).

Trikuspidalklafflekkasjer ses hos 
85-90 % av befolkningen. De fleste er små 
og ubetydelige. Moderate og store lekkasjer 
er imidlertid assosiert med økt morbidi-
tet og mortalitet. Omkring 90 % av de 
betydningsfulle trikuspidalklafflekkasjene 
er funksjonelle, sekundær til venstresidig 
hjertesvikt, mitralklaffpatologi, atrieflimmer, 
høyre ventrikkeliskemi eller lungesykdom. 
De funksjonelle lekkasjene oppstår vanligvis 
som følge av dilatasjon av høyre ventrikkel, 
trikuspidalannulus og/eller høyre atrium. I 
motsetning til tidligere antakelser om at tri-
kuspidalklafflekkasjer hos disse pasientene 
blir mindre dersom den primære årsaken 
behandles, vet vi i dag at det motsatte er til-
felle, ettersom dilatasjon av de høyresidige 
strukturene resulterer i en selvforsterkende 
prosess som forårsaker økende dilatasjon 
og økende lekkasje. Strukturelle (primære) 
årsaker skyldes skade av selve klaffen, f.eks. 
på grunn av endokarditt, prolaps, reumatisk 
klaffesykdom, mekaniske skader eller carci-
noid hjertesykdom.

Store trikuspidalklafflekkasjer gir 
ofte diffuse symptomer, med varierende 
grad av funksjonsdyspné som følge av redu-
sert minuttvolum, og eventuelt symptomer 
på økte høyresidige fylningstrykk som lever-
stuvning, perifere ødemer og ascites. I likhet 
med mitralklafflekkasjer er atrieflimmer en 
hyppig konsekvens av trikuspidalklafflek-
kasjer, og debut av atrieflimmer vil ofte gi 
disse pasientene betydelig økte symptomer.

Ekkokardiografi står sentralt i diag-
nostikk av trikuspidalklafflekkasjer. I og med 
at klaffen er lokalisert fortil ses den ofte 
best transtorakalt. For å fremstille den kom-

plekse 3-dimensjonale strukturen behøves 
både parasternale, apikale og subkostale 
projeksjoner. 3D-opptak kan bidra til å få 
bedre oversikt over anatomien med de tre 
seglene. Transøsofageal ekkokardiografi kan 
gi supplerende informasjon, hovedsakelig 
når transtorakal undersøkelse er suboptimal 
(2).

Som ved alle klaffelekkasjer må 
vi vurdere etiologi, mekanisme, lekkasje-
gradering, konsekvens av lekkasjen og ev. 
mulighet for reparasjon. Sentrale elementer 
i evalueringen av trikuspidalklafflekkasjer er 
(3,4):

 y Klaffemorfologien, inkludert beskrivelse 
av eventuell flail/prolaps, koaptasjons-
defekt, telting/triangulering og koapta-
sjonshøyde. Dersom det er koaptasjons-
defekt eller flail, vil det som regel gi stor 
lekkasje.

 y Utbredelsen vurdert ved fargedopp-
ler har mange feilkilder i gradering av 
lekkasjestørrelse. Begrensede sentrale 
lekkasjejetter som når 1-2 cm inn i atriet, 
er som regel små. Store jetter som når 
bakre vegg av atriet eller som fyller store 
deler av atriet er representerer ofte stor 
lekkasje. Eksentriske lekkasjer kan ofte 
underestimeres.

 y Antegrad hastighet (E-bølgehastighet 
– Evel) øker ved store lekkasjer som en 
konsekvens av pendelvolum. Evel ≥  1m/s 
indikerer stor trikuspidallekkasje. Ved 
høyre ventrikkel-dysfunksjon kan hastig-
heten bli lavere selv om lekkasjen er stor.

 y Vena contracta måles i apikal 4-kam-
merprojeksjon eller parasternal kortak-
seprojeksjon med optimalisert vinkel 
for trikuspidalklafflekkasjen. Teknisk bør 
nyquistgrensen settes til 40-70 cm/s, 
og bildet bør tas med smal sektor og 
zoom-modus for optimal fremstilling av 
lekkasjen. Vena contracta måles som 
den smaleste diameteren i lekkasjejetten 
gjennom lekkasjeåpningen. Diameter ≥ 
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7 mm indikerer stor lekkasje. Konsep-
tet baseres på at lekkasjeåpningen er 
sirkulær, noe som sjelden er tilfelle ved 
funksjonelle lekkasjer.

 y PISA (proximal isovelocity surface area) 
anbefales i de fleste retningslinjer som en 
sentral parameter for vurdering av klaffe-
lekkasjer. PISA-radius måles i midtsystole 
med nyquist-grensen satt til 15-40 cm/s, 
og radius > 9 mm ved nyquist-grense 28 
cm/s indikerer stor lekkasje. EROA ≥ 40 
mm3 eller lekkasjevolum ≥ 45 ml indike-
rer også stor lekkasje. Metoden forutset-
ter at lekkasjeåpningen er sirkulær. Funk-
sjonelle lekkasjer er ofte elliptisk og kan 
bli betydelig underestimert. Eksentriske 
lekkasjer er også problematiske. I praksis 
har mange erfart at PISA-metoden er 
mindre nyttig ved trikuspidalklafflekka-
sjer enn for mitralklafflekkasjer.

 y Kontinuerlig dopplerregistrering gjen-
nom lekkasjen kan gi informasjon om 
lekkasjestørrelsen og høyresidige trykk-
forhold. Triangulær kurve med kraftig 
dopplersignal indikerer en betydningsfull 
lekkasje, og tidlig topphastighet tyder på 
økte trykk i høyre atrium eller stor lekka-
sjetrykkbølge. Hastigheten på lekkasjen 
er i all hovedsak resultat av trykkgradien-
tene og kan ikke brukes til å gradere lek-
kasjestørrelsen. Gradient over lekkasjen 
kan benyttes for å estimere systolisk 
lungearterietrykk unntatt ved massive 
lekkasjer, hvor det er nær trykkutligning 
mellom høyre ventrikkel og atrium.

 y Blodstrøm i levervener kan måles med 
fargedoppler, pulset doppler eller farge-
M-mode og er en viktig parameter i 
vurderingen. Systolisk reversering (ut 
over fysiologisk kortvarig reversering i 
endesystole) er en spesifikk markør for 
stor lekkasje.

 y Funksjon og dimensjon av høyre ventrik-
kel og atrium er sentral i beskrivelsen. 
Stor lekkasje innebærer betydningsfullt 
pendelvolum og nødvendigvis dilatasjon 
av høyresidige hjertekamre. Normale 
kammerdimensjoner er dermed ikke for-
enlig med stor lekkasje. Dysfunksjon av 
høyre ventrikkel kan både være årsak til 
lekkasje og konsekvens av stor lekkasje 
og er en alvorlig prognostisk markør.

 y Dimensjon av trikuspidalannulus måles i 
apikal 4-kammerprojeksjon med fokusert 
høyre ventrikkelvindu. Trikuspidalannulus 
er normalt < 35 mm. Annulusdiameter 
≥ 40 mm eller ≥ 21 mm/m2 er betydelig 
forstørret og vil ofte innebære betyd-
ningsfull og progredierende lekkasje.

Den endelige graderingen av lekkasjestør-
relse forutsetter at resultatet av disse 
målingene ses i sammenheng og at det er 
overenstemmelse mellom flere metoder. For 
de dopplerbaserte metodene bør vi ha opp-
tak av minst 2-3 hjertesykluser, ettersom 
det kan være relevant respirasjonsvariasjon 
i blodstrøm over trikuspidalklaffen.

Det er i dag bred enighet om at 
flere pasienter med trikuspidalklafflekkasje 
bør behandles enn det vi har hatt tradisjon 
for. Kirurgisk behandling i form av annulo-
plastikk med trikuspidalring og eventuell 
reparasjon av seglene er foretrukket framfor 
kirurgisk ventil. Dette er et relativt lite 
tilleggsinngrep ved samtidig venstresidig 
hjertekirurgi, men er assosiert med betyde-
lig risiko når det utføres som selvstendig 
prosedyre. Terskelen for intervensjon mot 
trikuspidalklafflekkasjer er derfor lavere når 
det samtidig er indikasjon for venstresidig 
hjertekirurgi. Kateterbasert intervensjon har 
foreløpig ikke fått klinisk gjennomslag, men 
et stort antall perkutane utstyrsvarianter er 
under utprøving, og her kan vi forvente en 
stor utvikling i årene framover, parallelt med 
utvikling av perkutane teknikker for behand-
ling av mitralklaffpatologi (5).

Operativ behandling anbefales i de 
nyeste retningslinjene fra ESC (6) ved stor 
symptomatisk strukturell lekkasje (anbefa-
ling klasse 1) og ved stor trikuspidalklafflek-
kasje (strukturell eller funksjonell) samtidig 
som venstresidig hjertekirurgi (anbefaling 
klasse 1). Behandling skal også vurderes ved 
mild-moderat lekkasje dersom annulus er 
dilatert ≥ 40 mm eller ≥ 21 mm/m2 samtidig 
som venstresidig hjertekirurgi (2a-anbefa-
ling). I tillegg skal behandling vurderes ved 
stor symptomgivende trikuspidalklafflekka-
sje hos pasienter som tidligere har gjen-
nomgått venstresidig hjertekirurgi dersom 
det ikke er alvorlig venstre- eller høyre 
ventrikkelsvikt eller pulmonal hypertensjon 
(2a-anbefaling). Vi må være klar over at 
dokumentasjonen for disse anbefalingene er 
begrenset og i stor grad har evidensnivå C 
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(«expert opinion»). Til tross for dette er det 
en klar internasjonal trend at trikuspidalklaf-
flekkasjer får mer oppmerksomhet, og i de 
nyeste retningslinjene fra ESC anbefales en 
liberal holdning til trikuspidalreparasjoner 
ved samtidig venstresidig hjertekirurgi. Som 
for alle vurderinger med tanke på klaffein-
tervensjon er en integrert individualisert 
evaluering av forventet nytte og risiko 
nødvendig. 
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FALLGRUVER VED VURDERINGER  
AV KLAFFEFEIL

Jan Otto Beitnes, Seksjon for hjerteultralyd, Kardiologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Beslutning om operativ behandling av 
klaffefeil bør være resultat av en helhet-
lig og systematisk vurdering- langt ut over 
gradering som «stor» vs. «middels». Tabell 
1 er hentet fra «ESC/EACTS guidelines for 
the management of valvular heart disease 
2017» og kan være en nyttig huskelapp for 
hvilke spørsmål man bør besvare. 

Presentasjonen var basert på 3 
illustrerende kasuistikker som, delvis av per-
sonvernhensyn, refereres forkortet i dette 
sammendraget.

Den første kasuistikken dreide seg 
om en tidligere sprek, yngre mann med 
kombinert aortaklaffevitium. Diagnosen var 
stilt etter generell helsesjekk. Svært lettgra-
dige symptomer (om noen), normal ejek-
sjonsfraksjon (EF) og supranormal arbeids-
kapasitet. Han ble operert med innsetting 
av ny aortaklaff (aortic valve replacement 
(AVR)) og får senere ventilendokarditt med 

rotabscess og cerebralt insult. De faglige 
poengene med historien var: 
a. Asymptomatisk aortastenose har relativt 

god prognose. Det er liten risiko for plut-
selig død, men med progressiv sykdom 
vil man på ett eller annet tidspunkt få 
symptomer. Er man i tvil om pasienten 
er symptomatisk, gjør arbeidsbelastning 
for å vurdere behandlingsindikasjon (før 
henvisning til operativt senter). 

b. Symptomene som indikerte dårlig prog-
nose med 50 % dødelighet over 2 år i 
den opprinnelige studien til Braunwald og 
Ross fra Circulation i 1967, var hjertesvikt, 
angina pectoris og synkope (mulig lett 
funksjonsdyspné som symptom er en 
ekstrapolering fra studien, og man kan 
med fordel sammenholde med andre 
indisier på begynnende hjertesvikt/økte 
fylningstrykk).
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c. Hjertesvikt er «symptomet» med dårligst 
prognose ved alvorlig aortastenose. Fal-
lende EF er mer alarmerende enn f.eks. 
synkope og skal utredes og behandles 
raskt. 

d. Risiko-/nytteforholdet ved AVR kan 
være et komplisert regnestykke. Antall 
forventede år med ventil, svangerskap-
sønske, risikofaktorer for perioperative 
komplikasjoner og ventilrelaterte kompli-
kasjoner (særlig endokarditt), biologisk 
vs. mekanisk protese, sannsynlighet for 
reoperasjonsbehov ved biologisk AVR, 
sannsynlighet for mismatch/behov for 
rotplastikk osv. spiller inn. Dette bør i 
varierende dybde diskuteres med pasi-
enten og sammenholdes med pasientens 
ønske. Noen lever dårligere enn andre 
med «watchful waiting», men hvis det 
begrunner en tidlig intervensjon, bør det 
journalføres. 

Den andre kasuistikken belyste vurdering 
av aortainsuffisiens hos en pasient med 
coarctatio aortae, der betydelig diastolisk 
reversering av blodstrøm i aorta descendens 
var brukt som argument for at lekkasjen var 
stor og klaffen burde repareres eller skiftes. 
De faglige poengene med historien var: 

a. Vurdering av klaffefeil basert på ekko-
kardiografifunn bør ikke baseres på en 
parameter alene. Alle øvrige ekkokardio-
grafifunn hos pasienten indikerte mode-
rat lekkasje, og MR av hjertet rapporterte 
også liten til moderat lekkasje basert på 
volumberegninger.

b. Reversering i descendens er en parame-
ter basert på kontinuitetsligningen. Man 
ønsker å vurdere volumet som regurgite-
rer i aortaostiet basert på hastighetsmå-
linger av flow i aorta descendens. Diame-
ter i aorta descendens ved målepunktet 
påvirker relasjonen mellom hastighet og 
volum i 2. potens. Ved koarktasjon kan 
diameter på målepunktet være mindre 
enn halvparten av det normale, og has-
tigheten ved reversering vil mer enn fire-
dobles ved samme lekkasjevolum. Aortas 
compliance (ettergivelighet) og diameter 

mellom aortarot og målepunkt vil også 
påvirke reverseringshastigheten, slik at 
parameteren «underestimerer» lekkasje-
grad ved dilatert og compliant aorta mens 
den «overestimerer» lekkasjegrad ved 
smal og noncompliant aorta. 

Den tredje kasuistikken omhandlet en 
pasient med diagnostisert pulmonalstenose 
som tross ballongdilatasjon av klaffen rap-
porterte forverrede symptomer 3 måneder 
etter prosedyren. Hun fikk påvist stor atrie-
septumdefekt (ASD) og ble operert med 
godt klinisk og ekkokardiografisk resultat. 
De faglige poengene med kasuistikken var
a. Forskjellene mellom volumbelastet (ASD, 

pulmonalinsuffisiens, trikuspidalinsuf-
fisiens) og trykkbelastet (pulmonal-
stenose, pulmonal arteriell hypertensjon) 
høyre ventrikkel. 

b. Den eksponentielle relasjonen mellom 
blodstrøm og trykkgradient over klaffes-
tenoser, jfr. Gorlins formel. Når man vur-
derer stenosegrad basert på blodstrøms-
hastighet eller trykkgradient, må man ha 
en formening om blodstrøm. Pasienten 
hadde beskjeden pulmonalstenose, men 
stor blodstrøm i lille kretsløp. Middelgra-
dienten falt bare fra 28 mm Hg til 20 mm 
Hg tross gjentatte ballongdilatasjoner. 
Maksimalgradienten falt fra 36 mm Hg til 
10 mm Hg etter korreksjon av ASD. 

Ekkokardiografi selger strikk som metervare 
(eller måler meter med strikk). Retnings-
linjer opererer med absolutte grensever-
dier for intervensjon. Målingene vi baserer 
beslutningene på varierer- blant annet med 
utstyret vi benytter, maskininnstillinger, 
undersøker, fysiologisk variasjon hos pasi-
enten og hemodynamiske forutsetninger for 
målingene. Til syvende og sist må undersø-
keren sy informasjonen sammen. Funnene 
må settes inn i konteksten før man tolker 
og trekker en konklusjon. Konklusjonen må 
settes inn i konteksten før man iverksetter 
behandling, og man må i tillegg vurdere om 
behandlingen man iverksetter faktisk vil 
være til nytte for pasienten. 
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BICUSPID AORTAKLAP
Niels Holmark Andersen, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Den bicuspide aortaklap er en særegen 
og ganske let hjertemisdannelse, som til 
stadighed er anledning til undren, da den 
både kan være årsagen til alvorlig aortaklap-
stenose, hos den nyfødte eller aortadissek-
tion hos den voksne patient, men man kan 
også leve et langt liv, uden at opdage at aor-
taklappen er skabt som bicuspid. Deruover 
er der 100-vis andre versioner af at have en 
bicuspid aortaklap.

Forekomsten er 1-2 % i befolkningen. 
Blandt nyfødte har man fundet en præva-
lens på 4,6 per 1000 levendefødte børn. 
Forekomsten var langt højere hos drenge 
(7,1 per 1000 drenge), end hos piger (1,9 per 
1000 piger) (1).

Bicuspid aortaklap er hyppigt hos 
piger med Turners syndrom, men ses også 
ved Williams syndrom, Holt-Oram syndrom, 
samt ved Marfan og Loeys Dietz syndrome. 
De nævnte syndromer har stort set ingen 
fællesnævner, og man må derfor formode, 
at der ikke er en særlig «common pathway» 
til udviklingen af en bicuspid aortaklap, 
men i stedet mange forskellige genetiske 
faktorer, som til sammen er involveret i 
semi lunærklappernes dannelse.

Udvikling af den bicuspide 
aortaklap
Aorta- og pulmonalklappen dannes i de 
tidlige graviditetsuger, ud fra væv fra «the 
second heart field», som danner de cono-
trucale puder. Dette væv skal siden septere 
det store fælleskar, som løber ud af hjertet, 
og danne semilunærklapperne, aorta og 
pulmonalarterien (2). Via cellemigration 
bevæger neuralrørsceller sig ned i det cono-
trucale rør og bidrager til at semilunærklap-
perne dannes korrekt. De samme celler læg-
ger sig også i sinus aortae og er med til at 
forbinde coronararterierne til aorta. Det er 
i dette komplekse samspil mellem «second 
heart field cells» og neuralrørscellerne, at 
der sker fusion af cuspes (3). Denne proces 
er formentlig også årsagen til coronara-
nomalier, og det er således heller ikke et 

usædvanligt fund, at se coronaranomalier 
hos patienter med bicuspid aortaklap (4).

Der også her man skal finde for-
klaringen på, hvorfor bicuspid aortaklap 
også er associeret til en stor mængde 
andre medfødte hjertefejl såsom 
VSD, coarctatio, mitralklapsygdom og 
udløbsdelsobstruktion.

Hvilke gener, der specifikt har indfly-
delse på dannelsen af semilunærklapperne, 
er ligeledes langt fra klarlagt. NOTCH-
gen mutationer har været beskrevet i en 
årrække, og da både Turner Syndrom og 
det mandlige køn er associeret til bicuspid 
aortaklap, må man også forvente at gener 
på X-kromosomet er involveret. TGF-beta 
systemet må også have betydning, siden 
både Marfan og Loeys Dietz syndrom er 
associeret til bicuspid aortaklap. Og så er 
der, Gata4/5 Tbx1/5 (Holt-Oram), Nkx2-5, 
Pitx2 CLIP2, GTF2I, GTF2IRD1, LIMK (Wil-
liams) og MEF2c (5). Listen er nærmest 
uendelig, og man må tro, at det er kom-
plekse samspil mellem mange forskellige 
gener som er årsagen til at klappen dannes 
som bicuspid. 

Morfologien af den bicuspide klap 
beskrives ud fra hvilke cuspes, der er 
fusioneret. Type 1 er langt den hyppigste, 
hvor venstre og højre cusp er sammenvok-
set, type 2 er den næst hyppigste, hvor den 
højre og den acoronare cusp er fusioneret. 
Fusion af venstre og den acoronare ses kun i 
ganske få procent (6).

Nogle patienter har en raphe, hvor 
cuspes er fusioneret, og andre er uden syn-
lig raphe. Hvorfor der dannes en raphe, er 
ikke fuldt beskrevet, men det kan mulig-
vis have relation til den helt tidlige føtale 
cirkulation og flowet over klappen (figur 1). 
Det er faktisk ikke helt ligegyldigt, om der er 
en raphe eller ej. Et nyere hollandsk studie 
har vist at der er langt flere patienter med 
klapstenose og insufficiens blandt de pati-
enter, som har en raphe, og det var ligeledes 
patienterne med en raphe, som hyppigst 
havde aortadilatation (7).
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Aortadilatation og 
dissektion
Udviklingen af aortadilatation ved bicus-
pid aortaklap er ikke fuldt forstået. Helt 
overordnet er der tre fænotypiske træk. 
Den hyppigste er den udslettede sinotubu-
lære overgang, hvor aorta er let dilateret i 
hele ascendens udstrækning. Enkelte har 
betydelig sinus ektasi og en stor gruppe har 
dilatationen lokaliseret højt i ascendens tæt 
på afgangen af truncus braciocephalicus.

Enten er aortadilatationen betinget 
af uhensigtsmæssigt flow, som laver en 
ugunstig hæmodynamik i aortaroden og får 
den til at dilatere, eller også er bicuspid aor-
taklap del af en generel aortopati, betinget 
af en genetisk sygdom. Her skal man erindre 
at sinus primært domineres af «second 
heart field» celler, hvorimod ascendens 
primært domineres af neuralrørsceller (2). 
Så det kan være, at det er i den tidlige føtale 
udvikling, at grundstenen for aortadilatation 

dannes, og flowforandringer blot accele-
rerer dilatationen af den syge aortavæg 
(figur 2).

Hos patienter med en velfun-
gerende bicuspid aortaklap og uden 
associerede hjertefejl, er risikoen for 
aortadissektion, den eneste grund til at 
vi rutinemæssigt ser disse patienter i 
ekkoambulatoriet. Terminerne varierer 
afhængigt af, hvor stor aorta er, og hvor 
bekymret lægen er. Dilatationsraten er 
dog langsom. Den rapporteres lidt varier-
ende, men ligger nok mellem 0,1 og 0,5 
mm per år (8), og der er ikke noget, der 
tyder på at dilatationen går hurtigere, 
hvis der er ledsagende klapstenose (9).

Man anbefaler årlige kontroller ved 
en aortastørrelse større end 45 mm, og 
operation ved størrelse på 50 mm, hvis man 
er europæer (ESC guidelines) (10), men 55 
mm, hvis man er amerikaner (AHA guideli-
nes) (11). Hvor denne diskrepans kommer 
fra vides ikke, men siger igen noget om 
mangel på gode data. Der er dog enighed 
om at have særlig opmærksomhed på pati-
enter, med en dilatationsrate på > 3 mm per 
år. Alle udsagn om operationsindikationer er 
klasse 1C evidens. 

Så hvor tit man skal se patienterne, 
er således op til den enkelte, men man skal 
erindre at en dilatationsrate på kun 0,1 mm 
per år, vil betyde at kun ganske få voksne 
patienter vil nå behandlingskrævende aorta-
ektasi inden fremskreden alder. 

Når man ser på populationsstudier, 
er risikoen for dissektion lav. I de to meste 
citerede amerikanske cohorte-studier på 
patienter med bicuspid aortaklap, så man 

henholdsvis 7 dissektioner hos 642 pati-
enter, fulgt over 10 år (gennemsnitsalder 
40 år) (12) og ingen dissektioner blandt 
242 patienter fulgt i 20 år (gennemsnits-
alder 32 år) (13). I det nyligt publicerede 
hollandske studie, så man 8 dissektioner 
blandt 2118 patienter (follow-up=7169 
patient år) (7). Det betyder både at dis-
sektioner er sjældne, men må naturlig-
vis også betyde, at det er godt at blive 
kontrolleret og opereret i tide.

I det store GENTAC register var 
der kun 2 dissektioner blandt patienter 
med bicuspid aortaklap. De havde hhv. 
aortastørrelse på 42 mm og 49 mm 
(14)»ISSN» : «1558-3597 (Electronic. 

Figur 1. Type 1 bicuspid aortaklap med fusion af højre og 
venstre cusp. Patienten til venstre (TEE) har ingen raphe og 
patienten til højre (TTE) har en tydelig raphe.

Figur 2. To patienter med bicuspid aortaklap. Patienten til 
venstre har vækst på 2 mm over 5 år. Patienten til højre har 
stabile aortadiametre 5 år efter klapsubstitution. Er det 
tilfældigt, eller bedre flowforhold i aortaroden.
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Der er ingen data om hvor høje disse pati-
enter var og om der var rapid progression i 
aortastørrelsen inden dissektionen (14).

Der er ikke noget, der tyder på at 
klaptypen godtgør, at nogen typer bicus-
pide aortaklapper skal følges hyppigere end 
andre (15), og anbefalingen om at behandle 
profylaktisk med betablokker er ren empiri 
(10).

Bicuspid aortaklapsygdom
Hvad angår egentlig behandlingskrævende 
klapsygdom, ved bicuspid aortaklap, så er 
der en stor del af patienterne, som aldrig 
får behov for klapsubstitution. Hvis man 
fraregner de få børn, som enten udvikler 
hypoplastisk venstre hjerte, eller behand-
lingskrævende aortaklapstenose eller insuf-
ficiens og blot ser på en voksen population, 
så får 27 % af patienter med en bicuspid 
klap, som enten kun har let eller ingen 
klapsygdom, behov for en klapoperation 
på sigt (13). Dertil skal lægges den udiag-
nosticerede del af patienter, som endnu 
ikke ved, at de har en bicuspid klap, og som 
derfor ikke kan opgøres. Så det reelle tal er 
formentlig lavere, hvilket er vigtigt at under-
strege overfor patienten med bekymringer 
om en nykonstateret, men velfungerende 
bicuspid aortaklap. Aortaklapstenose er en 
lille smule hyppigere end insufficiens, men 
forskellen er beskeden (7).

Når patienten så udvikler behand-
lingskrævende klapsygdom, skal man så 
kun skifte den bicuspide aortaklap eller hele 
aortaroden? Tanken er naturligvis at forhin-
dre dissektion på sigt, men man beslutter 
sig også for at foretage, en mere komplice-
ret operation, ved at lave rodsubstitution og 
reimplantere koronarkarrene.

Vi kender alle til patienter, som 
møder op mange år efter klapssubstitution 
af en bicuspid klap, som nu har aortaektasi, 
eller dissektion, men kan disse enkelte 
cases godtgøre, at man rutinemæssigt laver 
mere vidtgående kirurgi?

Der findes en del studier som har 
adresseret dette spørgsmål. Der er en stor 
cohorte fra Mayo Clinic, hvor man fulgte 
1286 patienter med bicuspid aortaklap og 
klapssygdom, som alene blev klapsubstitu-
eret, og dikotomiserede dem i grupper, med 
aortastørrelse under og over 40 mm. Fol-
low-up tiden var 15 år. Man fandt ikke nogen 
markant øget dødelighed hos patienterne 
med aortaektasi, men en samlet øget fore-
komst af faktorerne 1) aortadissektion, 2) 
aortadilatation, og 3) ny operation grundet 
aortadilatation på 11%. Den solitære risiko 
for dissektion var så lav, at den lå i nærhe-
den af den risiko, som man fik ved at skifte 
aortaroden (16)even after successful aortic 
valve replacement (AVR. Et nyere studie har 
vist samme tendens. Her udviklede patien-
ter, med bicuspid aortaklap, aortadissektion 
i samme grad, som klapopererede patienter 
med tricuspide klapper. Der var således ikke 
nogen større forventet gevinst, ved at skifte 
aortaroden (17).

Beslutningen må derfor hvile, på 
flere forskellige faktorer. Væsentligst er den 
egentlige aortastørrelse. Der er internatio-
nal konsensus om at anbefale roden skiftet, 
ved størrelse på 45 mm (10, 11). Dog er 
tyngden af de data, beslutningen hviler på, 
beskeden (18)and 76% were male. The 
ascending aorta was normal (<4.0 cm. 
Alderen på patienten er naturligvis også vig-
tig. Vil den forventede restlevetid godtgøre, 
at der er øget sandsynlighed for behand-

lingskrævende dilatation eller dissektion, 
indenfor de næste 15-20 år, og hvor gam-
mel skal man være, for at man ikke bør 
overveje det? Det er et gæt, hvor flere 
data kunne være interessante.

Og hvad med den 15-årige med 
aortaklapsinsufficiens, og en aortarod på 
40 mm. Vil han få behandlingskrævende 
dilatation eller aortadissektion på sigt? 
Det ved vi ikke, da hans restlevetid langt 
overstiger follow-up tiden i studierne.

Når man går i gang med 
aortarods kirurgi, skal man huske at 
visualisere coronararterierne grundigt 

Figur 3. To patienter med high tubular origin af højre 
coronararterie. Bemærk at patienten til højre ligeledes har 
betydelig aortaektasi.
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(gerne med hjerte CT, uagtet ung alder). 
Abnorm eller vanskelig coronaranatomi, kan 
give fatale kirurgiske konsekvenser. Fore-
komsten af coronaranomalier ved bicuspid 
aortaklap er relativt høj, med 5 % som har 
separat afgang af LAD og Cx og høj tubulær 
afgang findes hos op mod hver tredje (figur 
3) (4). 

Screening
Screening er til stadighed til diskussion. Det 
er 8-22 % af førstegradsslægtninge, som 
også har en bicuspid aortaklap, og spørgs-
målet skal gå på, om man vinder noget, ved 
at kende til denne population og følge dem. 
Hvis man starter med at lytte førstegrads-
slægtninge på hjertet, vil man fange de 
patienter, som har stenose eller betydende 
insufficiens. Resten vil formodentlig følge 
den population fra Mayo, hvor 27 % af 
patienterne endte med klapoperation og 7 
ud af 642 fik dissektion over 10 år (1 %). 
Det vil sige, at vi vil rutinemæssigt screene 
og kontrollere 72 % procent med bicuspid 
aortaklap, som måske aldrig vil blive syge. 
Hvis de udgør 1 % af befolkningen, vil man 
følge en stor mængde personer ca. 15 gange 
(hvert 5 år) i løbet af deres liv, hvilket vil 
udgøre 1000-vis af unødige skanninger, 
mange bekymringer og fridage fra arbejde, 
for måske at forhindre at 1 % af dem får 
dissektion over 10 år. Dem der udvikler 
klapsygdom, vil blive symptomatiske og 
blive opereret i tide (figur 4).

Derfor synes det stadig ikke 
rimeligt at bruge ressourcer på 
populationsscreening.

Graviditet
Hvis man nu vil være gravid og har en 
bicuspid aortaklap, så er der nogle få ting, 
der skal overvejes. Hvis man har Turner eller 
Marfan Syndrom, er det en specialistopgave 
at vurdere om aorta er for dilateret. Hos den 
ellers raske kvinde, med bicuspid aortaklap, 
gælder det, at insufficiens generelt tåles 
fint, hvorimod stenose kan skabe problemer 
i løbet af graviditeten. Dog må det siges, at 
aortaklapstenose er overraskende veltålt 
(19). 

Graviditet og aortadilatation er også 
relativt ufarligt (20). Man anbefaler igen en 
grænse på 50 mm, hvor man vil anbefale 
aortarodssubstitution førend graviditet, 
men der er ingen solid evidens bag anbe-
falingen. Antallet af graviditetsrelaterede 
dissektioner er på kasuistisk niveau og reelle 
observations-studier er ganske få (20). 
Hvad værre er, at de amerikanske anbefa-
linger (11) åbenbart kan tolkes således, at 
man bør overveje aortarodssubstitution 
allerede ved en aortastørrelse på > 40 mm, 
hvis man påtænker graviditet (21). Hvis en 
sådan operation indbefatter skift af klappen, 
til en mekanisk klapprotese, giver det den 
gravide en langt højere risiko for klaptrom-
bose eller livstruende blødning, end hun 
havde for at udvikle aortadissektion i løbet 
af graviditeten.

Hvad er på vej indenfor 
emnet bicuspid aortaklap?
Vi er ved foden af bjerget, rent genetisk. 
Der dukker stadig masser af nye studier, og 
man må forvente at vi kommer tættere på 

svarene over relativt kort tid (22).
TAVI på bicuspide klapper var 

i starten kontroversielt, men den tid er 
ved at være ovre (23). Udviklingen bliver 
interessant af følge.

Der er også ny strømninger mod 
rekonstruktiv kirurgi på den bicuspide 
aortaklap, fremfor at udskifte den (24). 
Det vil betyde meget for yngre individer, 
som måske kan undvære AK-behandling.

Så fra at være en ekkokardio-
grafisk detalje, som bare var sjov at se, 
om man kunne diagnosticere, er den 
bicuspide aortaklap blevet en sygdom, 
som til stadighed kan vække undren og 
danne grundlag for årelange overvejelser 

Figur 4. 78-årig mand med bicuspid aortaklap og fusion af 
højre og acoronare cusp. Mislyd, men kun triviel stenose. 
Var han blevet fundet som nyfødt, havde han været set 15 
gange ( hver 5. år) aldeles uden grund.
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og studier. Referencelisten er denne artikels 
vigtigste pointe, for her kan man dykke ned 
og bliver klogere på den bicuspide aortaklap 
og dens behandling.
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FLERKARSYKDOM OG STEMI
Ketil Lunde, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

Så mye som 50 % av ST-elevasjonsinfarkt 
(STEMI)-pasientene har i tillegg til det 
infarktrammede karet (culprit (=skyldig)) 
mer enn 50 % diameterstenose i andre 
koronarkar (flerkarsykdom)(1). I forhold til 
pasienter med énkarsykdom har flerkarsyke 
STEMI-pasienter mer enn doblet dødelig-
het etter 30 dager (4,3 % vs. 1,7 %) (1). 
PCI av culprit-lesjonen er i dag førstevalg 
for revaskularisering ved STEMI (2). Det 
har imidlertid vært uavklart hva som er den 
beste strategien for behandling av non-
culprit lesjoner.

I registerstudier har det vært høyere 
mortalitet ved flerkar-PCI enn ved behand-
ling av culprit only(3). På bakgrunn av dette 
ble flerkar-PCI ved STEMI frarådet med en 
2aB-anbefaling i ESCs STEMI-retningslinjer 
fra 2012, med unntak for pasienter med kar-
diogent sjokk og persisterende iskemi etter 
behandling av culprit (4). Siden den gang er 
det gjennomført flere randomiserte studier 
på flerkar-syke STEMI-pasienter.

PRAMI-studien var en britisk 
multisenterstudie som inkluderte 465 
STEMI-pasienter med flerkarsykdom 
(> 50 % diameterstenose i non-culprit-
arterie) (5). Pasientene ble randomisert til 
flerkar-PCI i forbindelse med den akutte 
infarktbehandlingen(n=234) eller culprit 
only-PCI (n=231). Det var opprinnelig 
planlagt inklusjon av 600 pasienter, men 
studien ble stoppet prematurt fordi det 
ved en interimanalyse var signifikant lavere 
forekomst av det primære kombinerte ende-
punktet hjertedød, ikke-fatalt nytt infarkt 
eller refraktær angina i flerkar-PCI-gruppen. 
Etter median oppfølging på 23 måneder var 
forekomsten av hendelser 9 % i flerkar-PCI-

gruppen og 23% i culprit only-gruppen  
(p < 0,001).

CvLPRIT var en britisk multisen-
terstudie som inkluderte STEMI-pasienter 
med mer enn 70 % diameterstenose i 
non-culprit-koronarkar (6). Pasientene ble 
randomisert til culprit only (n=146) eller 
flerkar-PCI (n=150) der 64 % fikk utført 
full revaskularisering i forbindelse med den 
akutte infarktbehandlingen og resten fikk 
PCI på non culprit i løpet av sykehusopp-
holdet. Etter 12 måneders oppfølging var 
forekomsten av det primære kombinerte 
endepunktet død, nytt infarkt, hjertesvikt 
eller iskemidrevet revaskularisering 21 % i 
culprit only og 10 % i flerkar-PCI-gruppen 
(p=0,009).

I den danske DANAMI-3-PRIMULTI-
studien ble flerkarsyke (> 50 % diame-
terstenose i non culprit) STEMI-pasienter 
randomisert til culprit only (n=313) eller 
FFR-styrt PCI av non culprit 2 dager etter 
den akutte STEMI-behandlingen (n=314) 
(7). Ved over 90 % stenose i non culprit ble 
det gjort PCI uten FFR-måling. Så mye som 
31 % av non culprit-lesjonene hadde FFR 
> 0,80 og ble derfor ikke PCI-behandlet. 
Etter median oppfølging på 27 måneder var 
forekomsten av det primære kombinerte 
endepunktet død, ikke-fatalt hjerteinfarkt 
eller iskemi-drevet ny revaskularisering 22 
% i culprit only og 13 % i flerkar-PCI-gruppen 
(p=0,004).

COMPARE-ACUTE var en europeisk 
multisenterstudie med 885 flerkarsyke 
STEMI-pasienter og dermed den hittil 
største randomiserte studien på denne 
pasientgruppen (8). Oslo universitetssyke-
hus, Rikshospitalet var 3. største senter og 
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inkluderte 101 pasienter. Pasienter med over 
50 % diameterstenose i non culprit kunne 
inkluderes, og alle pasienter fikk utført 
FFR-måling i non culprit etter behandling 
av den infarktrammede åren. I flerkar-PCI-
gruppen (n=295) ble det utført PCI på non 
culprit ved FFR ≤ 0,80 enten i forbindelse 
med selve infarktet (83 %) eller i løpet av 
72 timer. Så mye som 46 % av non culprit-
lesjonene var FFR-negative og ble dermed 
ikke PCI-behandlet. I culprit only-gruppen 
(n=590) ble det kun gjort FFR-måling (52 % 
var FFR negative), og resultatet av målingen 
ble ikke journalført eller meddelt pasienten. 
I culprit only-gruppen var det anbefalt klinisk 
vurdering etter ca. fire uker, og behandlende 
lege kunne da henvise til ny PCI innen 45 
dager etter infarktet. Denne typen trinnvis 
revaskularisering ble utført hos 59 pasienter 
og ble ikke regnet som endepunkt. Etter 12 
måneders oppfølging var forekomsten av 
det primære kombinerte endepunktet død, 
nytt infarkt, revaskularisering eller slag/TIA 
7,8 % hos flerkar-PCI-gruppen og 20,5 % 
hos culprit only-gruppen (p < 0,001). Det var 
kun to hendelser forbundet med FFR-målin-
gene, noe som tilsier at måling av FFR i non 
culprit-koronarkar i forbindelse med STEMI 
må anses som trygt.

Alle disse fire studiene konkluderer 
med at flerkar-PCI hos STEMI-pasienter 
er gunstig i forhold til culprit only-PCI. Alle 
studiene har benyttet kombinert ende-
punkt for vurdering av behandlingseffekt, 
og i alle studiene er det redusert behov for 
ny revaskularisering som driver forskjel-
lene. Ingen av studiene har vist signifikant 
forskjell isolert for mortalitet og nytt infarkt, 
og ingen av studiene påviser noen skadelige 
effekter av flerkar-PCI utført ved indekspro-
sedyren eller i løpet av sykehusoppholdet. 
Ved å måle FFR i non culprit-kar viser 30-50 
% av angiografisk signifikante lesjoner seg 
å være hemodynamisk betydningsløse. 
Studiene har inkludert pasienter som var 
stabile etter behandling av det infarktram-
mede karet, og lav mortalitet tyder på at det 
hovedsakelig er lavrisikopasienter som er 
studert. For disse pasientene tyder resulta-
tene på at full revaskularisering i forbindelse 
med STEMI er fornuftig. Dette reflekteres i 
europeiske STEMI-retningslinjene fra 2017 
der flerkar-PCI ved STEMI nå har fått en 
IIaA-anbefaling (2). Det er sannsynligvis 

kostnadsbesparende, og de fleste pasienter 
vil uten tvil sette pris på redusert risiko for 
ny revaskularisering. Det er foreløpig uav-
klart om det er mest gunstig å behandle non 
culprit akutt eller om det bør gjøres senere 
under sykehusoppholdet. Fremtidige studier 
(FULL REVASC og COMPLETE) vil inkludere 
et større antall pasienter og vil avklare om 
flerkar-PCI også er nyttig mht. å forebygge 
død og nytt hjerteinfarkt. Verd å merke seg 
er at den nylig publiserte CULPRIT-SHOCK-
studien (n=600) viste at flerkar-PCI førte 
til høyere mortalitet enn culprit only-PCI hos 
STEMI-pasienter med kardiogent sjokk (9). 
Retningslinjer som tidligere har anbefalt at 
det nettopp er disse pasientene som bør 
fullrevaskulariseres vil nå etter all sannsyn-
lighet bli revidert. Pasienter med kardiogent 
sjokk utgjør trolig en spesiell gruppe der 
ugunstige faktorer (hypotensjon, trombose-
tendens, lavt minuttvolum, sårbarhet for økt 
kontrastbruk) gjør at PCI-behandlingen ved 
STEMI bør begrenses til culprit-karet.
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SKAL VI GI PACEMAKER I STEDET 
FOR ILR TIL DEN GAMLE PASIENT 

MED UFORKLART SYNKOPE?
Torkel Steen, Pacemaker- og ICD-senteret, Hjertemedisinsk avdeling,  

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Synkope er et kortvarig, selvbegrensende 
tap av bevissthet og postural tonus pga. glo-
bal sirkulasjonsforstyrrelse til hjernen. Det 
er altså ikke synonymt med bevissthets-
tap. Kun det som fremstår som synkope, 
skal utredes og behandles som det. Siden 
pasienten er våken og sirkulert når undersø-
kelsene foregår, er utredningen krevende og 
består i å finne den mest sannsynlige årsa-
ken til pasientens intermitterende problem.

Synkopeutredning starter med en 
grundig anamnese, inkl. komparentopp-
lysninger. Gjør vanlig status, EKG, caro-
tismassasje og ortostatismetest. Denne 
«primærutredningen» gjør det som regel 
mulig å stille sannsynlig diagnose eller velge 
målrettede, videre undersøkelser. Selv etter 
god synkopeutredning vil en del pasienter 
stå uten diagnose og/eller behandling. Etter 
ESC-retningslinjer (1) skal disse i mange 
tilfelle få implantert loop-recorder (ILR). 
Ved strukturell hjertesykdom og EF < 35 % 
skal man vurdere ICD eller CRT-D.

Bør vi, eller kan det forsvares, å tilby 
pacemaker i stedet for ILR?

De med ledningsforstyrrelse 
kan/bør få pacemaker
ESC-retningslinjene (1) deler pasientene 
med uforklart synkope i to grupper: uten 
eller med ledningsforstyrrelse (bi- eller 
trifasciculært blokk) i EKG. Er det led-
ningsforstyrrelse, gir retningslinjene nå en 
IIb-indikasjon for pacemaker. Forrige versjon 
av retningslinjene og de amerikanske ret-
ningslinjene (2) gir en IIa-indikasjon. Etter 
å ha gått gjennom litteraturen mener jeg vi 
bør praktisere dette etter de amerikanske 
retningslinjene, dersom synkopen har preg 
av intermitterende bradykardi (brå start, 
rask oppvåkning). Mitt inntrykk er at dette 
nå gjøres av de fleste.

De uten ledningsforstyrrelse
Dersom det ikke er ledningsforstyrrelse 
i EKG, gir retningslinjene (1) en kl. III-
indikasjon for pacemaker. Men hvor godt 
fundert er det? En ny synkope, og særlig 
hos et gammelt menneske, kan gi alvorlig 
skade. Å implantere ILR og vente på neste 
synkope, kan være risikabelt. Synkopeutred-



hjerteforum   N° 1/ 2018/ vol 3183

ning er ofte langdryg og dyr (3). Gamle er 
heller ikke særlig flinke til å aktivere sin ILR 
når noe dramatisk skjer, så man er avhen-
gig av at autoaktivering fungerer. Hvis en 
stor andel av pasientene likevel ender med 
pacemaker, kunne man kanskje gitt det med 
en gang? En pacemaker koster jo ikke mer 
enn en ILR.

Flere materialer der «voksne»/eldre 
pasienter har blitt fulgt med ILR etter ufor-
klart synkope, kaster lys over andelen som 
viser seg å trenge pacemaker. Sammenfat-
tet kan man si at ca. 1/3 av pasientene får 
diagnose ved ILR og at 16-47 % ender med 
pacemaker (3-6). Det gir NNT mellom 2 og 
7, hvis «endepunktet» er pacemakerindika-
sjon. Noen få viser seg å ha takyarytmi, 
men det ville jo også blitt påvist med en 
pacemaker.

To studier var designet for å forutsi 
hvilke pasienter som ender med pacemaker: 
Palmisano et al (7) ga ILR til 56 pasienter 
med uforklart synkope tross grundig utred-
ning. Risikofaktorer var traumatisk synkope, 
alder > 75 år og bradykardi i EKG (men ikke 
nok til å gi pacemaker etter retningslinjene). 
Figur 1 oppsummerer funnene. Selv med 
bare én eller to risikofaktorer var sannsyn-
ligheten for å ende med pacemaker høy. 
Ahmed (8) gjorde liknende funn, se figur 
2. Begge studiene er publisert etter at ESC 
reviderte sine retningslinjer sist.

Et beslutningsteoretisk 
spørsmål
I evidensbasert medisin er retningslinjer 
oftest laget, og de fleste terapeutiske valg 
gjøres ut fra effekt på gruppebasis. Vi vet at 

Figur 1

Palmisano P et al. Int J Cardiol 2013;168::3450‐7

Figur 1.

Figur 2

Ahmed N et al. PACE 2015;38:934‐41

Figur 2.
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god blodtrykksbehandling sparer hjerneslag, 
hjerteinfarkt og annen elendighet. Men vi 
har ingen garanti for at den enkelte pasient 
får nytte av behandlingen. Antikoagulasjon 
ved atrieflimmer er godt dokumentert. Men 
du vet ikke om den pasienten du gir behand-
lingen til, vil bli spart for et hjerneslag eller 
om han kommer til å blø seg i hjel. ICD gis 
for å redusere risikoen for død av hjertea-
rytmi. Bare en mindre andel av pasientene 
får utsatt død av sin ICD. NNT for de oven-
nevnte behandlingene er ofte langt høyere 
enn 10. Det aksepterer vi uten å blunke. Ut 
fra tallene over vil NNT for å unngå synkope 
hos en eldre pasient som har besvimt, ved 
å velge pacemaker i stedet for ILR være 2 til 
7. Det er langt bedre enn det meste annet i 
evidensbasert medisin. Det kan synes som 
om indikasjonsstillingen for pacemaker hen-
ger igjen i en gammeldags forestilling om at 
behandlingen kun skal gis til de enkeltindivi-
der som helt sikkert har nytte av den.

Konklusjon
1. Etter adekvat primærutredning bør eldre 

pasienter med bi- eller trifasciculært 
blokk og uforklart synkope få pacemaker, 
i tråd med kl. IIa-indikasjon i Amerika.

2. Etter adekvat primærutredning kan 
pasienter over 65-75 år med uforklart 
synkope, der anamnesen passer med 
bradyarytmi/pause, tilbys pacemaker i 
stedet for ILR. Ved alder > 75 år, trauma-
tisk synkope eller suspekt bradykardi i 
EKG er sannsynligheten spesielt stor for 
at du sparer pasienten for ny synkope. På 
gruppebasis er pacemakerimplantasjon 

på slike pasienter minst like godt fundert 
som annen, etablert behandling. Siden 
retningslinjene likevel gir kl. III-indikasjon 
for dette, må du informere godt og doku-
mentere din vurdering.
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RISIKOVURDERING VED DILATERT 
KARDIOMYOPATI.  

HVEM HAR NYTTE AV ICD? 
Lars Køber, Rigshospitalet, København

Current guidelines for primary and secon-
dary prophylactic use of ICD implantation 
were reviewed for patients with ischemic 
and non-ischemic dilated cardiomyopathy. 
An overview of clinical randomized trials 
behind these recommendations were put 
into the context of change in other treat-
ment (medical as well as cardiac resynchro-
nization therapy) over time from the early 
trials to the latest randomized trial (Danish 
trial), presented in 2016. The neutral 
Danish trial was reviewed in more detail, 
and possible  ways to select subgroups with 

certain benefit of ICD implantation sugge-
sted. Slightly disappointing younger age was 
the only factor associated with a benefit 
in survival with ICD implantation. In the 
Danish trial ICDs halved the risk of sudden 
cardiac death (SCD), but this mode of death 
was relatively rare, especially in the elderly 
population. A precise age cut cannot be 
made, and there is a strong need for better 
predictors of SCD in the future. Guidelines 
for prophylactic use of ICDs in patients with 
non-ischemic dilated cardiomyopathy seem 
to be too liberal.

AURIKELLUKNING –  
STATUS I NORDEN

Jens Erik Nielsen-Kudsk, Hjertemedicinsk afdeling B,  
Aarhus Universitetshospital, Skejby, Danmark

Tromboembolisme ved atrieflimren skyldes 
embolisering af trombemateriale dannet i 
venstre hjerteaurikel (LAA) og er derfor i 
princippet et strukturelt problem. Den sæd-
vanlige behandling er oral antikoagulation, 
(N)OAC, som imidlertid pga. den syste-
miske virkning er forbundet med risiko for 
alvorlige blødninger. Transkateter lukning af 
LAA er et ikke-farmakologisk og mekanisk 
alternativ til (N)OAC, der virker lokalt ved 
at isolere auriklet fra hjertet og system-
kredsløbet. De to hyppigst anvendte lukkere 
til LAA okklusion (LAAO) er AmplatzerTM 
Amulet og Watchman®.

Der er i Norden og de Baltiske lande 
i alt 20 hjertecentre som udfører LAAO. 
De fleste centre anvender præ-procedure 
hjerte CT for at fastlægge LAA anatomien, 

udmåle LAA (orificium og landingszonen for 
okkluderen), vælge den optimale størrelse 
lukker, udelukke LAA trombe og for at plan-
lægge indgrebet. TEE er fortsat den mest 
anvendte metode til at guide proceduren. 
Det kræver anæstesi og tracheal intubation 
og kan være udfordrende for logistikken i 
de kardiologiske laboratorier. I stedet kan 
transkateter LAAO udføres i lokal anæstesi 
guidet af intrakardial ultralyd (ICE). Ved 
denne metode indføres ICE kateteret 
først til højre forkammer for at guide den 
transseptale punktur og dernæst langs en 
guidewire over punktur hullet i atrieseptum 
til venstre atrium. ICE kateteret placeres lige 
foran indmundingen af venstre øvre lunge-
vene, hvorfra der kan opnås meget tydelige 
billeder af LAA og implantation af LAA 
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lukkeren (1). Indgrebet tager typisk 40-50 
min og risikoen for komplikationer er 2-4% 
(hyppigste er tamponade).

I PROTECT AF undersøgelsen blev 
det vist at LAAO med Watchman var lige så 
godt som VKA på det kombinerede ende-
punkt iskæmisk stroke, hæmorragisk stroke, 

system emboli og kardiovaskulær død 
(non-inferiority) (2). Ved follow-up 
efter 5 år var LAAO signifikant bedre 
end VKA (3). I Amplatzer Cardiac 
Plug (ACP) multicenter registeret 
(n=928) var forekomsten af stroke 
63% lavere end prædikteret af 
CHA2DS2-VASc og forekomsten af 
alvorlig blødning 60% lavere end 
estimeret af HASBLED (4). I det 
seneste Amulet Observational Study 
(n=1073) var komplikationsraten 
2.7% (5).

I Norden er der fra 2009 til 
1.1.2017 udført i alt 1030 implantatio-
ner af AmplatzerTM LAA lukkere. Akti-
viteten har været størst i Danmark og 
Finland med 375-385 LAAO proce-
durer sammenlignet med omkring 
60 i Norge og 150 i Sverige. Indtil 

1.10.2017 er der udført 312 LAAO procedu-
rer i Skejby. LAAO aktiviteten i Tyskland og 
Schweiz er pr. indbygger næsten dobbelt 
så høj som i Danmark. Ved hjertecenteret 
i Skejby har indikationen for LAAO været 
tidligere alvorlig blødning under (N)OAC 

(80%), estimeret høj 
blødningsrisiko (10%), 
cerebral amyloid 
vaskulopati (5%) eller 
stroke til trods for 
(N)OAC (2%). I de 
fleste Nordiske centre 
anvendes ASA mono-
terapi i 6 måneder 
efter proceduren for 
at forhindre device-
relateret trombose 
(DRT). ASA fortsættes 
i længere tid, hvis der 
er andre indikationer 
for trombocythæm-
ning som f.eks iskæ-
misk hjertesygdom. I 
Skejby optrådte 3/215 
(1.3 %) tilfælde af 
DRT ved anvendelse af 
ASA monoterapi med 
gennemsnitlig follow-
up over 1.6 år (6). 

Patienter 
med atrieflimren og 
intracerebral blødning 
(ICH) udgør et særligt 

Figur 1. AmplatzerTM Amulet implanteret i venstre aurikel med 
en device lobe i halsen af auriklet og en proximal skive som 
dækker orificium.

 

Figur 2. A+B: Hjerte CT som viser venstre aurikel før og efter transkateter LAAO 
med implantation af en Amplatzer Amulet. C+D: Intrakardiale ekko-billeder 
(ICE) optaget før og efter LAAO. ICE kateterets spids er placeret lige foran 
indmundingen af venstre øvre lungevene.
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problem i forhold til genoptagelse af (N)
OAC. Disse patienter har høj risiko for både 
stroke og re-blødning og LAAO er derfor et 
interessant alternativ. I en propensity score 
match undersøgelse fra 8 Nordiske LAA 
centre blev 151 LAAO behandlede patienter 
med atrieflimren og tidligere ICH sammen-
lignet med en kontrolgruppe af atrieflim-
ren/ICH patienter fra det danske stroke 
register. De to grupper blev matched så de 
havde samme stroke og blødningsrisiko. 
Undersøgelsen viste en signifikant lavere 
Hazard Ratio 0.16 (0.07.0.37) til fordel for 
LAAO vurderet på et kombineret endepunkt 
af stroke, alvorlig blødning eller død (7). 
Denne undersøgelse følges nu op af en Nor-
disk undersøgelse (STROKECLOSE) hvor 
patienter med atrieflimren og ICH (n=750) 
randomiseres 2:1 til LAAO med Amulet 
eller bedste medicinske behandling. Udover 
STROKECLOSE er der flere andre igang-
værende randomiserede undersøgelser 
indenfor LAAO, herunder Amulet US IDE 
trial, som er en head-to-head undersøgelse 
af Amulet versus Watchman.

Transkateter LAAO er et lovende 
nyt non-farmakologisk alternativ til stroke 
profylakse ved AF. LAAO kan overvejes i 
situationer som anført i Fig. 3.
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transkateter LAAO kan 
overvejes
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INVASIV BEHANDLING AV 
KORONARSYKDOM SISTE 50 ÅR

Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

2017 er et jubileumsår i hjertemedisin. Det 
er 50 år siden den første koronare bypasso-
perasjon, 50 år siden første hjertetransplan-
tasjon og 40 år siden den første PCI.

Andreas Grüntzig fra Dresden gjen-
nomførte historiens første PCI i Zürich 16. 
september 1977. Pasienten var som Grünt-
zig selv 38 år gammel da behandlingen fant 
sted, og lesjonen var en proksimal LAD-
stenose. Det er publisert en rekke senere 
angiografier som viser at behandlingsresul-
tatet holdt seg bra. Riktignok har pasienten 
hatt flere senere PCI-behandlinger, men 
han er fortsatt uten arr på brystet. Verdens 
første PCI-pasient var invitert til PCR i Paris 
i mai 2017 og poserte der sammen med 
Bernhard Meier som assisterte Grüntzig 
under den historiske begivenheten. Meto-
den ble publisert i form av et «letter» i The 
Lancet i 1978 (1).

PCI-teknikken har utviklet seg mye 
gjennom de 40 år som er gått. Teknolo-
gisk utvikling av utstyr, nye og utvidede 
indikasjoner, bedre adjuvant behandling, 
endret tilgang fra lyske til radialisarterien og 
mulighet for viktig tilleggsinformasjon fra 
supplerende bildeteknikker er stikkord.

Teknologisk utvikling av 
PCI-utstyr
De første PCI-behandlingene ble utført med 
systemer hvor ballong og wire var en samlet 
enhet. Dette var rigide systemer med 
begrenset styrbarhet. Utvikling av separate, 
fleksible guidewire med ulike wiretyper 
til ulike indikasjoner har vært sentralt i 
utviklingen. Overgang fra litt tungvinte 
«over–the–wire»-systemer til monorailsys-
temer var et stort fremskritt som førte til at 
ballongskifter og stentimplantasjoner kunne 
skje mye raskere. Denne teknikken ga også 
et godt grunnlag for rask og effektiv bruk av 
supplerende bildeteknikker som IVUS og 
OCT.

Stent
I starten bestod PCI-prosedyren av ren bal-
longdilatasjon uten stent (POBA=Plain Old 
Balloon Angioplasty). Det ble ofte dissek-
sjoner, det var lange prosedyrer med subop-
timale resultater, hyppige restenoser og høy 
frekvens av akutte bypassoperasjoner. Av de 
første 95 PCI-behandlinger i Zürich ble det 
utført akutt bypasskirurgi hos 10 %.

I 1994 ble det publisert to randomi-
serte studier (BENESTENT og STRESS) som 
sammenlignet PCI med kun ballong versus 
PCI med bruk av stålstent (Palmaz-Schatz) 
(2,3). Til sammen inkluderte studiene 
knapt 1000 pasienter. Begge studiene viste 
mindre restenose med stent. Det gjenstod 
imidlertid mange problemer. I forsøk på å 
hindre stenttrombose ble det benyttet svært 
aggressive antitrombotiske regimer som 
førte til hyppige blødningskomplikasjoner i 
en tid da lysketilgang var standard. Selv om 
forekomst av restenose ble redusert med 
stent, var dette fortsatt en stor utfordring. 
En rekke forsøk på å hindre restenose ved 
ulike, systemiske farmakologiske interven-
sjoner var alle mislykkede. Det ble derfor 
satset på lokal applikasjon av medikamenter 
som skulle hindre restenose, og det kon-
septet som ble satset på var applikasjon av 
cytostatiske midler på stenten. 

I 2002 ble RAVEL-studien publisert 
(4). I alt 238 pasienter ble randomisert til 
medikamentavgivende stent (DES) kledd 
med sirolimus og vanlig stålstent (BMS). 
Resultatene var oppmuntrende, og mange 
tenkte at restenoseproblemet nå var elimi-
nert. En ny bekymring meldte seg ganske 
raskt. Det gikk ikke lang tid før det kom 
rapporter om økt risiko for stenttrombose 
ved bruk av DES. I 2006 ble det publisert 
data som indikerte økt dødelighet ved DES, 
og man gikk inn i en periode med betydelig 
usikkerhet knyttet til bruken av disse sten-
tene. Forsinket eller manglende endoteldek-
ning av stentmaterialet ble ansett som årsak 
til den økte forekomsten av stenttromboser. 
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Med dette bakteppet ble verdens største 
stentstudie, NORSTENT, designet i Norge. 
Hensikten med studien var å avklare 
langtidsresultatene ved bruk av DES versus 
BMS i en «all comers»-populasjon. Primært 
endepunkt var død eller ikke-fatalt hjertein-
farkt. Mer enn 9000 pasienter ble inklu-
dert, og alle invasive sentre i Norge deltok. 
Resultatene ble publisert i New England Jour-
nal of Medicine i 2016 (5). Etter 6 år var det 
ingen forskjell i primært endepunkt, det var 
mindre ny revaskularisering i DES-gruppen, 
men forskjellen var mindre enn ventet og 
kanskje noe overraskende var det marginalt 
lavere forekomst av sikker stenttrombose 
i DES-gruppen. Konklusjonen etter NOR-
STENT er at BMS også gir gode resultater 
og at forskjellen mellom langtidsresultater 
ved bruk av DES og BMS er mindre enn det 
som har vært antatt. Gode resultater ved 
BMS kan forklares ved at samtidig med 
utvikling av DES-teknologien har det også 
funnet sted en utvikling av selve stentplatt-
formen. Nye legeringer er tatt i bruk som 
kobolt-krom og platina-krom, og dette har 
resultert i tynnere stenttråder, noe som kan 
bidra til mindre restenose.

Videre utvikling av stentteknologien 
har hatt som mål å lage «stenter» som ikke 
varig etterlater fremmedlegeme i koronar-
karene. Derfor er det utviklet resorberbare 
«stenter» (scaffolds). Foreløpig har denne 
teknikken fortsatt en vei å gå fordi det hittil 
mest brukte bioresorbare «scaffold» er 
tatt ut av produksjon pga. økt forekomst av 
stenttrombose.

Adjuvant behandling
I starten av PCI-behandlingen var antikoa-
gulasjon sentralt. Det var et stort fremskritt 
da man forstod at for å hindre stenttrom-
bose er det effektiv blodplatehemming mer 
enn antikoagulasjon som teller. Videre var 
det et stort fremskritt da Colombo kunne 
vise ved sine IVUS-studier at for å unngå 
underekspansjon av stenter er det viktig 
med høyt trykk ved implantasjon. Ved 
adekvat stentekspansjon viste han at blod-
platehemming var tilstrekkelig for å hindre 
stenttrombose (6).

Fra lyske til radialis
Fra årtusenskiftet ble det i de fleste land 
endret tilgang fra lyske til radialisarterien 
ved PCI. Dette førte til en betydelig redusert 
forekomst av blødning, raskere mobilisering 
og kortere liggetid. I Norge utføres 85-90 % 
av PCI-prosedyrene fra radialisarterien.

FFR-styrt PCI
I begrepet okulostenotisk refleks ligger en 
antydning om at det kan ha vært overfor-
bruk av PCI-behandlinger ved at angiogra-
fistyrt PCI-behandling kan føre til at lite 
viktige lesjoner blir behandlet. I økende grad 
blir nå intervensjon iskemistyrt ved hjelp av 
intrakoronare trykkmålinger som viser om 
en lesjon er hemodynamisk signifikant.

Ovenstående er bare noen eksem-
pler på viktige fremskritt i PCI-teknikken. 
Det foregår hele tiden en utvikling med 
noen små og enkelte større forbedringer; 
det har også vært tilbakeslag. 

Hva med PCI-utviklingen i Norge? 
Den første PCI-prosedyre i Norge ble utført 
i 1981 av Karleif Vatne på Rikshospitalet. 
Selv om man kom i gang relativt tidlig, var 
den videre PCI-utviklingen i Norge langsom. 
Koronar angiografi og PCI var på 1980-tallet 
styrt av radiologer og i stor grad av røntge-
navdelinger. I det kardiologiske miljøet så 
man behovet for at også kardiologer gikk inn 
i denne virksomheten. Det ble derfor opp-
rettet et stipend fra Randi og Hans Arnets 
stiftelse som kunne søkes av kardiologer 
som ville dra utenlands for utdanning i PCI. 
Norske kardiologer dro med dette stipendet 
til Lausanne, London og Calgary. I løpet av 
1990-årene ble PCI-virksomheten i Norge 
i økende grad styrt av kardiologer og over-
dratt til hjerteavdelingene. Feiringklinikken 
hadde i denne perioden en sentral rolle i 
utviklingen av invasiv kardiologi i Norge. 

En av de store endringer i invasiv 
kardiologi var innføring av primær PCI 
ble som standardbehandling. De nor-
ske sentrene var raske til å etablere dette 
behandlingstilbudet.

Norsk invasiv kardiologi sitt største 
bidrag forskningsmessig er uten sammen-
ligning NORSTENT-studien. For få år siden 
ble det etablert et norsk invasivt kvalitets-
register (NORIC) som gir et godt grunnlag 
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for nye studier. Her har vi mye å lære av 
svenskene. 

Fremover - noen tanker
Det er viktig at invasiv kardiologi og den 
invasive kardiolog har en sterk klinisk 
tilnærming. Det som skjer i laboratoriet er 
en del av en klinisk helhet. Den teknologiske 
utviklingen vil fortsette, og før nye metoder 
får bred anvendelse er det viktig med 
tilstrekkelig god dokumentasjon gjennom 
studier som har adekvat design og styrke. 
Utdanningskapasitet for invasive kardiolo-
ger må sikres, og norsk invasiv kardiologi 
bør rekruttere enda flere kvinner.
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MEDALJENS BAKSIDE: 
INFEKSJONER VED  

PROTESER OG «DEVICER»
Knut Bjørnstad, Hjertemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital

Bakteriell infeksjon etter implantasjon av 
pacemaker/hjertestarter eller kunstige 
hjerteventiler er en svært alvorlig tilstand 
med høy mortalitet. I dette foredraget var 
fokus rettet mot diagnostikk og generelle 
behandlingsprinsipper. 

Elektroniske implantater
Norsk pacemakerstatistikk viser en jevn og 
betydelig økning i implantasjoner fra år til 
år. Studier viser at endokarditt opptrer i 1-6 
% av implanterte pacemakere/hjertestar-
tere, dermed sier det seg selv at problemet 
med pacemaker-relaterte infeksjoner er et 
økende problem. Faktorer som disponerer 
for infeksjon, er delvis pasientrelaterte. 
Eldre, multimorbide pasienter, for eksempel 
med nyresvikt, hjertesvikt eller immunsup-
primerende behandling, er mer utsatt for 
infeksjon etter implantasjon. Dessuten er 

forekomsten relatert til selve anlegget. Stive 
ledninger, multiple ledninger og tidligere 
gjennomgått endokarditt med ledningsek-
straksjon er disponerende faktorer. 

Diagnostikken kan være vanskelig. 
Blodkulturer er ofte negative, spesielt hvis 
pasienten har fått peroral antibiotikakur 
på forhånd. Ekkokardiografi kan påvise 
vegetasjoner med relasjon til ledningene. 
Selv om visualiseringen er begrenset til 
distale del av vena cava superior og høyre 
atrium/ventrikkel er transtorakal og tran-
søsofageal ekkokardiografi obligatorisk i 
utredning av febertilstander hos pasienter 
med implantert pacemaker eller hjertestar-
ter. Vegetasjonene kan bli lange og svært 
mobile slik at diagnosen er enkel. Ofte sees 
imidlertid bare små trådliknende strukturer 
på ledningene, gjerne i høyre atrium. Om 
disse er uttrykk for infeksjon eller «uskyl-
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dige» fibrintråder må man ta 
stilling til ut fra sykehistorie og 
kliniske/laboratoriemessige 
funn. I enkelte tilfeller kan posi-
tron emisjonstomografi være av 
stor diagnostisk nytte. Infeksjo-
ner langs ledningssystemet vil 
kunne «lyse opp» og bekrefte 
klinisk mistanke. Ofte vil man 
måtte behandle pasienten på 
klinisk mistanke uten sikre 
objektive funn. 

Behandlingen ved påvist 
eller mistenkt infeksjon i pace-
makeranlegg medfører alltid 
fullstendig fjerning av alt frem-
medmateriale. Unntaket er helt 
overflatiske infeksjoner i huden 
rundt pacemakerlommen. 
Ledninger må ekstraheres og 
hele anlegget fjernes. I tillegg 
skal pasienten ha full antibiotisk 
endokardittbehandling etter 
gjeldende anbefalinger. Oftest 
dreier det seg om gule stafylo-
kokker. Ledningsekstraksjon er 
i seg selv en krevende og langt 
fra ufarlig prosedyre, og det 
lange behandlingsopplegget er 
både belastende for pasienten 
og ressurskrevende for helse-
vesenet. Profylaktiske tiltak er 
derfor svært viktige. Dessuten 
bør indikasjonsstillingen for 
implantatet vurderes svært 
nøye, spesielt hos de svakeste 
pasientene som er mest utsatt 
for denne alvorlige komplika-
sjonen. Uten ekstraksjon vil 
infeksjon i pacemakeranlegg/
ledningssystem innebære en 
mortalitet på ca. 80 %. Selv 
med fjerning av hele anlegget 
og resistensbestemt anti-
biotikabehandling medfører 
infeksjon i pacemakeranlegg 
ca. 20 % mortalitet. Dessuten 
er det høy risiko for reinfeksjon 
som betyr at pasienter med 
gjennomgått endokarditt bør 
følges spesielt nøye i ettertid. 
Etablering av nytt anlegg 
etter fjerning i forbindelse 
med infeksjon må utsettes til 

Figur 1. Transøsofageal ekkoundersøkelse med påvisning av stor 
vegetasjon på pacemakerledning i trikuspidalostiet.

Figur 2a. Transøsofagealt kortaksesnitt av mekanisk aortaventil 
med abscessdannelse i aortaroten baktil. 

Figur 2b. Mekanisk aortaventil i langakse med påvisning av para-
valvulær fistel baktil gjennom abscessvev. 
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pasienten er helt infeksjonsfri. I de fleste til-
feller betyr dette langvarig sykehusopphold, 
ofte med telemetri-monitorering.

Klaffeproteser
Implanterte klaffeproteser disponerer for 
bakterieangrep og utgjør ca. 20 % av alle 
endokarditter. Sykehusmortaliteten er 
rapportert til å være så høy som 20-40 %. 
Biologiske ventiler affiseres i like stor grad 
som mekaniske. I de tilfellene der klaf-
fen blir infisert ved operasjonstidspunktet 
utvikler det seg ofte abscess i tilslutning 
til syringen. Oftest er gule stafylokokker 
involvert, og vevet kan destrueres i løpet av 
kort tid med påfølgende paravalvulær lek-
kasje, fisteldannelse og eventuelt ventilløs-
ning. Slike paravalvulære abscessdannelser 
opptrer ofte relativt raskt postoperativt, 
innen få måneder, men kan også oppstå på 
senere tidspunkt. Nyoppstått paravalvulær 
klaffelekkasje etter implantasjon av kunstig 
hjerteklaff er ofte første tegn på ventilasso-
siert endokarditt. 

Klaffer som blir infisert senere i det 
postoperative forløp har mange likhetstrekk 
med endokarditt på native hjerteklaffer. 
Det bakteriologiske bildet er mer differensi-
ert enn ved tidlig endokarditt, med orale 
streptokokker og enterokokker i tillegg 
til stafylokokker. Ekkokardiografisk sees i 
større grad lesjoner på selve klaffeapparatet 
med vegetasjoner og valvulære klaffelekka-
sjer. Store (> 10 mm), mobile vegetasjoner 
på aorta- eller mitralventiler kan gi opphav 

til cerebrale embolier og styrker 
indikasjonen for tidlig kirurgisk 
behandling. 

Diagnosen ved proteseendo-
karditt kan være svært utfordrende. 
I alle tilfeller med mistanke om slik 
infeksjon må det utføres transøso-
fageal ekkokardiografi ettersom 
både paravalvulære og valvulære 
endokardittfunn kan maskeres av 
selve ventilen og av postoperative 
forandringer i aortarot og syring. 
Registreringer fra intraoperativ eller 
tidlig postoperativ transøsofageal 
undersøkelse kan være avklarende 
ved at man kan sammenlikne fun-
nene ved senere endokardittmis-
tanke. Transtorakal ekkokardiografi 

gir bedre oversikt over hemodynamiske 
konsekvenser av klaffelekkasjer og må 
supplere transøsofageal undersøkelse. 
Også her kan positron emisjonstomografi gi 
verdifull informasjon, men positivt funn må 
tolkes med forsiktighet hos pasienter som 
er operert mindre enn 6 til 12 måneder før 
undersøkelsen finner sted. 

Blodkulturer er helt avgjørende for 
et optimalt behandlingsresultat. Feber hos 
en pasient med kunstig hjerteklaff betyr 
endokarditt inntil det motsatte er bevist, 
og det er viktig at det ikke gis antibiotika 
før det er utført tilstrekkelig diagnostikk 
med relevante dyrkninger, blodkulturer og 
ekkokardiografi. Indikasjonene for endokar-
dittprofylakse er betydelig strammet inn ved 
siste års anbefalinger, men pasienter med 
klaffeproteser eller andre implantasjoner i 
hjertet skal alltid ha profylakse ved inngrep 
i munnhulen som medfører perforasjon av 
mucosa. Dette gjelder også pasienter som 
har gjennomgått klaffereparasjoner eller 
transaortal ventilimplantasjon. 

Ved etablert endokardittdiagnose 
vil spørsmålet om optimal behandlingsstra-
tegi dukke opp. Fjerning av alt infisert vev 
og fremmedmateriale anbefales i de fleste 
tilfeller. Dette vil ofte innebære et stort 
kirurgisk inngrep med fjerning av infiserte 
hjerteklaff(er) og aortarot, eventuelt også 
aortagraft. Slike inngrep medfører betyde-
lig morbiditet og mortalitet og vil hos noen 
pasienter være kontraindisert på grunn av 
alder eller operasjonsrisiko. I en oversikt 
fra Euro Heart Survey går det fram at ca. 

Figur 2c. Farge-doppler påvisning av systolisk flow paravalvu-
lært som tegn på løsning av mekanisk aortaventil. 
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50 % av pasienter med ventilendokardit-
ter opereres, mens de øvrige behandles 
med langvarige antibiotikakurer. Uansett 
må behandlingsregimet individualiseres. 
«Endokarditt-team» bestående av hjerte-

Figur 3. Stor periaortal abscess etter implantasjon av biologisk 
aortaklaff med graft i aorta ascendens.

kirurger, infeksjonsmedisinere 
og kardiologer bør foreta disse 
vurderingene som i stor grad er 
erfaringsbasert. 

Oppsummering
I takt med økende bruk av implan-
tater må vi forvente at problemene 
knyttet til endokarditter øker i 
tiden framover. Profylaktiske tiltak 
som god håndhygiene blant alt 
personell som håndterer pasienter 
i det perioperative forløp bør være 
en selvfølge. Gode anbefalinger 
for endokardittprofylakse forelig-
ger og skal følges. Minst like viktig 
i framtiden vil det være å gjøre 
grundige og tverrfaglige preope-
rative vurderinger av de sykeste 

pasientene før man beslutter å implantere 
device eller hjerteklaff. Konsekvensene av 
påfølgende infeksjon er både belastende og 
potensielt fatale. 

Håvard Dalen ble tildelt 
Norsk Cardiologisk Selskaps 
forskningspris for 2017

Blant juryens begrunnelser 
for pristildelingen var Håvard 
Dalens forskningsaktivitet på 
kvalitet av hjerteultralyd, bruk 
av lommeultralyd for bedre 
diagnostikk av pasienter, og 
bruk av endepunktregister 
i forskningen ved HUNT 
Forskningssenter.

Prisen ble overrukket av 
forskningsutvalgets leder, 
Cecilie Risøe.
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AKUTT HJERTESVIKT OG 
KARDIOGENT SJOKK –  

EVIDENS OG ERFARINGER I 2017
Geir Øystein Andersen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Innleggelse med akutt hjertesvikt er en 
alvorlig tilstand med betydelig høyere 
dødelighet og re-innleggelser 30 dager 
etter en innleggelse enn akutt hjerteinfarkt. 
Nye retningslinjer fra 2016 vektlegger tidlig 
stabilisering av sirkulasjon og respirasjon. 
Pasienter i kardiogent sjokk eller med behov 
for ventilasjonsstøtte (non-invasiv eller 
invasiv) skal raskt overflyttes til en intensi-
venhet eller hjerteovervåkingsenhet (ICU/
CCU-enhet) etter initial stabilisering. 

Det er avgjørende at kardiologer 
engasjerer seg i akuttmottaket og i diag-
nostisering og behandling av pasienter med 
akutt hjertesvikt. Det er et stort paradoks 
at det er etablert gode sløyfer for STEMI-
pasienter med erfarne invasive kardiologer 
i første linje, mens pasienter med akutt 
hjertesvikt ofte tas imot av turnuskandida-
ter eller ferske leger i spesialisering. En må 
få bakvakter og ekkokardiografispesialister 
ut av poliklinikkene og ned i akuttmottaket, 
ellers overlater en akuttkardiologien til 
anestesileger og akuttmedisinere. Det er 
avgjørende at en får utført ekkokardiografi 
raskt på pasientene for å klargjøre etiologi 
og vurdere hemodynamikken. 

De viktigste årsakene til akutt hjerte-
svikt er oppsummert i retningslinjene med 
akronymet «CHAMP», dvs. akutt koronar-
syndrom, hypertensiv krise, arytmi, akutt 
mekanisk årsak og pulmonal emboli. 

Like viktig som å stille riktig diagnose 
og etiologi, er det å unngå feilbehandling 
og iatrogent sjokk. Typisk eksempel er 
pasienter med rask atrieflimmer som gis 
betablokker eller kalsiumblokker intravenøst 
uten at en har gjort ekkokardiografi. Mange 
av disse pasientene har takykardiindusert 
kardiomyopati med svært lavt slagvolum 
og er avhengig av frekvens for å opprett-
holde minuttvolum. Rask frekvensreduksjon 

med negative inotrope medikamenter vil 
kunne vippe pasienten over i sjokk. Andre 
eksempler er takotsubo-kardiomyopati 
som forverres av hypovolemi og adrenerg 
stimulering forårsaket av f. eks. dobutamin 
og furosemid.

Det er kommet en rekke gode arti-
kler de siste årene som legger vekt på riktig 
diagnose og behandling av høyre ventrikkel-
svikt samt organsvikt forårsaket av ikke bare 
«forward-failure» som følge av redusert 
minuttvolum, men «backward-failure» som 
fører til sentral venestuvning og affeksjon av 
lever, tarm, og nyre. Ved høyre ventrikkel-
svikt må en unngå for store væsketilførsel, 
forsøke å holde sentralt venetrykk under 16 
mm Hg og vurdere inotrope medikamenter. 

Ingen medikamenter har vist økt 
overlevelse ved akutt hjertesvikt. Nye 
nøytrale studier fra 2017 med ularitid og 
serelaksin, som begge medfører vasodilata-
sjon og er tenkt og være potensielt kardio-
protektive, viste ingen forskjell mht. dødelig-
het i store placebo-kontrollerte studier. 
Observasjonelle data styrker klinisk erfaring 
som tilsier at adrenalin øker dødeligheten 
og har uheldige organeffekter. Adrenalin bør 
derfor unngås annet enn i hjertestansbe-
handling. SOAP-studien ligger til grunn for 
dagens anbefalinger om bruk av dobutamin 
eller levosimendan (særlig hos betablok-
kerte pasienter) ved behov for inotropi og 
noradrenalin ved behov for vasokonstrik-
sjon/BT-økning. Doseringsanbefalinger i 
gjeldene retningslinjer ble kritisert i foredra-
get. En bør ikke gi bolusdose med levosi-
mendan til pasienter med akutt hjertesvikt, 
og startdosen med noradrenalin bør være 
10 ganger lavere enn anbefalt. Doseringen 
av noradrenalin bør være 0,02-0,3 µg/kg/
min, ikke 0,2-1,0 µg/kg/min som anført i 
ESCs retningslinjer fra 2016. 
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LVAD SOM BRO TIL 
HJERTETRANSPLANTASJON 
ELLER VARIG BEHANDLING

Einar Gude, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hjertetransplantasjon regnes fremdeles 
som gullstandard for behandling av terminal 
hjertesvikt, men mangel på organer gjør at 
kun 30-40 pasienter per år kan tilbys trans-
plantasjon i Norge. I mange land oppleves 
en mangel på donorer og en nedgang i 
hjertetransplantasjoner. Økende prevalens 
av hjertesvikt og donormangel innebærer 
derfor at hjertetransplantasjon har minimal 
epidemiologisk betydning. Hos enkelte 
pasienter er hjertesvikten så avansert at 
optimal, standard medisinsk behandling, 
inklusiv aortaballongpumpe (IABP), ikke 
har kunnet opprettholde tilfredsstillende 
hemodynamikk før nytt organ er tilgjengelig. 
Dette har ført til en utvikling av behandling-
stilbud med LVAD, «left ventricular assist 
devices». 

Formålet med implanterbar LVAD er 
avlastning av venstre ventrikkel og redusert 
lungestuvning samt økt minuttvolum for å 
forbedre organperfusjon og oksygentilbud 
i den systemiske sirkulasjon. Dette gir god 
symptomatisk effekt, bedret livskvalitet 
og økt overlevelse, og de fleste pasientene 
kan utskrives til hjemmet og gjenoppta de 
fleste vanlige daglige sysler. LVAD brukes 
ved sviktende venstre ventrikkel, men er 
avhengig av en fungerende høyre ventrikkel 
og lav lungekarmotstand. LVAD kan brukes 
som bro til transplantasjon eller som varig 

behandling. For pasienter som er transplan-
tasjonskandidater benyttes LVAD til dem 
som opplever klinisk forverring som for-
ringer sjansen for en vellykket hjertetrans-
plantasjon eller som erfaringsmessig har 
lang ventetid for organ (store personer med 
blodtype 0, pasienter med HLA-antistoffer). 
I mange tilfeller gis LVAD som «bro til deci-
sion» hvor relative kontraindikasjoner må 
reverseres før hjertetransplantasjon (høye 
pulmonale trykk, nyresvikt). Hos et begren-
set antall pasienter brukes LVAD som varig 
behandling (destination) (1). Varig behan-
dling krever tilnærmet énorgansykdom 
og svært motivert pasient. Pasienter som 
behandles som bro til hjertetransplantas-
jon, er ofte kritisk syke på IABP eller annen 
sirkulasjonstøtte. Destinasjonsbehandling 
bør benyttes hos pasienter som er klinisk 
stabile i NYHA-klasse 3B, men med en 
klinisk forverring over siste tid. 

Utviklingen innen mekanisk sirkulas-
jonsstøtte har vist svært lovende resultater 
siden begynnelsen av årtusenskiftet, hvor 
et og to års resultater konkurrerer nesten 
med resultater etter hjertetransplantasjon. 
Langtidsresultater for hjertetransplantas-
jon er imidlertid overtrufne. Resultat etter 
LVAD-innleggelse er korrelert til klinisk 
tilstand, og pasienter i kardiogent sjokk har 
dårligere overlevelse enn pasienter i NYHA-
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klasse 3. Det er utviklet et eget INTER-
MACS-system som beskriver klinikk og 
overlevelse (2) (figur 1). Komplikasjonsfaren 
peroperativt er relatert til klinisk tilstand før 
implantasjon, mens langtidskomplikasjoner 
som tromboemboli og infeksjon i strøm-
ledningen er avhengig av INR-kontroll og 
stell av ledningsinngangen i abdomen. I 
Norge har vi hatt 85 LVAD-pasienter hvorav 
49 er transplantert. 12 pasienter har per i 
dag LVAD enten som endelig terapi eller 
påvente av nytt hjerte. Tidlig mortalitet er 
10 % med ytterligere 10 % langtidsmor-
talitet. Det er implantert 3 BiVAD hvorav en 
pasient er død, en hjertetransplantert og en 
er destinasjonspasient. 

LVAD er en god behandling av 
pasienter med alvorlig hjertesvikt. Vi bruker 
LVAD som bro til hjertetransplantasjon for 
dem som må og varig behandling for en 

Figur 1. Intermacs-klassifisering, NYHA-klasse og et års overlevelse etter LVAD-implantasjon. 

 

selektert gruppe pasienter. Det er imidlertid 
viktig at aktiv donorpolitikk opprettholdes 
og at LVAD ikke brukes som en unnsky-
ldning for å ikke rekruttere potensielle 
donorer. På sikt, når LVAD blir mindre, 
komplikasjoner færre og batteriteknologien 
bedre, vil LVAD bli et godt supplement til 
hjertetransplantasjon. Foreløpig er hjertet-
ransplantasjon et førstevalg om mulig. 
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Christie-Davies’ theorem:

If your facts are wrong but  
your logic is perfect, 

then your conclusions are inevitably false. 
Therefore, 

by making mistakes in your logic, 
you have at least a random chance 
of coming to a correct conclusion.    
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OPTIMAL BEHANDLING AV  
AKUTT HJERTESVIKT –  

ER VI FLINKE NOK?
Rune Fanebust, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Det er stor forskjell på vår kunnskap om 
akutt hjertesvikt i forhold til kronisk hjerte-
svikt. Da CONSENSUS I-studien ble publi-
sert i New England Journal of Medicine i 1987 
(1), var det den første studien noensinne 
som viste at mennesker med kronisk hjerte-
svikt kunne leve lengre og bedre ved hjelp av 
medikamentell behandling (ACE-hemmeren 
enalapril). Siden da har kunnskap og evi-
dens om behandling av kronisk hjertesvikt 
blitt bygd stein på stein slik at behandling 
av kronisk hjertesvikt i ESCs retningslinjer nå 
for det meste er i anbefalingsklasse I med 
evidensnivå A, dvs. det aller beste.

Evidensnivået for behandling av 
akutt hjertesvikt derimot har en helt annen 
historie. I kjølvannet av CONSENSUS I-stu-
dien kom CONSENSUS II-studien publisert i 
1992, også i New England Journal of Medicine 
(2). Her ble pasienter med ST-elevasjons-
infarkt (STEMI) innen et døgn randomisert 
enten til intravenøs enalapril eller placebo. 
Dette ble som kjent ingen suksess, og 
studien ble stoppet før tiden på grunn av 
frykt for ugunstige effekter i enalaprilgrup-
pen. Slik har det fortsatt. Behandling av 
akutt hjertesvikt har dessverre fremdeles et 
mye lavere anbefalings- og evidensnivå enn 
kronisk hjertesvikt, særlig for de alvorligste 
formene som kardiogent sjokk. I det etter-
følgende kommer noen refleksjoner over 

dagens behandling av akutt hjertesvikt/
kardiogent sjokk.

Ikke gjør noe som kan 
forverre situasjonen
Som alt nevnt antydet CONSENSUS II-
studien at ACE-hemmer kunne være uheldig 
ved akutt hjertesvikt. I en undersøkelse av 
pasienter med kardiogent sjokk publisert 
i Critical Care Medicine i 2014 ble det sett 
på hvilke medikamenter som var blitt gitt 
i døgnet før pasientene fikk påvist sjokk 
(3). Det ble blant annet funnet at 30 % av 
pasientene hadde fått betablokker, og disse 
pasientene hadde en signifikant økt 30 
dagers mortalitet. Det var en ikke-signifi-
kant mortalitetsøkning for ACE-hemmere. 

Moral: Vær forsiktig med beta-
blokkere ved akutt hjertesvikt, trolig også 
ACE-hemmere.

Vasoaktive/inotrope 
medikamenter
I det kardiologiske miljøet har vi pleid å 
bruke adrenalin bare ved akutt sirkulato-
risk kollaps (hjertestans) eller anafylaksi. 
Vedvarende adrenalininfusjon har vi vært 
forsiktig med, mens det brukes mer i det 
«kirurgiske» miljøet. 

Noen vasoaktive/inotrope medikamenter:
Medikament Virkningsmekanisme Effekt
Dobutamin ß1 (og ß2)-reseptor Inotropi, kronotropi, svak vasodilatasjon
Dopamin D1-2 (1-3µg/kg/min, ß1 (3-10 µg/kg/min 

og α1 (> 10 µg/kg/min) reseptorer
Doseavhengig (inotropi, kronotropi, 
vasodilatasjon)

Noradrenalin Α1 (svak ß1) Vasokonstriksjon
Adrenalin Α1, ß1 og ß2 Inotropi (lav dose), vasokonstriksjon 

(høyere doser)
Levosimendan Ca2+-sensitizer, ATP-avhengige K+-kanaler Inotropi, vasodilatasjon
Milrinone Fosfodiesterase 3-hemmer Inotropi, vasodilatasjon
Vasopressin Vasopressinreseptor-agonist Vasokonstriksjon
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I en finsk studie fra 2016, 
«CardShock study» (4), ble bruk av adre-
nalin funnet å være en uavhengig markør 
for økt mortalitet. Det ble også funnet at 
adrenalin var assosiert med forverring av 
kardiale og renale biomarkører, sannsyn-
ligvis som følge av økt oksygenforbruk, økt 
vasokonstriksjon og direkte toksisk celle-
skade pga. intens adrenerg stimulering over 
tid. Dette peker i samme retning som flere 
tidligere observasjoner som har indikert at 
andre vasoaktive medikamenter kan være 
tryggere enn adrenalin.

En interessant artikkel fra USA 
publisert i Journal of the American Medical 
Association i år (5, har tatt for seg overle-
velsesdata i en 5-års-periode (2008-2013) 
hos pasienter behandlet for septisk sjokk. 
I 2011 oppstod en periode med mangel på 
noradrenalin som rammet mange sykehus. 
Disse sykehusene måtte da bruke andre 
vasoaktive medikamenter enn noradrenalin 
ved behandling av septisk sjokk. I man-
gelperioden ble det funnet signifikant økt 
dødelighet i sykehus som måtte velge et 
annet alternativ enn noradrenalin sammen-
lignet med før og etter at mangel oppstod. 
Dette støtter også en stor, randomisert stu-
die fra 2011 (6) som sammenlignet dopamin 
og noradrenalin ved ulike typer sjokk. I den 
studien ble det funnet at dopamin og nora-
drenalin var likeverdige i totalmaterialet av 
alle typer sjokk, men at noradrenalin hadde 
lavere mortalitet ved kardiogent sjokk. 

Vi har hatt forventninger til levosi-
mendan ved kardiogent sjokk, blant annet 
fordi det gir inotrop effekt uten samtidig å 
øke oksygenforbruket. Dessverre har heller 
ikke levosimendan innfridd. Det fins fortsatt 
ingen data som viser økt overlevelse. I 2017 
ble en stor studie publisert hos pasienter 
med svekket venstre ventrikkelfunksjon som 
skulle ACB-opereres. Pasientene ble rando-
misert til levosimendan eller placebo pero-
perativt (> 400 pasienter i hver gruppe). 
Skuffende nok ble det ikke funnet noe redu-
sert forekomst av hverken død, behov for 
nyreerstattende behandling, perioperativt 
hjerteinfarkt eller mekanisk sirkulasjons-
støtte hos levosimendan-gruppen sam-
menlignet med placebo-gruppen (7). I ESCs 
retningslinjer for akutt hjertesvikt fra 2016 
har levosimendan fått en «kan overveies» 
(IIb C-) indikasjon dersom det er grunn til å 

tro at betablokker bidrar til hypotensjon med 
vevshypoksi som konsekvens. 

Mekanisk sirkulasjonsstøtte
Aortaballongpumpe (IABP), Impella CP® og 
ECMO er de vanligste formene for meka-
nisk sirkulasjonsstøtte i Norge. IABP kan 
øke hjerteminuttvolumet med 0,25-0,5 l/
minutt, Impella CP® med opp til 3,5 l/minutt 
og ECMO til > 4-5 l/minutt. Men heller ikke 
ved disse metodene finnes det noen rando-
miserte studier som viser økt overlevelse 
ved kardiogene sjokk. Det fins heller ingen 
dokumentasjon på at Impella eller ECMO 
er bedre enn IABP selv om mange tror det, 
inklusiv meg selv (8, 9).

Hvorfor er det så vanskelig å 
skaffe dokumentasjon for at 
mekanisk sirkulasjonsstøtte 
bedrer overlevelse?
75-80 % av tilfellene med kardiogent sjokk 
skyldes akutt hjerteinfarkt/iskemisk hjerte-
sykdom. Det er ingen uenighet om at rask 
revaskularisering, hovedsakelig med PCI, er 
hovedårsak til at mortalitet har sunket fra 
over 80 % for 20-30 år siden til rundt 40 
% i dag (litt avhengig av hvilke definisjoner 
av sjokk som blir brukt). Data viser også at 
mange av pasientene som overlever kardio-
gent sjokk har god prognose.

En grunn til at det har vært vanskelig 
å vise økt overlevelse ved bruk av mekanisk 
sirkulasjonsstøtte er at studiene har vært 
for små. En annen grunn kan være at det 
er vanskelig å «prognostisere» pasientene 
ved innkomst, noe som kan føre til at det er 
vanskelig å velge ut de pasientene som vil 
ha nytte av mekanisk sirkulasjonsstøtte. Jeg 
vil prøve å utdype dette.

La oss først se på de om lag 60 % av 
pasientene som i dag overlever kardiogent 
sjokk. De aller fleste av disse overlever på 
konvensjonell behandling uten mekanisk sir-
kulasjonsstøtte. Dette betyr at om vi likevel 
bruker mekanisk sirkulasjonsstøtte på noen 
av disse, vil det være til liten eller ingen 
nytte fordi de vil overleve uansett med bare 
revaskulariserende behandling. Derimot 
risikerer vi ved mekanisk sirkulasjonsstøtte 
å påføre enkelte alvorlige komplikasjoner 
som i verste fall kan føre til at noen dør. 
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I gruppen på om lag 40 % som 
dør ønsker vi å redde flere. Men kanskje 
så mange som halvparten av disse lar seg 
ikke redde uansett fordi de allerede har 
fått alvorlig anoksisk hjerneskade eller er 
kommet inn i et irreversibelt sjokksyndrom. 
Den andre halvparten derimot burde kunne 
reddes ved mekanisk sirkulasjonsstøtte om 
det gjøres korrekt og i tide. 

Men: Dersom denne antagelsen 
stemmer, vil antallet pasienter som kan 
profitere på mekanisk sirkulasjonsstøtte 
ved kardiogent sjokk være begrenset. Det 
vil kun være de pasientene som ikke raskt 
stabiliseres etter innkomst med revasku-
larisering eller ikke er «for syke», se figur 
2. Å identifisere disse pasientene tidlig vil 
være avgjørende for å lykkes med mekanisk 
sirkulasjonsstøtte. Dette kan åpenbart være 
svært krevende. 

Det kan tenkes at «risikoskåringsal-
goritmer» kan hjelpe oss i valget om hvem 
som har en rimelig sjanse for overlevelse. 
Et eksempel på en slik skår ble lansert i 
en artikkel i Journal of the American College  
of Cardiology nylig: «Risk stratification for 
patients in cardiogenic shock after acute 
myocardial infarction» (10). Denne skåringen 
er basert på pasienter som deltok i SHOCK 
II-studien:

Et annet eksempel på prediksjons-
skår for mortalitet er «SAVE-score» som 
er utviklet av et sykehus i Melbourne og er 
beregnet som et hjelpemiddel for å vurdere 
sjanse for overlevelse ved ECMO-behand-
ling. Om slike skåringssystemer vil kunne 
hjelpe oss, gjenstår å se i framtidige studier. 

Vi trenger bedre «prognostiseringsverktøy» 
enn det vi har brukt til nå.

Avslutning 
Kardiologisk intensivmedisin er et ressurs-
krevende felt, men gode resultater kan opp-
nås. Også andre felt i medisinen har gjort 
store framskritt, men er dessverre også ofte 
svært ressurs- og kostnadskrevende. Det er 
desto viktigere å bruke våre felles ressurser 
på en god og rettferdig måte.

Vi må arbeide for å bedre evidens-
nivået for akutt hjertesviktbehandling; i dag 
er det alt for mange «IIb C»- indikasjoner. 
Nytten av vasoaktive/inotrope medika-
menter og mekanisk sirkulasjonsstøtte er 
fortsatt for dårlig dokumentert. Bruken av 
medikamenter som for eksempel adrenalin 
og levosimendan er i dag ganske varierende 
i ulike hjerteintensivmiljøer. Jeg tror det 
vil være nyttig å snakkes mer sammen om 
dette, om hvorfor det er slik og om det bør 
fortsette å være slik.

Personlig er jeg overbevist om at 
noen pasienter med kardiogent sjokk som 
døde før, i dag kan reddes med korrekt bruk 
av mekanisk sirkulasjonsstøtte, men det 
kreves trolig en nøye utvelgelse. Det burde 
være mulig å lage en skikkelig internasjonal 
studie på kardiogent sjokk og mekanisk 
sirkulasjonsstøtte; det fins mange slike pasi-
enter. Men det vil være utfordrende, blant 
annet pasientseleksjon, finansiering, etiske 
vurderinger mm. 

Men det nytter ikke å fortsette 
med bare å tro. Vi må arbeide for å skaffe 
oss mer kunnskap. Medisinsk historie 
har dessverre alt for mange eksempler på 

behandling vi har trodd på, men som 
ved kritisk søkelys viste seg å være 
virkningsløs eller til og med skadelig.

Figur 1
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