ACUTE CARDIAC CARE 2013
Sigrun Halvorsen, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Hovedtemaet for årets kongress var
“Acute Cardiac Care: A multi-disciplinary endeavour”. Fokus var altså på behovet for en
multidisiplinær tilnærming ved behandling
av pasienter med akutte kardiovaskulære
tilstander. Professor Peter Clemmensen,
president I ACCA, sa det på følgende måte:
“The best acute cardiac care
needs to have all professionals
involved and that is the philosophy of this year’s scientific
programme.”
Behandling av pasienter med akutte kardiovaskulære tilstander starter i det
øyeblikk pasienten tar kontakt
med helsevesenet, enten via
ambulansehelsetjenesten, via
sin fastlege eller i akuttmottaket på syke
huset, og fortsetter på sengeavdelinger eller
ICU, og krever godt samarbeid mellom alle
de involverte yrkesgrupper og spesialiteter.
Målet for årets kongress var å gi deltakerne
fra alle disipliner en oversikt over nyvinninger innen akutt og intensiv behandling av
akutt kardiovasksulær sykdom.
Her presenteres noen smakebiter fra
årets kongress.

Acute Cardiac Care 2013 gikk av stabelen
12.-14. oktober i Madrid i Spania. Ca. 1000
deltakere var samlet til et svært variert
program. Alle yrkesgrupper og spesialiteter
som behandler pasienter med akutte kardiovaskulære tilstander, var representert.
Acute Cardiac Care er en kongress
arrangert av ESC Acute
Cardiac Care Association
(ACCA). I forbindelse med at
ESC Working Group for Acute
Cardiac Care i 2012 gikk over
til å bli en Association, startet
foreningen også opp med å
arrangere kongress hvert år.
Årets kongress var lagt til
Madrid; neste års kongress
blir i Geneve, 18.-20. oktober
2014.
Målsettingen til ACCA er å forbedre
kvaliteten av behandlingen og prognosen
for pasienter med akutte kardiovaskulære
tilstander. ACCA legger stor vekt på undervisning og videreutdanning av helsepersonell, og har i tillegg til den årlige kongressen
utgitt sin egen lærebok (ESC textbook
on Intensive and Acute Cardiac Care) og
lansert et eget utdanningsprogram med
eksamen: ACCA certification exam. Denne
eksamen er ment for kardiologer som
jobber i intensivavdelinger (ICU) og som
ønsker å teste sin kompetanse i behandling
av pasienter med akutte kardiovaskulære
tilstander. Årets eksamen ble avholdt under
kongressen i Madrid.
ACCA har økt betydelig i medlemstall etter at de ble en ”association”: Fra
under 1000 i 2011 til 4000 medlemmer i
2013. ACCA har også fått sitt eget tidsskrift,
European Heart Journal - Acute Cardiovascular Care. Artikler som publiseres i dette
tidsskriftet indekseres på PubMed, men har
foreløpig ikke fått noen impact factor. Den
forventes imidlertid å komme om 1-2 år og
at den da vil bli ganske høy, da det publiseres mange gode artikler der som siteres
hyppig. Tidsskriftet refusererer allerede
60% av de innsendte manus.

Åpningsforedrag

ACCA hadde invitert den kjente intensivlegen, professor Jean-Lous Vincent fra Brussel, til å holde åpningsforedraget om ”The
multidisciplinary nature of intensive care
medicine”. Han holdt et engasjert foredrag
om dette, med fokus på hvem som skal lede
ICU/ICCU og hvordan skal man trene ICUlegen, slik at han/hun er best mulig egnet til
å utføre denne jobben. Dette vil bli viktige
spørsmål i fremtiden, da antallet ICU-senger vil øke, og ICU-legene sannsynligvis vil
få kortere arbeidstid.
Siden Vincent selv er intensivlege,
lå det vel nærmest i kortene at han mente
at ICU/ICCU burde ledes av en anestesieller intensivlege. Men han foreslo isteden
å legge vekt på en team-basert multidisiplinær tilnærming, hvor pasienten er i
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sentrum. Den som skal lede ICU, bør være
”a team player, a team builder and a team
leader”, mente Vincent, da man må trekke
inn mange ulike spesialister for optimal
pasientbehandling. Det spiller da mindre
rolle hva slags spesialitet lederen innehar.
Han skisserte også alternative roller
for kardiologene i i fremtiden:
1) Kardiologer sørger for å bli fullt
kvalifiserte ICU-spesialister, 2) kardiologer
blir konsulenter i ICU og 3) man skiller
i større grad mellom Cardiac Care Unit
(CCU) og Intensive Care Unit (ICU), hvor
kardiologene har ansvar for de mer stabile
pasientene som kan behandles på en CCU,
mens de dårligste paientene med behov for
ventilasjonsstøtte etc. behandles på ICU
som ledes av intensivlege.
Vincent diskuterte også studien
fra USA publisert i New England Journal of
Medicine i år (Kerlin et al., N Engl J Med
2013; 368:2201-9) hvor man undersøkte
om nærvær av intensivlege i ICU om natten
påvirket liggetid eller sykehusmortalitet av
pasientene sammenliknet med intensivlege
tilstede bare på dagtid, men muligheter for
telefonkonsultasjon på natten. Man fant
ingen effekt av „høyintensitets“-bemanning
med nærvær av intensivlege på natten.
Dersom bemanningen og kompetansen var
god på dagtid, med mulighet for telefonkon-

sultasjoner med disse eksperter om natten,
så det ikke ut til å være noen ekstra gevinst
i å ha intesivleger tilstede „på huset“ om
natten.

ACCA Clinical-Decision
Making Toolkit

Behandling av akutt kardiovaskulær sykdom
er blitt veldig kompleks. Det er mange
utfordringer når det gjelder diagnose,
risikostratifisering og behandling. Kritiske
avgjørelser må tas i løpet av veldig kort tid,
ofte bed-side og med svært begrensede
ressurser og utfordrende omgivelser. Til
tross for bedring i behandlingen er det
fortsatt høy dødelighet hos pasienter med
akutte kardiovaskulære tilstander, f.eks.
akutt koronarsyndrom. I tråd med ACCAs
mål om å forbedre kvaliteten og prognosen
for pasienter med akutte kardiovaskulære
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hjerteforum

N° 1/ 2014 / vol 27

112

paradox”, hvor overvektige pasienter med
etablert kardiovaskulær sykdom har bedre
prognose enn dem som ikke er overvektige.
I denne spanske studien fant man liknende
funn, nemlig at overvekt var en uavhengig
beskyttende faktor for sykehusmortalitet
hos pasienter med akutt koronarsyndrom.
Dette er et tankevekkende paradoks. Det
ble ikke presentert noen sikker forklaring på
dette funnet.

tilstander, har ACCA utviklet et “ACCA
Clinical Decision-Making Toolkit” som er
ment som et hjelpemiddel for raske bed-side
avgjørelser angående behandling av pasienter med akutte kardiovaskulære tilstander.
Det er utgitt som et lite hefte som får plass
i lommen, og er delt opp i følgende kapitler:
1) hovedsymptomer: brystsmerter, dyspne,
synkope, 2) akutt koronarsyndrom, 3)
akutt hjertesvikt, 4) hjertestans og AHLR,
5) rytmeforstyrrelser, 6) akutte vaskulære
syndrom (aortadisseksjon, lungeemboli) og
7) akutte myokard- og perikardsykdommer.
Anbefalingene er skrevet av ledende
europeiske eksperter i feltet og er i tråd med
ESC-retningslinjer.
På ACCA-kongressen ble dette „toolkit“ delt ut til alle interesserte, og det var
egne sesjoner hvor man gikk gjennom deler
av innholdet og instruerte i bruk av heftet.
Heftet kan lastes ned via ESC/ACCA sin
nettside (www.escardio.org/communities/
ACCA). Det er også planlagt en applikasjon for iPhone/iPad, men jeg tror ikke den
foreligger ennå.

Abstrakt fra Rikshospitalet
om pasienter med
kardiogent sjokk
behandlet med intraaortal
ballongpumpe

Bjørn Bendz og medarbeidere presenterte
en poster om hvordan det hadde gått
med 284 pasienter med brystsmerter og
kardiogent sjokk som var behandlet med
intraaortal ballongpumpe (IABP) ved Oslo
universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet
i perioden 2004-2010. Studien var retrospektiv, og overlevelsesdata ble hentet fra
folkeregisteret.
Pasientene var henvist til OUS,
Rikshospitalet til koronar angiografi pga.
brystsmerter og kardiogent sjokk. IABP ble
lagt inn enten før eller
etter koronar angiografi
(detaljer om tidspunkt
er ikke oppgitt). Gjennomsnittsalder på
pasientene var 64 år.
Koronarsykdom ble
påvist hos 97 %; bare
3 % hadde normale
koronarkar (kardiomyopatier). Tilsammen 208
pasienter ble behandlet
med PCI. Gjennomsnittlig behandlingstid
med IABP var 4,8 ± 6,9
(SD) dager. 30-dagers
mortalitet var 28 %,
men etter 90 måneder
(7,5 år) var mortaliteten
50 %. Høy alder (> 60
år), maligne arytmier,
behov for ventilasjonsstøtte og komorbiditet predikerte død. Den sterkeste prediktor

ACCAs beste abstrakter

Kongressen hadde plukket ut de beste
abstraktene som ble presentert i egen
sesjon. Ett av disse ble
presentert av L. Gonzalez Torres fra Spania:
“Influence of obesity on
in-hospital mortality in
Acute Coronary Syndrome: Results from the
ARIAM registry”. Denne
interessante retrospektive studien fra Spania
hadde undersøkt relasjonen mellom overvekt
og sykehusdødelighet
hos 42.827 pasienter
med akutt koronarsyndrom. Pasientene var
inkludert i et register
(ARIAM registry)
omfattende 40 spanske sykehus i perioden
2001 til 2012. Overvekt
har tradisjonelt blitt
sett på som en viktig
risikofaktor for koronarsykdom, men noen
studier har gitt mistanke om et “obesity
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IABP-behandlingen var ved OUS, Rikshospitalet betydelig lenger enn i IABP-SHOCK
II-studien (4,8 dager vs 3,0 dager)(se neste
avsnitt). Det var lavere 30-dagers mortalitet
i dette pasientmaterialet enn i IABP-SHOCK
II-studien (28 % vs 40 %). Sannsynligvis
henger dette sammen med at gjennomsnittsalder også var lavere.

for død var behov for ventilasjonsstøtte,
med en oddsratio på 2,8 (95 % KI: 1,7 –4,7,
p=0,007).
Studien gir vel ingen informasjon i
forhold til om det er nyttig eller ikke med
innsetting av IABP hos disse pasientene.
Det er likevel interessant å se data fra
Norge om hvordan det går med denne
kritisk syke pasientgruppen. Varigheten av

FOR OG MOT IABP
VED KARDIOGENT SJOKK
Kristin Marie Kvakkestad, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Studien har bidratt til å danne grunnlaget for diskusjonen rundt bruk av IABP hos
pasienter med kardiogent sjokk. Studien av
Prondzinsky et al (2) viste økt forekomst
av blødninger og slag hos IABP-pasientene
sammenliknet med kontrollgruppen. En
meta-analyse av IABP-støtte i randomiserte
kontrollerte studier og kohort-studier av
pasienter med kardiogent sjokk sekundært
til STEMI, viste ingen økning i 30-dagers
overlevelse eller venstre ventrikkelfunksjon
i IABP-gruppen (3). Thiele nevnte også at
studier av bruk av IABP pre-PCI hos pasienter uten kardiogent sjokk ikke forandrer
infarktstørrelsen. I de nyeste amerikanske
og europeiske retningslinjer har anbefalingene om bruk av IABP hos STEMI-pasienter
med kardiogent sjokk blitt justert fra klasse I
til klasse IIa- (4) og IIb-anbefaling (5).
Thiele diskuterte også resultatene
fra sin egen randomiserte IABP SHOCK
II-studie som ble publisert i 2012 (1).
Multisenterstudien randomiserte 600
STEMI-pasienter med kardiogent sjokk som
var planlagt for tidlig revaskularisering med
PCI, til enten å få IABP eller ikke, i tillegg til
standard medikamentell behandling. Ballongpumpen ble satt inn enten før eller rett
etter PCI-behandlingen. Primært endepunkt
var 30-dagers mortalitet. Sekundære endepunkter var bl.a. laktatnivå i blod, kreatinin
clearance, CRP og sykdommens alvorlighetsgrad vurdert med Simplified Acute Physiology
Score (SAPS) II-score. Median alder på de

Programmet inneholdt en sesjon for og mot
bruk av IABP ved kardiogent sjokk. Holger
Thiele fra Leipzig, førsteforfatter av IABPSHOCK II –studien (1), holdt contra-IABPinnlegget. Han innledet med at bruken av
IABP er utbredt ved ulike former for sjokktilstander, og at studier som tyder på en
positiv effekt ved kardiogent sjokk, stort sett
er observasjonsstudier. Videre viste han til
den randomiserte IABP SHOCK-studien (2),
som sammenliknet tillegg av IABP til standard behandling med vasopressor/inotropi
med kun vasopressor-/inotropi-behandling
hos pasienter med kardiogent sjokk sekundært til akutt hjerteinfarkt. Pasientene ble
randomisert etter reperfusion med primær
PCI, dersom de hadde behov for inotropi
og/eller vasopressorer til tross for adekvat
volumbehandling. Primært endepunkt var
endring i Acute Physiology and Chronic Health
Evaluatioin (APACHE) II-skår i løpet av fire
dager. Andre endepunkter var ulike hemodynamiske parametre. Studien inkluderte
40 pasienter (19 i IABP-gruppen, 21 i gruppen uten IABP), og konkluderte med uendret alvorlighetsgrad gradert etter APACHE
II-skår og uendrede hemodynamiske mål i
IABP-gruppen sammenliknet med kontrollgruppen. Thiele framholdt at studien ikke
viste forskjeller i hemodynamiske mål hos
hjerteinfarkt-pasienter komplisert med kardiogent sjokk som fikk IABP, sammenliknet
med pasienter i kontrollgruppen.
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kardiogent sjokk i denne studien og videre
om de ekskluderte pasientene var de med
mest alvorlig prognose. Han nevnte spesielt
gruppen pasienter < 50 år som i studien så
ut til å ha nytte av IABP sammenliknet med
kontrollgruppen.,
Videre påpekete Zahger at 7,4 % i
kontrollgruppen ble behandlet med «left
ventricular assist device» (LVAD) , og at
dette kan ha bidratt til et bedre utfall i kontrollgruppen enn vi ville sett dersom disse
pasientene ikke hadde fått mekanisk støtte.
48 % av pasientene i IABP-gruppen ble
behandlet med hypotermi, og 42 % var blitt
resuscitert. Overlevelse hos pasienter etter
hjertestans er dårligere enn hos pasienter
med kardiogent sjokk uten hjertestans, og
inkluderingen av pasienter med hjertestans
kan ha fortynnet en eventuell positiv effekt
av IABP behandlingen. Randomiseringen
av pasientene i denne studien foregikk
ved ankomst til sykehuset, men 86 % av
pasientene i IABP-gruppen fikk denne etter
PCI-prosedyren, og det er usikkert om
disse pasientene fortsatt var i kardiogent
sjokk etter at reperfusjon var gjenopprettet.
Zahger sa seg enig i at IABP ikke bør brukes
rutinemessig ved PCI av akutte infarktpasienter, men at SHOCK-studiene bekrefter
at bruken av IABP er trygg for pasientene.
Han ønsket seg en studie som skiller mellom infarktpasienter med kardiogent sjokk
med og uten hjertestans prehospitalt, og
bruken av IABP hos disse – før man konkluderer med at IABP ikke lenger har en plass i
behandlingen av pasienter med kardiogent
sjokk som følge av akutt hjerteinfarkt.
Etter disse to innleggene opplyste
Thiele at GFR-nivåene i IABP SHOCK II-studien var liknende som i andre SHOCK-studier eller registre, og at den høye 30-dagers
mortaliteten (ca. 40 %) viste at pasientene
inkludert i studien på ingen måte var lavrisiko pasienter. Han sa også at det er foretatt en post-hoc analyse av hypotermipasientene i IABP SHOCK II-studien, og det ble
ikke funnet noen effekt av IABP-behandling
i denne subgruppen heller. Angående subgruppeanalysen av pasientene < 50 år som
så ut til å ha fordel av IABP, svarte Thiele at
så lenge hans studie ikke viste noen forskjell
i endepunkter mellom de to randomiserte
gruppene, kan man ikke legge vekt på funn
av forskjeller i subgruppeanalyser.

inkluderte pasientene var 70 år, og de ble
behandlet med IABP i median 3,0 dager
(IQR 2,0 til 4,0). Studien konkluderte med
at bruk av IABP hos pasienter med kardiogent sjokk som følge av akutt hjerteinfarkt,
og som var planlagt for tidlig revaskularisering, ikke reduserte 30-dagers dødelighet
sammenliknet med pasienter i kontrollgruppen (40 % vs 41 %, p=0,69). I en
oppfølgingsstudie viste de at det heller ikke
var forskjell i dødelighet etter 12 måneder,
mellom IABP- og kontrollgruppen (52 % vs
51 %, p=0,91). Det var heller ingen forskjell
i serum laktat-nivåer eller bruk av katekolaminer under studien.
Han viste til at dødeligheten hos
pasienter med kardiogent sjokk sekundært
til akutt hjerteinfarkt er nær 100 % uten
behandling, og at dødeligheten faller til ca.
60 % hos pasienter som behandles med
trombolyse, og til ca. 40 % hos pasienter
som behandles med PCI. Han henviste
også til en fersk metaanalyse som viste økt
overlevelse hos trombolyse-behandlede
infarktpasienter med kardiogent sjokk som
ble behandlet med IABP, men ikke hos PCIbehandlede infarktpasienter med kardiogent
sjokk (6).
Zahger fra Israel holdt innlegget
pro-IABP. Han nevnte kort de kjente positive
effektene ved bruk av IABP ved kardiogent sjokk: redusert afterload, økt koronar
blodstrøm og redusert oksygenforbruk i
myokard. Han viste til at det er rapportert i
registerstudier at IABP er i økende bruk ved
kardiogent sjokk. Han refererte så til IABP
SHOCK-studien (2). Bruken av IABP synes
ikke å forårsake skade i denne studien. Zahger stilte spørsmålet: «Were so many people so wrong for such a long time»? Deretter tok han for seg IABP SHOCK-II studien
(1). Studien viste ingen forskjeller mellom
pasientene i de to gruppene, verken når det
gjaldt primære eller sekundære endepunkter. Zahger argumenterte med at denne studien ikke viste at pasientene som får IABP,
har et dårligere forløp enn med konvensjonell behandling. Han påpekte at SHOCKII-studien ekskluderte 24 % av screenede
pasienter, og at vi ikke fikk informasjon om
hvordan det gikk med disse. Median kreatinin clearance hos IABP-gruppen var 60,7 ml/
min som er normalt. Zahger stilte spørsmålet om flertallet av pasientene virkelig hadde
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Referanser

Zahger kom med et eksempel på en
pasient som innkom med STEMI og klinske
tegn på kardiogent sjokk; hypotensiv, blek,
klam, takykard, forvirret. Han ble behandlet
med primær PCI og full dose vasoaktive
medikamenter, men hadde vedvarende
hypotensjon. Orienterende ekkokardiografi
viste intakt myokardvegg i venstre ventrikkel og ingen klafferuptur. Ville du gitt denne
pasienten IABP? Hvis svaret er nei, hva har
vi da å tilby denne pasienten?
Diskusjonen førte til forslag om bruk
av andre mekaniske hjelpemidler som LVAD,
Impella og ECMO. Thiele mente dette er
den behandlingen som burde vært gitt til
ovennevnte pasient, selv om det heller ikke
for disse behandlingsprinsipper foreligger
dokumentasjon på bedret overlevelse. Zahger avsluttet med å anbefale at pasienten
skulle fått IABP fordi dette ikke er vist å føre
til skade og er en etablert behandling med
lang empiri bak seg. Han tvilte på om det
var etisk forsvarlig å la være å bruke IABP
hos en slik pasient.
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“CASES BY RESIDENTS” - A CASE OF ACUTE
CORONARY SYNDROME
Kristin Marie Kvakkestad, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Nytt av året var sesjonene ”Case by
residents”, hvor leger under utdanning var
bedt om å presentere pasientkasuistikker
som deretter ble diskutert av
eksperter innen feltet. Anders
Opdahl, lege i spesialisering
ved OUS, Ullevål, var plukket
ut til å presentere en pasientkasuistikk på dag tre av
konferansen. Kasuistikken ble
kommentert av M. Lettino,
Italia. Kasuistikken dreide seg
om en 52 år gammel mann
med akutte brystsmerter. EKG
viste lette ST-elevasjoner i nedre vegg,
og han ble akseptert for akutt angiografi.
Angiografifilmen ble vist under sesjonen
og viste stenose i høyre koronararterie,
oppfattet som culprit-lesjon og behandlet
med PCI. Det tilkom troponin-T-stigning til
maksverdi 861 ng/l, men normale funn ved
ekkokardiografi. Pasienten ble utskrevet
etter 4 dager i velbefinnende med standard
medikasjon, og alle trodde nå at problemet
var løst. Etter 10 dager fikk han imidlertid
ny episode med brystsmerter og ble innlagt
lokalsykehus. Under oppholdet tilkom ny
ST-elevasjon i nedreveggsavledningene, og
pasienten ble sendt til ny angiografi som
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viste åpen stent, men nye stenoser i distale
høyre koronararterie. Dette ble oppfattet
som koronarspasmer og vellykket behandlet
med intrakoronar nitroglyserin
og adenosin. Neste dag var det
igjen nye brystsmerter, denne
gang ledsaget av ST-elevasjon
i fremreveggsavledningene (se
figur).
Det ble utført enda en
angiografi som denne gang
viste subtotal stenose i LAD.
Igjen mistenkte man
spasmer og ga behandling med
nitroglycerin intrakoronart med god effekt.
Troponin-T steg denne gang til maksimalverdi 517 ng/l. Pasienten fikk diagnosen
spasmeangina. Betablokker ble seponert,
og han ble satt på behandling med kalsiumantagonist og langtidsnitrat i tillegg
til at dobbel platehemming og statin ble
opprettholdt. Videre ble han oppfordret
til å ta nitroglyserinspray raskt ved nye
smerter. Pasienten hadde likevel stadig
nye episoder med brystsmerter, men de
avtok gradvis i intensitet. Han hadde også
noen løp med ventrikkeltakykardi under
oppholdet. MR cor viste mulig lite infarktområde i nedre vegg med velbevart venstre
ventrikkelfunksjon.
Kasuistikken illustrerer at pasienter som presenterer seg klinisk med akutt
hjerteinfarkt ikke nødvendigvis har okkluderte koronarkar.
I sin kommentar diskuterte
M. Lettino angiogrammet
utført ved innkomst, hvor
hun, i likhet med andre i
salen, oppfattet stenosen i
høyre koronararterie som
sannsynlig aterosklerotisk
betinget og støttet avgjørelsen om å sette inn en stent.
Videre støttet hun diagnosen
spasmeangina og behandlingen som ble gitt i det videre
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forløpet. Hun understreket så at hun ville
behandlet pasienten både med sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt og med
antianginøs medikasjon som profylakse
mot nye spasmeanfall. Hun ville testet
pasienten med hyperventilering under
behandling med kalsiumantagonist, og
titrert seg frem til en dose der pasienten
ikke greide å utløse brystsmerter ved
hyperventilering. Hun ville da følt seg
trygg på at pasienten var optimalt behandlet i forhold til risiko for nye infarkter og
nye ventrikulære arytmier.
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