REFERATER FRA AMERICAN
HEART ASSOCIATION SCIENTIFIC
SESSIONS 2013, I DALLAS, TEXAS
AHA-kongressen i 2013 ble lagt til Dallas Convention Center, med
ca. 18000 deltagere fra 105 land. Det var 4176 abstrakter pluss 30
”late-breaking basic science”-abstrakter og 758 sesjoner, derav 443
forskningssesjoner (306 poster- og 128 orale sesjoner) og 315 inviterte
sesjoner. 20 ”late-breaking clinical trials” og 19 ”special reports” ble
presentert. Professor Robert Harrington var leder for organisasjonskomitéen. Det var langt mellom presentasjoner med såkalt ”positive”
resultater, men flere studier hadde en klinisk relevant og spennende
design.
Lars Gullestad har referert noen viktige sviktstudier, deriblant
TOPCAT (Treatment of Preserved Cardiac function heart failure with
an AldosTerone antagonist). Her ble det påpekt interkontinentale
forskjeller av interesse i multisentersammenheng. Gullestad har også
omtalt behandling av iskemibetinget mitrallekkasje. Ida Leren har
dekket genetikk ved hjertesykdommer. Kristin Angel har tatt for seg
inflammasjon og hjertesykdommer, og hun har kommentert VISTA16-studien som undersøkte effekten av varespladib på kardiovaskulær
risiko hos pasienter med akutt koronarsyndrom. Analysen viste mulig
skadelig effekt av varespladib, og studien ble stoppet. Det ble rettet kraftig kritikk mot sponsoren som lenge holdt tilbake dataene fra
denne studien. Kristian Engeseth har referert interessante data relatert
til prehospital hypotermibehandling ved hjertestans. Trygve Sørdahl
Hall har tatt for seg supplerende 1-års data i STREAM-studien, hvor
STEMI-pasienter ble randomisert til enten farmako-invasiv strategi
eller standard primær PCI-behandling i henhold til lokal praksis. Per
Hamre refererer oppfølgingsdata i TACT-studien, hvor man har prøvd
å påvirke arterioskleroseutviklingen med EDTA-chelator og vitaminer.
Helge Røsjø har betraktninger knyttet til biomarkører, og Gisle Langslet
refererer OSLER-studien basert på en hemmer av PCSK-9 (proprotein
convertase subtilisin/kexin type 9) som har vist seg å ha betydning for
reguleringen av LDL-reseptornivået. En annen viktig studie er ENGAGE
AF – TIMI 48 som tar for seg edoksaban som er en ny faktor Xa-hemmer. Denne studien er én av noen utvalgte studier, referert av undertegnede. Thomas von Lueder har et interessant referat om hypertrofisk
kardiomyopati og idrettshjerte.
Dennis W. T. Nilsen, stedlig redaktør
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HVOR TIDLIG SKAL
HJERTESTANSPASIENTER
NEDKJØLES, OG HVILKEN
TEMPERATUR ER BEST?
Kristian Engeseth, Akuttmedisinsk avdeling og Hjertemedisinsk avdeling,
Oslo universitetssykehus, Ullevål
termi indusert ved infusjon av kalde væsker
fører til nedsatt perfusjon av koronararterier
(3). Forfatterne stiller spørsmål om ugunstige effekter av anvendt nedkjølingsmetode
kan ha maskert en eventuell positiv effekt av
tidlig nedkjøling. Dyrestudier har vist best
nevroproteksjon ved terapeutisk hypotermi
dersom nedkjøling starter tidligere enn 15
minutter etter reperfusjon (4). Resultatene
i denne studien er ikke i tråd med dette, og
forfatterne diskuterer om intervensjonsgruppen kunne kommet bedre ut ved start
av nedkjøling allerede under resucitering.
Forfatterne konkluderer med at
man på bakgrunn av studieresultatene ikke
kan anbefale rutinemessig nedkjøling med
infusjon av kaldt saltvann under transport til
sykehus hos disse pasientene, men etterlyser flere studier.

To store studier vedrørende terapeutisk
hypotermi ble presentert som late braking
clinical trials. Nedkjøling til 32-34 °C er i
dag rutinebehandling hos pasienter etter
hjertestans med vellykket resucitering, men
vedvarende bevisstløshet (1).

Prehospital nedkjøling
Franscis Kim fra Seattle presenterte en
randomisert klinisk studie som evaluerte
effekten av prehospital nedkjøling ved rask
infusjon av opptil 2 liter saltvann med temperatur 4 °C så tidlig som mulig etter ROSC
(return of spontaneous circulation) hos
pasienter med hjertestans utenfor sykehus
(2). Primære endepunkter var overlevelse
og nevrologisk status ved utskrivelse.
1359 pasienter (583 med og 776
uten sjokkbar primærrytme) ble randomisert til intervensjonsgruppen som mottok
prehospital nedkjøling i tillegg til konvensjonell behandling eller kontrollgruppen
som kun mottok konvensjonell behandling.
Pasienter i intervensjonsgruppen hadde 1 °C
lavere temperatur ved mottak i sykehus og
nådde måltemperaturen 1 time raskere enn
pasienter i kontrollgruppen. Gruppene var
homogene ved studiestart, og behandlingen
i sykehus var lik. Begge gruppene lå gjennomsnittlig like lenge i sykehus, og det var
ingen forskjell mellom gruppene i overlevelse eller nevrologisk status ved utskrivelse
eller etter 6 måneder.
Pasienter i intervensjonsgruppen
hadde imidlertid større forekomst av ny
hjertestans under transport, var dårligere
oksygenert og hadde større forekomst av
lungeødem ved mottak i sykehus samt
større behov for diuretika de første 12
timene av behandlingen enn pasienter i kontrollgruppen. Dyreforsøk har vist at hypo-

33 versus 36 °C – er det viktigst å
unngå feber?
Niklas Nielsen, som er anestesilege ved
sykehuset i Helsingborg, presenterte en
randomisert internasjonal multisenterstudie der man sammenliknet nedkjøling til
henholdsvis 33 °C og 36 °C i behandlingen
av hjertestanspasienter (5). Artikkelforfatterne sier innledningsvis at evidensen for
dagens behandlingsrutiner er begrenset og
at optimal måltemperatur er ukjent.
950 voksne pasienter med hjertestans utenfor sykehus som var vedvarende
bevisstløse etter ROSC ble randomisert til
hypotermibehandling med henholdsvis 33
og 36 °C i 36 timer i tillegg til annen standardbehandling. Pasientene ble fulgt inntil
180 dager etter at siste pasient var inkludert. Primært endepunkt var død, og sekundært endepunkt var cerebral performance
category. Gruppene var homogene ved
121
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studiestart. Studien påviste ingen forskjell
mellom gruppene i overlevelse eller cerebral
performance category ved studieslutt, men
det var noe økt forekomst av komplikasjoner
i 33 °C-gruppen.
En av hovedforskjellene mellom
denne studien og tidligere studier er at
begge pasientgruppene ble strengt temperaturkontrollert, og ingen fikk ligge med
feber. Da det ikke ble påvist noen fordel ved
å senke temperaturen ned til 33 °C kontra å
holde den på 36°C, kan man kanskje spørre
seg om ikke nettopp det å unngå feber er
det vesentlige i denne sammenhengen.
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3.

4.
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HEMMING AV PCSK9 – ET NYTT
BEHANDLINGSPRINSIPP FOR
SENKNING AV LDL-KOLESTEROL
Gisle Langslet, Lipidklinikken, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
nant hyperkolesterolemi, dvs. en ny variant
av familiær hyperkolesterolemi (2). Det
ble senere vist at overekspresjon av PCSK9
økte nedbrytningen av LDL-reseptor og økte
LDL-kolesterolnivået. Mekanismen for dette
er at PSCK9 bindes til LDL-reseptor i serum.
Dette komplekset blir så transportert intracellulært hvor det degraderes i lysosomene
(3,4). PCSK9 er altså en regulator av LDLreseptoraktiviteten slik at økt PCSK9-nivå
fører til redusert LDL-reseptornivå og økt
LDL-kolesterolnivå. Redusert PCSK9-nivå
fører til økt LDL-reseptoraktivitet og redusert LDL-kolesterolnivå.
I 2005 ble det i Dallas Heart Study
funnet to ”loss of function”-mutasjoner i
PCSK9-genet som førte til redusert PCSK9nivå og ca. 40 % redusert LDL-kolesterolnivå i blodet (5). Det ble så lett etter
personer med denne mutasjonen i ARICpopulasjonen (Atherosclerosis Risk in Com-

Serumnivået av LDL-kolesterol reguleres i
stor grad av kolesterolsyntesen i leveren og
opptaket av LDL-partikler i levercellene via
LDL-reseptorer på overflaten av levercellene. LDL-reseptorene resirkuleres i cellene,
men brytes etter hvert ned. Familiær hyperkolesterolemi (FH) skyldes oftest en genfeil
i LDR-reseptorgenet på kromosom 19 som
fører til ikke-fungerende eller dårlig fungerende LDL-reseptorer. Ved heterozygot FH
er 50 % av LDL-reseptorene defekte.
I 2003 ble det beskrevet et protein,
NARC-1, senere omdøpt til PCSK-9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type
9), som har vist seg å ha betydning for
reguleringen av LDL-reseptornivået. Genet
som kodet for dette proteinet finnes på
kromosom 1 og er aktivt blant annet i lever
(1). Kort tid etter at NARC-1 ble beskrevet,
ble det vist at ”gain of function”-mutasjoner
i PCSK9-genet forårsaker autosomal domi-
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til sitt opprinnelige kolesterolnivå. I tillegg
til LDL-reduksjonen var det reduksjon i
lipoprotein (a) med ca. 20 %, apoB ca.
40 % og økning av HDL-kolesterol og apoA1
med ca. 5 %. Uønskede hendelser forekom
hos 81,4 % i evolocumab-gruppen og 73,1 %
i standardbehandlingsgruppen. Ca. 5 %
av de uønskede hendelsene i evolocumab
gruppen var reaksjoner på injeksjonsstedet
som oftest var bagatellmessige. Alvorlige
uønskede hendelser forekom hos 7,1 % i
evolocumabgruppen og 6,3 % i standardbehandlingsgruppen. Det var ingen sikkerhetssignaler i laboratorieprøvene, og det var lav
forekomst av forhøyet CK og leverenzymer i
begge gruppene.
Det har vært uttrykt bekymring for
at LDL-kolesterolnivået kan bli for lavt og
forårsake bivirkninger. Det ble derfor gjort
analyse av bivirkningsforekomst i henhold
til LDL-kolesterolnivå; < 0,65, < 1,3 og > 1,3
mmol/l. Det var ingen vesentlig forskjell
i bivirkninger mellom disse gruppene. Av
nevrologiske/psykiatriske bivirkninger var
det litt økt forekomst av hodepine, svimmelhet og søvnvansker i evolocumab-gruppen.
Dette er vanlige symptomer hos mange
og kan like gjerne reflektere at de som var
randomisert til evolocumab, var på studiestedet hver 4. uke, mens de som fikk standardbehandling bare var til visitter hver 3.
måned slik at disse symptomene ble bedre
fanget opp hos evolocumab-pasientene.
Mer alvorlige nevrologiske symptomer som
hukommelsesvansker, depresjon og angst
forekom sjeldent og var likt fordelt mellom
gruppene.
Resultatene fra studien samsvarer
godt med vår erfaring med PCSK9-hemmere i kliniske studier på Lipidklinikken. Det
er lite og ingen reaksjoner på injeksjonene.
Deltakerne setter disse selv, enten med
ferdigfylte sprøyter eller med autoinjektorer.
Injeksjonene er lette å sette. Vi har sett lite
bivirkninger, og ingen særlige bivirkninger
peker seg ut.
Erfaringen med klinisk bruk av
medikamentet er så langt begrenset, og
sikkerheten ved langtidsbruk er uavklart.
Det kan tenkes at det over tid kan dannes
antistoffer mot medikamentet som kan gi
allergiske reaksjoner og eventuelt nedsatt effekt. Foreløpig er dette ikke påvist i
klinisk relevante nivåer, og det er heller ikke

munities) i USA, en stor prospektiv studie
av hjertesykdom som har pågått siden 1987.
En fant at personer med disse mutasjonene
hadde gjennomsnittlig LDL-kolesterolnivå
på 2,5 mmol/l, mot 3,5 mmol/l generelt i
populasjonen, en reduksjon på 28 %. Det
overraskende var at over en 15 års periode
hadde disse personene 88 % mindre risiko
for å utvikle koronar hjertesykdom (6). Den
store forskjellen i risiko med en moderat forskjell i LDL-kolesterolnivå skyldes sannsynligvis at disse personene har hatt sitt lave
LDL-kolesterolnivå fra fødselen.
De store legemiddelfirmaene skjønte
raskt at hemming av PCSK9 kunne være en
effektiv måte å senke kolesterolet på. Ved
genteknologi ble det syntetisert humane
antistoffer som binder seg spesifikt til
PCSK9 i serum og inaktiverer proteinet.
Medikamentene injiseres subkutant vanligvis hver 2. eller hver 4. uke. Regeneron/
Sanofi og Amgen har vært først ute med å
publisere fase II-studier. Disse har vist betydelig LDL-reduksjon på opptil 70 % avhengig av dose og injeksjonshyppighet.
På årets AHA-kongress publiserte
Amgen 1 års resultater fra OSLER-studien
(Open-label Study of Long-tERm Evaluation
Against LDL-C) med PCSK9-hemmeren
evolocumab. OSLER er en forlengelsesstudie som omfatter ca. 1100 deltakere fra fire
forutgående fase II-studier som hadde vart
i 12 uker. De fire fase II-studiene utgjorde
en variert studiepopulasjon med og uten
samtidig statinbehandling og omfattet
personer med vanlig hyperkolesterolemi,
familiær hyperkolesterolemi, koronarsykdom og statinintoleranse. Studien er den
lengste med PCSK9-hemmere som hittil
er publisert. Uavhengig av hvilken behandling de hadde vært randomisert til i de fire
”morstudiene”, ble deltakerne randomisert i
forholdet 2:1 til enten åpen behandling med
evolocumab hver 4. uke i tillegg til standardbehandling eller bare standardbehandling.
Ca. 90 % av deltakerne fullførte studien. De
som fikk evolocumab + standardbehandling
hadde ca. 50 % LDL-reduksjon. Deltakerne
som fikk evolocumab i ”morstudien” og
som fortsatt fikk evolocumab i forlengelsesstudien opprettholdt sin LDL-reduksjon på
ca. 50 %. De som hadde fått evolocumab i
morstudien og som bare fikk standardbehandling i forlengelsesstudien, returnerte
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Referanser

registrert antistoffrelaterte bivirkninger.
Allergiske reaksjoner har forekommet, men
det har ikke vært sett i sammenheng med
forhøyet antistoffnivå.
Bekymringen for lave og svært
lave LDL-kolesterolnivåer over tid er blant
annet knyttet til mulig betydning for cellesyntese, nivå av fettløselige vitaminer
og nivå av steroidhormoner. I studiene blir
steroidhormonnivå og nivå av fettløselige
vitaminer monitorert. Foreløpig er det ikke
publisert data om dette. Flere faktorer taler
mot at senkning av LDL-kolesterol til lave/
svært lave nivåer (< 1 mmol/L) ved PCSK9hemming er skadelig hos ellers friske
personer. PCSK9-hemming øker cellenes
opptak av kolesterol. Kolesterol syntetiseres
også intracellulært. Personer med ”loss of
function”-mutasjoner i PCSK9-genet har
redusert risiko for kardiovaskulær sykdom
og ser ikke ut til å ha oversykelighet av
andre tilstander. Det er beskrevet en kvinne
i USA med ”loss of function”-mutasjon i
PCSK9 genet fra både mor og far (compound heterozygot). Hun har LDL-kolesterol
på 0,36 mmol/l, er frisk, har høyere utdanning og to barn (7).
I tillegg til sikkerhet og effekt ved
langtidsbruk er det nødvendig å dokumentere at LDL-kolesterolsenkning ved PCSK9hemming også reduserer forekomsten
av kardiovaskulær sykdom. Både Sanofi/
Regeneron, Amgen og Pfizer har store endepunktstudier på gang med rundt 20 000
deltakere hver, og studiene ventes avsluttet
i 2018.
Dersom PCSK9-hemmere kommer
på markedet blir de trolig dyre. Utviklingsog produksjonskostnadene er høye. Sannsynlige indikasjoner vil i primærprofylakse
antagelig bare være alvorlig hyperkolesterolemi (familiær hyperkolesterolemi), der
behandlingsmål ikke nås ved konvensjonell
behandling, og i sekundærprofylakse ved
alvorlig sykdom der behandlingsmål ikke
nås med vanlig behandling. Intoleranse
for statiner er også en mulig indikasjon.
Det pågår studier i denne pasientgruppen.
Resultatene fra endepunktstudiene vil ha
avgjørende betydning for fremtidig klinisk
bruk.
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BIOMARKØRER PÅ AHA 2013
Helge Røsjø, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, K.G. Jebsen Cardiac
Research Centre, Center for Heart Failure Research og Institutt for klinisk medisin,
Universitet i Oslo
gir prognostisk informasjon ved aortastenose uavhengig av andre risikoparametre,
inkludert ekkokardiografi-variabler og NTproBNP. miRNA som biomarkører ble også
omtalt i flere oversiktssesjoner.
Innen proteinmarkører var det også,
som på ESC 2013, presentasjoner vedrørende nytten av høysensitiv (hs) troponinmåling for tidlig å stille diagnosen hjerteinfarkt (AMI). Et metodologisk problem
for slike studier er imidlertid at troponin
inngår i definisjonen av AMI. Bedre hadde
det derfor vært å undersøke hs troponin sin
evne til å skille brystsmerte av koronar årsak
fra non-koronare brystsmerter samt den
prognostiske betydning av lave troponinkonsentrasjoner stratifisert etter behandling. Ingen slike studier ble presentert på
AHA-kongressen i 2013. Det var ellers noen
nye proteinmarkører (Mimecan bl.a.) som
er i tidlig fase-testing, og der det kliniske
potensialet er uavklart. Ellers var det flere
arbeider på nytten av etablerte proteinbiomarkører for å oppdage hjerteskade ved cellegift- og anti-hormonbehandling ved kreftsykdom og hs troponiner virker også her til
å være utmerkede biomarkører. En svakhet
ved disse studiene var imidlertid at ekkokardiografi alene ble brukt som gullstandard for
hjerteskade/-dysfunksjon, og det blir derfor
spennende å se resultatene for hs troponiner i den norske PRADA-studien der kardial
MR er gullstandard (i kombinasjon med
ekkokardiografi). Undertegnede fikk ikke
med seg noen
sesjoner som
omhandlet
metabolitter/
metabolomics.

AHAs Scientific Sessions har en annen profil
en ESC-kongressen med mindre biomarkørpresentasjoner og mer fokus på grunnforskning og translasjonsforskning. Dette er
imidlertid også interessant fra biomarkørperspektiv da nye biomarkører kan komme
langs hele aksen fra genomet til modifiserte
proteiner og metabolitter (figur som er
modifisert fra Gerstzen RE, Wang TJ. Nature
2008;451:949-52).
Innen functional genomics var det
fokus på sjeldne varianter (”rare variants”)
som nå kan identifiseres ved fullsekvensering av genomet. Det var ellers en glimrende
plenumssesjon som omhandlet utviklingen
innen kardiovaskulær genetikk der bl.a.
professor Christine Seidman fra Harvard,
Boston, viste betydningen av genvarianter
for diagnostikk og risikoprediksjon ved kardiomyopatier. Derimot er assosiasjonen for
vanlige risikovarianter (”common variants”)
bare moderat sterk for hjerteinfarkt og
hjertesvikt, og svakere enn det man ser for
protein-biomarkører.
Innen transkriptomet (RNA) er
mikro-RNA (miRNA) ledende kandidater
som nye biomarkører. miRNA er korte
(22-nukleotider) RNA-tråder som enten er
pakket i mikrovesikler eller bundet til proteinkomplekser, og de er derfor svært stabile
i serum og plasma. Undertegnede viste på
vegne av et norsk konsortium at miRNA
kan ekstraheres med svært lite variasjon fra
vanlig serum og at miR- 210-konsentrasjon
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RAPPORT FRA GENETISKE
SESJONER
Ida Skrinde Leren, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

”New Developments
in Mechanism and
Treatment of Inherited
Channelopathies”

på å stabilisere hjerterytmen. Det mest
sentrale leddet i behandlingen av LQTS er
imidlertid betablokkere, fortrinnsvis nadolol
eller propranolol [1]. Dersom man likevel
bruker metoprolol eller atenolol er det viktig
at dette ikke gis som engangsdose, men
fordeles utover døgnet.
Kommentar: I Norge har vi god erfaring med Selo-Zok som behandling ved lang
QT-tid-syndrom. Vi tror at originalpreparatet
har bedre døgnkontinuerlig effekt enn generika og anbefaler derfor ikke generisk bytte.
Ved mistanke om utilstrekkelig betablokker
effekt og hos høyrisikopasienter brukes alltid
nadolol (ref: Kristina H. Haugaa, overlege ved
kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet)
Noen pasienter med LQTS trenger en
ICD. ICD er indisert ved overlevd hjertestans, hos dem som ikke tolererer betablokkerbehandling eller ved persisterende symptomer på tross av tilstrekkelige doser med
betablokker. I tillegg anbefalte Ackerman
left cardiac sympathetic denervation (LCSD)
som behandling for enkelte pasienter [2].
Dette er et inngrep der man fjerner den
sympatiske grensestrengen i nivå Th1-Th5
og nedre del av venstre ganglion stellatum
for på den måten å fjerne hjertets hovedkilde til noradrenalin, som er et viktig arytmisubstrat. LCSD kan være indisert dersom
man får repetitive innslag av ICD, som bro
til ICD eller dersom man ikke tåler betablokkerbehandling i tilstrekkelige doser.
George Alfred informerte om fremtidige behandlingsalternativer ved LQTS.
I hovedsak er dette snakk om medisiner
som blokkerer eller øker funksjonen til de
affiserte ionekanalene for å gjenopprette
normalfunksjon. Det finnes flere lovende
dyrestudier på dette området. I tillegg er det
mye forskning på genterapi, uten at man i
dag har kommet frem til konkrete behandlingsalternativer på pasientnivå.

Lang QT-tid-syndrom (LQTS)
Michael Ackerman fra Mayoklinikken innledet sesjonen med temaet: Hvor står vi i dag
når det gjelder diagnostikk og behandling
av lang QT-tid-syndrom (LQTS)? LQTS er
en arvelig ionekanalsykdom som disponerer
for alvorlige, ventrikulære arytmier. Dagens
diagnostikk baserer seg på anamnese,
familiehistorie, EKG-funn med forlenget
korrigert QT-tid og genetisk testing. EKGtolkning og genetisk testing byr imidlertid
på utfordringer og muligheter for feildiagnostisering. Ca. 40 % av pasientene som
videresendes til Mayoklinkken for vurdering
av LQTS har feilmålt forlenget QT-intervall
som bakgrunn for henvisningen! Genetisk
testing har både diagnostisk, prognostisk
og behandlingsmessig betydning og er
således en sentral del av utredningen. Det
er imidlertid viktig å huske at i en del tilfeller
er det vanskelig å vite om man har funnet en
normal genvariant eller en sykdomsgivende
mutasjon, og i noen tilfeller har gensvaret
svært usikker betydning. For at man skal
utføre genetisk testing hos indekspasienter
er det derfor vesentlig at det foreligger en
tydelig LQTS-fenotype.
Behandlingsmessig er det meget
viktig å unngå medisiner som forlenger
QT-tiden. Oversikt over disse finnes bl.a på
internettsiden CredibleMeds.org (tidligere
QTdrugs.org). I tillegg anbefalte Ackerman
å spise mat med høyt kaliuminnhold fordi
hypokalemi er en risikofaktor for torsade
de pointes-arytmi. Dessuten foreslo han å
ta tilskudd av omega-3-fettsyrer, basert på
tanken ”don’t harm, may help”. Man tror
at omega-3-fettsyrer også kan være med
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“Hypertrophic
Cardiomyopathy and
Athlete’s Heart”

Katekolaminerg polymorf
ventrikkeltakykardi
Carlo Napolitano fra Pavia i Italia hadde en
oppdatering om diagnostikk og behandling
av katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi. Dette er en sjelden, arvelig sykdom
der arytmier trigges av fysisk eller psykisk
stress som klassisk utløser en bidireksjonal
eller polymorf ventrikkeltakykardi. HvileEKG er normalt, og arbeids-EKG med fremprovosering av ventrikulære ekstrasystoler
er essensielt for diagnosen. Genetisk testing
er også viktig, ikke minst i forhold til å kunne
gjøre genetisk kaskadescreening for å identifisere familiemedlemmer med mutasjon,
som har økt risiko for arytmier. De vanligste
mutasjonene er i genet som koder for RyR2.
Pasientene behandles med betablokker, men dette er ikke alltid tilstrekkelig.
Napolitano anga at ca. 30 % av pasientene
får symptomer selv med full dose betablokkerbehandling. Det er derfor viktig å redusere arytmitriggere. Pasientene frarådes å
drive med konkurranseidrett, skal ikke bade
alene og bør forsøke å unngå situasjoner
med voldsomt emosjonelt stress. Hos
enkelte pasienter implanterer man en ICD,
men dette er problematisk ift. mulig trigger
for arytmistorm, økt katekolaminfrigjøring
og forsterkning av arytmitendens. For noen
pasienter med katekolaminerg polymorf
ventrikkeltakykardi er left cardiac sympathetic denervation et behandlingsalternativ.
Wayne Chen tok for seg fremtidige
behandlingsstrategier ved katekolaminerg
polymorf ventrikkeltakykardi og fokuserte
på muligheten for å hindre frigjøring av
kalsium fra sarkoplasmatisk retikulum via
ryanodinreseptor 2, som er kjent som det
viktigste arytmisubstratet ved denne tilstanden. Det finnes dyremodeller der man har
klart å redusere denne kalsiumfrigjøringen
ved hjelp av karvedilol. Problemet er imidlertid at man må opp i svært høye doser for
å få denne virkningen, og bivirkningene av
betablokkereffekten blir da ikke-tolererbare.
Man har forsøkt å isolere den kalsiumfrigjøringshemmende effekten, og det er lovede
dyreforsøk på dette.

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
Sesjonen ble innledet av Sanjay Sharma fra
London som snakket om hvordan hypertrofisk kardiomyopati kan skilles fra atletforandringer i hjertet. Ved over 4 timer trening
i uken oppstår en rekke tilpasninger i hjertet,
både elektriske, funksjonelle og strukturelle.
Imidlertid er de fleste fysiologiske forandringer innenfor normale grenseverdier.
Sharma fokuserte på fire sentrale
punkter i vurderingen av HCM versus
atletforandringer: anamnese, demografiske trekk, EKG og ekkokardiografi, men la
hovedvekten på ekkokardiografiske funn hos
atleter vs. HCM-pasienter.

Ekkofunn
Septumtykkelse >12 mm er sjelden hos atleter, særlig kaukasiere, og > 15 mm er svært
sjelden fysiologisk betinget.
Hos atleter er stort sett hypertrofien
jevnt fordelt, og det er sidelik affeksjon av
høyre og venstre ventrikkel.
Hypertrofien ved HCM gir reduksjon av kavitetstørrelsen i motsetning til ved
atletforandringer der kavitetstørrelsen øker
proporsjonalt med veggfortykkelsen. Venstre ventrikkel-diameter >56 mm indikerer
atletbetingede forandringer.
HCM-pasienter har ofte tegn på
lett diastolisk dysfunksjon og patologiske
strain-kurver.

Andre undersøkelser
EKG: hypertrofi voltage-tegn i tillegg til STdepresjon, T-inversjon og dype Q-bølger er
svært sjelden fysiologisk.
MR kan gi tilleggsinformasjon. Late
gadolinium enhancement er i noen tilfeller økt
ved HCM som tegn på fibroseutvikling.
VO2-max < 50 ml/kg/min indikerer
HCM. Langdistanseatleter har som oftest
VO2-max > 50 ml/kg/min.
Effekt av treningsstopp, dvs. en periode uten trening for å se om forandringene
går i regress (det gjør de hos atleter), er en
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Angiotensin-2-blokkere, aldosteronantagonister, ACE-hemmere, cGMP-aktivatorer
og perhexilene vurderes også som aktuelle
medikamenter for behandling av HCM. Ved
manglende symptomlindring med medisiner
er kirurgi med myektomi eller alkoholablasjon relativt likeverdige alternativer. Det ble
flere ganger understreket at senterets volum
av prosedyren er den viktigste faktoren for
vellykket behandling. Flere av foredragsholderne problematiserte at alkoholablasjon
etterlater et større arr enn kirurgi, og at
dette kan være et viktig arytmisubstrat. Det
mangler imidlertid randomiserte kontrollerte studier på alkoholablasjon vs. myektomi, og man vil heller ikke i fremtiden kunne
regne med å få slike studier med tilstrekkelig styrke. Man er derfor avhengig av store
prospektive studier.
Det er stor usikkerhet rundt asymptomatiske genbærere og hvilke råd, fysiske
begrensninger og eventuell behandling
disse skal gis. Dette varierer også mellom
de amerikanske og de europeiske retningslinjene. De europeiske har lagt seg på en
strengere linje med mer begrensing av
aktivitet enn amerikanerne.

god metode for å skille HCM og atletforandringer, men er svært upopulært!
Resten av sesjonen handlet om
HCM, og innleggene ble holdt av Carolyn
Ho, Perry Elliott, David Holmes og Bernard
Gersh. Det er kjent at sarkomer-mutasjoner
kan gi HCM-fenotype. Sikre sykdomsgivende mutasjoner påvises hos ca. 30 %
av klinisk henviste HCM-pasienter. Det
er imidlertid stor usikkerhet forbundet
med mange av gensvarene når det gjelder
hvorvidt man har påvist en normalvariant
eller en sykdomsgivende mutasjon. Igjen
er det svært viktig at det foreligger en klar
fenotype hos de pasientene man tester
genetisk. Plutselig død er relativt sjelden
blant pasienter med HCM, men det er likevel en stor utfordring å risikostratifisere dem
og vurdere hvem som har behov for en ICD.
Vurderinger ift. dette gjøres på grunnlag av
familiehistorie, anamnese med synkope,
treningsindusert blodtrykksfall, forekomst
av ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi på
Holter og tilstedeværelse av venstre ventrikkelhypertrofi ved ekkokardiografi. Har man
to eller flere risikofaktorer øker risikoen for
plutselig død. European Society of Cardiology er i ferd med å utvikle nye retningslinjer
for håndtering av HCM-pasienter.
Sesjonen ble avrundet med en
oppsummering av oppfølging og behandling av HCM-pasienter. Livsstilsmessige
intervensjoner som å unngå konkurranseidrett, situasjoner med volumdeplesjon og
bruk av vasodilatorer er viktige. De fleste
pasienter behandles med betablokkere eller
kalsiumblokkere med tilstrekkelig effekt.
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STREAM - FARMAKO-INVASIV
STRATEGI VERSUS PRIMÆR PCI
Trygve Sørdahl Hall, Medisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus
mellom gruppene (0,5 % vs. 0,3 %, p =
0,45).
Tidligere analyser fra andre studier
(CAPTIM-WEST kombinert og FAST-MI)
har antydet en gunstig langtidseffekt av
farmako-invasiv strategi, og på denne
bakgrunn er 1-års dataene fra STREAM av
interesse. Ett års mortalitetsdata var tilgjengelig for 1877 pasienter (< 0,8 % frafall).
Død opptrådte hos 6,7 % i farmako-invasiv
gruppen mot 5,9 % i standard PCI gruppen
(RR 1,13, 0,77-1,67, p = 0,52). For kardiovaskulær død var andelen henholdsvis 4,0 %
vs. 4,1 % (RR 0,98, 0,62-1,54, p = 0,93). Hos
pasienter som ble inkludert etter protokollendringen (n = 1510), var 1-års dødeligheten
5,9 % i farmako-invasiv gruppe mot 6,3 % i
standard PCI (RR 0,93, 0,6-1,43, p = 0,73).
Sinnaeve avsluttet sin presentasjon med å antyde at den farmako-invasive
strategien representerer et godt alternativ
som reperfusjonsbehandling til en stor
del av verdens befolkning hvor ressursene
setter begrensninger på tilgang til rask PCIbehandling. Det er verdt å merke seg at over
1/3 av pasientene i studien var inkludert i
Frankrike hvor nettverket og rutinen rundt
trombolyse er vel etablert. Basert på erfaringene synes det anbefalt med dosereduksjon
av tenecteplase hos pasienter over 75 år. I
den etterfølgende diskusjonen av studien
trakk Harold L. Dauermann frem at analysen samtidig støtter dagens internasjonale
anbefaling hvor primær PCI er foretrukket
behandling i mange tilfeller selv om det ikke
lar seg gjennomføre innenfor den første
timen.

Hovedresultatene fra STREAM-studien
(Strategic Reperfusion Early After Myocardial Infarction) ble fremlagt på ACCkongressen i fjor og publisert i New England
Journal of Medicine på vårparten (1). Ved
høstens AHA-kongress var supplerende
1-års data fra studien klare, og disse ble
presentert på en “Late-Breaking Clinical
Trials”-sesjon av Peter Sinnaeve.
I STREAM-studien ble 1892 pasienter
med brystsmerter av under tre timers varighet hvor primær PCI ikke kunne gjennomføres innen en time, randomisert til enten
farmako-invasiv strategi eller standard
primær PCI-behandling i henhold til lokal
praksis. Den farmako-invasive strategien
bestod av en bolus-dose av tenecteplase,
ASA, klopidogrel og enoksaparin, etterfulgt
av transport til sykehus for planlagt koronarangiografi 6 - 24 timer senere. Rescue-PCI
kunne gjennomføres på et tidligere tidspunkt ved mistanke om manglende reperfusjon etter trombolyse, og dette ble gjort hos
36 % (median tid til koronarangiografi for
resterende 64 % var 17 timer). Grunnet en
observert overhyppighet av intrakranielle
blødninger ble det gjort en protokoll-endring
tidlig i studien (etter at ca. 20 % var inkludert), hvorpå pasienter over 75 år fikk halvert dose tenecteplase. Den andre strategien
bestod av transport til sykehus for standard
primær PCI (median tid fra første kontakt
med helsepersonell til PCI var 117 minutter).
Det primære endepunktet var et
kompositt av død, kardiogent sjokk, hjertesvikt eller reinfarkt ved 30 dager, og det ble
ikke observert statistisk signifikant forskjell
mellom gruppene (12,4 % i farmako-invasiv
vs. 14,3 % ved standard PCI, p = 0,21). I
farmako-invasiv arm var det numerisk færre
med kardiogent sjokk og hjertesvikt. Det ble
initialt sett flere intrakranielle blødninger
blant dem som ble trombolysert, men etter
nevnte reduksjon av tenecteplasedosen hos
de eldste, var det ingen signifikant forskjell
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KARDIOVASKULÆR SYKDOM
OG ANTI-INFLAMMATORISK
BEHANDLING
Kristin Angel, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
diovaskulær hendelse, f.eks. diabetes, metabolsk syndrom, høye lipidnivåer, nedsatt
nyrefunksjon eller manifest arteriosklerotisk
sykdom. Alle pasienter fikk evidensbasert
behandling for akutt koronarsyndrom, inkludert minst 20 mg atorvastatin, samt enten
varespladib 500 mg/dag eller placebo. Kontroller var planlagt til uke 1, 2, 4, 8 og 16. Det
primære endepunktet var sammensatt av
kardiovaskulær mortalitet, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt hjerneslag eller hospitalisering for ustabil angina. Det sekundære
endepunktet inkluderte i tillegg totalmortalitet og forandringer i sirkulerende lipid- og
inflammatoriske markører. I tillegg ble det
gjennomført en telefonoppfølging etter 6
mnd. for total dødelighet.
Pasientene ble inkludert fra juni 2010
til mars 2012. I mars 2012 ble det gjennomført en prespesifisert interimanalyse etter at
det var registrert 212 primære endepunkter.
Denne analysen viste mulig skadelig effekt
av varespladib og studien ble stoppet. De
endelige analysene inkluderte 5145 pasienter hvorav 2572 pasienter i varespladibgruppen og 2573 pasienter i placebogruppen. Av
de totalt 5145 pasientene i studien var kun
793 pasienter i behandlingsgruppen og 795
pasienter i placebogruppen kontaktet for
6 måneders data. LDL-nivået ble redusert
med 28,8 % i varespladibgruppa mot 25,1
% i placebogruppa (p=0,008), og CRPnivået ble redusert med 85,0 % i varespladibgruppa og 82,1 % i placebogruppa
(P=0,008). Forekomsten av kardiovaskulær
død, ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-fatalt slag
eller ustabil angina (primært endepunkt)
var 6,1 % i varespladibgruppen og 5,1 % i
placebogruppen (P=0,08). Forekomst av
ikke-fatalt hjerteinfarkt var signifikant økt i
varespladibgruppen (3,4 %) sammenliknet
med placebogruppen (2,2 %, p=0,005).
Risiko for hjerneslag eller hospitalisering
for ustabil angina var lik i de to gruppene.

Inflammasjon er en viktig risikofaktor for
utvikling av arteriosklerose. Flere dyrestudier har vist at anti-inflammatorisk
behandling reduserer forekomst og utvikling av arteriosklerose. Likevel er spesifikk
anti-inflammatorisk behandling ikke vist å
redusere forekomst av hjerte- og karsykdom
hos mennesker. Tidligere negative resultater
har muligens dempet interessen for dette
feltet noe. Det var iallfall færre studier enn
tidligere om dette temaet på AHA-kongressen i Dallas 2013. Størst interesse var det
nok for VISTA-16-studien som ble presentert
på late-breaking clinical trials session den 18.
november.

VISTA-16-studien

Sekretorisk fosfolipase A2 (sPLA2) tilhører
en gruppe enzymer som genererer bioaktive
fosfolipider ved hydrolyse av fettsyrer. De
bioaktive fosfolipidene som dannes av aktiviteten til sPLA2, er proinflammatoriske. Flere
studier har vist at økt forekomst av enkelte
sPLA2-isoformer er assosiert med økt risiko
for kardiovaskulær sykdom, og forhøyede
nivåer og økt aktivitet av sPLA2 er demonstrert i arteriosklerotiske plakk. Varespladib er en uspesifikk hemmer av alle sPLA2
-isoformer. Varespladib er vist å redusere
utviklingen av arteriosklerose i dyrestudier
og å redusere LDL- og CRP-nivået hos pasienter med koronarsykdom.
Formålet med studien Vascular
Inflammation Suppression to Treat Acute
Coronary Syndrome for 16 weeks (VISTA-16)
var å undersøke effekten av varespladib på
kardiovaskulær risiko hos pasienter med
akutt koronarsyndrom.
VISTA-16 er en randomisert kontrollert studie. Studien inkluderte pasienter som
var innlagt på sykehus med akutt koronarsyndrom (symptomer og forhøyede biomarkører eller nytilkomne EKG-forandringer).
De måtte også ha en tilleggsrisiko for kar-
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glukokortikoider, kan leveres mer effektivt
til målorganet og dermed unngå uheldige
bivirkninger. Van der Falk har tidligere vist at
Nanocort reduserer arteriosklerotiske lesjoner i dyrestudier. I studien som ble presentert på AHA-kongressen, Translation of an
anti-inflammatory nanomedical treatment for
atherosclerosis: first randomized clinical trial
in patients with cardiovascular disease, var
det imidlertid ingen effekt av Nanocort på
arteriosklerotiske plakk hos mennesker.
Heller ikke på AHA-kongressen i
Dallas 2013 kunne man presentere resultater som viser at anti-inflammatorisk
behandling reduserer hjerte- og karsykdom
hos mennesker. Inflammasjon er imidlertid en kompleks prosess med flere mulige
angrepspunkt. P. Ridker presenterte to studier som nå inkluderer pasienter med kardiovaskulær sykdom til anti-inflammatorisk
behandling, Canakinumab anti-inflammatory
thrombosis outcomes study (CANTOS) og
Cardiovascular inflammation reduction trial
(CIRT). I CANTOS ser man på hemming
av IL-1β med preparatet canakinumab,
mens CIRT undersøker effekten av lavdose
metotreksat på kardiovaskulære endepunkt
hos pasienter med diabetes mellitus type
2 eller metabolsk syndrom. Resultatene fra
CANTOS forventes å foreligge i 2016, mens
CIRT skal være sluttført i 2018.

Total dødelighet i varespladibgruppen etter
6 måneder var 2,7 % mot 2,0 % i placebogruppen (P=0,15).
Konklusjonen på studien er at
varespladib ikke reduserer risikoen for nye
kardiovaskulære hendelser hos pasienter
med nylig innleggelse for akutt koronarsyndrom. Tvert i mot øker behandling med
varespladid risikoen for hjerteinfarkt. Disse
resultatene er til tross for lavere LDL- og
CRP-nivåer hos pasientene som ble behandlet med varespladib. Førsteforfatter S.
Nicholls og panelet som diskuterte studien
etter presentasjonen på AHA, rettet kraftig
kritikk mot sponsoren av studien, Anthera.
Anthera friga ikke studiedataene før i mai
2013, en måned etter at firmaets lisens på
varespladib hadde gått ut, og firmaet samlet
ikke inn 6 måneders data fra mer enn 1588
av totalt 5145 pasienter til tross for at dette
var et prespesifisert endepunkt.

Andre studier

En gruppe fra Nederland ved førsteforfatter
F. van der Falk presenterte resultatene fra
en studie hvor de så på anti-inflammatorisk
behandling via nanopartikler. Gruppen har
utviklet nanopartikler bestående av glukokortikoider kapslet inn i polyetylen-glykolliposomer (Nanocort). Denne innkapslingen gjør at medikamentet, i dette tilfellet

HJERTESVIKT
Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hjertesvikt med preservert
ejeksjonsfraksjon (HFpEF)

spesielt er antall med HFpEF som vil øke.
HFpEF vil derfor være den dominerende
fenotypen i fremtiden. Dette har sammenheng med økt antall eldre, siden både
insidensen og overlevelsen ved sykdommen synes relativt uendret over de siste
tiårene. Noen tidligere studier tydet på at
dødeligheten ved HFpEF var lavere enn ved
hjeertesvikt med redusert EF (HFrEF), men
nyere studier tyder på dødeligheten ikke er
forskjellig ved de to typene. HFpEF er derfor
ingen «benign sykdom», og dødeligheten
er langt høyere enn den man ville forvente

Viten om HFpEF bygges sakte, men sikkert
opp. Også på denne kongressen var det
en egen sesjon « The lost souls of heart
failure» der HFpEF ble diskutert.

Epidemiologi
Carolyn Lam fra Singapore viste data over
epidemiologien. Antall personer med hjertesvikt vil øke betydelig i årene som kommer,
og data fra Ohlmsted county viser at det
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derfor belastningstester med simultan invasiv eller non-invasiv trykkmåling. Grunnen
til økt fyllingstrykk er først og fremst relatert
til at ventrikkelen er blitt stivere og mindre
elastisk.

ut fra komorbiditet. Et karakteristisk funn er
at ikke-kardiovaskulære dødsfall utgjør ca.
50 %, dvs. langt høyere enn ved HFrEF, og
på mange måter kan HFpEF karakteriseres
som en systemsykdom. Dette går også frem
når man ser på patofysiologiske forhold.

Behandling

Patofysiologi

Hittil har ingen behandling vist overbevisende effekt på morbiditet og mortalitet
ved HFpEF. Dette reflekterer i noen grad at
HFpEF er en svært heterogen gruppe, og
der behandlingen sannsynligvis må rette
seg mot spesifikke subgrupper avhengig av
underliggende patofysiologi.

Dette ble gjennomgått av Barry Borlaug, fra
Mayoklinikken. HFpEF kan defineres som et
kardiovaskulært syndrom med to hovedkjennetegn: redusert arbeidstoleranse og
økte fyllingstrykk i hjertet. Et kardinaltegn er
således at maksimalt surstoffopptak (maksimal VO2) er redusert (slik at arbeidstesting med måling av gassutveksling burde bli
vanligere).
Arbeidstoleranse=Maksimal (peak)
VO2. VO2 = minuttvolum x arteriovenøs
(AV) O2-differanse. Minuttvolumet er en
funksjon av (endediastolisk volum (EDV)endesystolisk volum (ESV)) x hjertefrekvens. Alle disse faktorene er affisert:
EDV: Økning av EDV er redusert ved
HFpEF og resulterer i redusert slagvolum
(SV) og øket fyllingstrykk. Flere forhold
medvirker til lavere EDV, blant annet synes
den vanlige sugemekanimen i begynnelsen
av diastolen å være redusert. I tillegg er ventrikkelen stivere og fyller seg i mindre grad.
ESV: Nyere data, spesielt med vevsdoppler, viser at ventrikkelens systoliske
funksjon også som oftest er redusert og
bidrar til redusert økning av slagvolumet.
Hjertefrekvens: Pulsresponsen
under arbeid er ofte patologisk, med langsommere økning ved økende belastning,
lavere maksimal puls og redusert fall etter
belastning (noe av samme mønster som
man ser hos hjertetransplanterte pasienter), og som er uttrykk for en autonom
dysfunksjon
AV O2-differanse: Nyere data viser
at også AV O2-differansen er patologisk
med lavere O2-ekstraksjon perifert, spesielt ved høyere belastning. Reduksjon av
arbeidskapasiteten ved HFpEF har således
sammenheng med forandringer både i
myokard og i perifere kar, noe som må has i
mente ved design av ny terapi.
Fyllingstrykk: Økt fyllingstrykk er et
kardinaltegn ved HFpEF, men dette kan ofte
være normalt i hvile og fremkommer ofte
først under belastning. Mange anbefaler
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Late breaking clinical trials
Renal Optimization Strategies
Evaluation in Acute Heart Failure
(ROSE AHF) trial.
Presentert av Horng H. Chen, Rochester,
USA.
Denne studien var gjennomført
av NHLBI Heart Failure Clinical Research
Network som ledd i en serie med studier
der man vil ha svar på kliniske problemstillinger. Et primært siktepunkt hos pasienter
med akutt hjertesvikt er å oppnå avvanning
uten å forverre nyrefunksjon. Spesielt utsatt
er gruppen med moderat til uttalt nyresvikt
på forhånd, som har høy komplikasjonsrate
og øket dødelighet. Spørsmålet man stilte
i denne studien var om en lav dose dopamin (2µg/kg/min; selektiv aktivering av
dopaminreseptorer med renal vasodilatasjon) eller en lav dose nesiritid (humant
rekombinant B-type natriuretisk peptid
som reduserer blodtrykk og bedrer dyspne
og som i lave doser, 0,005 µg/kg/min, gir
bedret nyrefunksjon og øket urinvolum) ville
bedre nyrefunksjon og fremme avvanning
av disse pasientene. Pasienter med akutt
hjertesvikt og redusert nyrefunksjon (eGFR
15-60 ml/min/1,73 m2) ble randomisert
innen 24 timer etter innleggelse til infusjon
med dopamin (n=119), nisiritid (n=122) eller
placebo (n=119). Det primære endepunkt
var avvanning målt som urinvolum over 72
timer, og endring av cystatin C (renalt endepunkt) over 72 timer. Sekundære endepunkt
var endring av vekt, proBNP eller kreatinin
over 72 timer, andel med kreatininstigning >
0,3 mg/ml, bedring av symptomer bedømt
på visuell analog skala, 60 dagers dødelig-
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reparasjonsgruppen (32,6 %) enn i gruppen
som skiftet klaff (2,3 %), p < 0,001. I gruppen som fikk residiv av MI, var det ingen
reduksjon av ventrikkelvolum.
Studien viser således at begge de
kirurgiske metodene resulterte i reduksjon
av ventrikkelvolum etter 1 år, men det var
ingen forskjell mellom gruppene. Heller
ikke dødelighet var forskjellig (relativt høy
dødelighet tilskrives underliggende koronarsykdom). Resultatene støtter således ikke
tidligere observasjonsstudier og antagelse
om at reparasjon medfører bedring av venstre ventrikkels funksjon, redusert operativ
mortalitet og bedret livskvalitet sammenlignet med skifte av klaff. Dette er imidlertid
den første randomiserte studien og viser
således at skifte av klaff med bevaring av
chorda og subvalvulære apparat er en like
robust teknikk, og lavere residiv av MI etter
operasjon kan i det lange løp gi en mortalitetsgevinst, men det gjenstår å vise.

het eller reinnleggelse for hjertesvikt eller
180 dagers dødelighet. Det var ingen forskjell i noen av endepunktene. Både nisiritid
og dopamin har hittil vært brukt i 5-10 % av
pasienter med akutt hjertesvikt, men denne
studien viser at slik behandling ikke har
noen rutineplass.

Severe Ischemic Mitral Regurgitation: Is
it better to Repair or Replace the valve?
Presentert av Michael A. Acker, Philadelphia, USA.
Mitralinsuffisiens (MI) følger ikke
sjelden et hjerteinfarkt og medfører dilatasjon og remodelering av venstre ventrikkel
over tid. I motsetning til degenerativ MI er
klaffene ofte normale, og insuffisiensen har
utspring i selve myokard. Tilstedeværelse
medfører en dobling av mortalitetsrisiko.
Reparasjon av mitralklaffen har med årene
blitt den dominerende metode for kirurgi
ved MI også på iskemisk grunnlag (i USA
ca. 65 % av tilfellene). Alternativ metode er
skifte av klaff med chorda-sparende teknikk.
Det foreligger imidlertid ingen randomiserte
studier som har sammenlignet de to metodene. Denne studien, utført av The Cardiothoracic Surgical Trial Network (CTSN), var
derfor designet for å svare på spørsmålet
om reparasjon er bedre enn en utskifting av
klaffen ved iskemisk MI. 251 pasienter med
stor MI på iskemisk grunnlag ble randomisert til reparasjon eller til innsetting av ny
klaff med bevaring av subvalvulære apparat.
Typen av kunstig klaff ble valgt på individuelt grunnlag, men omfattet alltid innsetting
av mitralring. Det primære endepunkt var
reduksjon av venstre ventrikkels størrelse
bedømt som venstre ventrikkels endesystolisk volumindeks (LVESVI) der > 15 ml
forskjell ble ansett som klinisk signifikant
forskjell, mens dødelighet, residiv av MI,
MACE (død, slag, mitralklaffekirurgi, hjertesvikt hospitalisering, økning av NYHAklasse >1 klasse), livskvalitet og alvorlige
hendelser var sekundære endepunkt. Etter
1 års oppfølging var det ingen forskjell i det
primære endepunkt som var størrelsen av
venstre ventrikkel. Det var ingen forskjell i
død (14,3 % i reparasjonsgruppen vs. 17,6 %
i skifte-av-klaff gruppen, p=0,18). Det var
heller ikke forskjell på de andre sekundære
endepunktene, bortsett fra at residiv av
moderat til stor MI var signifikant høyere i

Treatment of preserved cardiac function
heart failure with an aldosterone
antagonist (TOPCAT).
Presentert av Marc A. Pfeffer, Boston, USA.
Aldosteronblokkere har nå en sikker
plass i behandling av pasienter med HFrEF,
mens dets plass i behandling av pasienter
med HFpEF har vært uklar. Aldosteron har
en rekke uheldige effekter ved hjertesvikt,
og aldosteronblokkere vil kunne bedre
vann og saltbalanse, bedre endotelfunksjon og medføre revers remodelering av
hjertet. Studien Aldosterone Blockade in
Diastolic Heart Failure (ALDO-HF) for et
par år siden viste en signifikant bedring av
diastolisk funksjon, men hadde ingen effekt
på andre endepunkter som NYHA-klasse,
arbeidskapasitet eller livskvalitet. Mange
var således litt skuffet, og så frem til studien
TOPCAT. Denne studien var designet for å
teste hypotesen om at spironolakton bedrer
symptomer, sykehusinnleggelser og død hos
pasienter med HFpEF. 3445 pasienter med
symptomatisk hjertesvikt, alder > 50 år og
EF > 45 %, som enten hadde vært hospitalisert siste år for hjertesvikt eller hadde BNP
> 100 mg/ml eller NT-proBNP > 360 mg/ml
ble randomisert til spironolakton (titrert opp
til 30-45 mg dag, n= 1722) eller placebo
(n=1723). Det primære endepunkt var kardiovaskulær død, gjenopplivet plutselig død
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og hjertesvikt hospitaliseringer. Tabellen
under viser utkomme:
Etter en oppfølgingstid på 3,3 år var
det ingen signifikant forskjell i det primære
endepunkt, men hospitalisering for hjertesvikt var signifikant redusert. Det var ingen
forskjell i totalt antall bivirkninger mellom
gruppene, men det var signifikant flere med
hyperkalemi og færre med hypokalemi etter
behandling med spironolakton. Det var
ingen dødsfall som kunne settes i sammenheng med hyperkalemi. En subgruppeanalyse viste en signifikant effekt av spironolakton på det primære endepunkt i gruppen av
pasienter som ble inkludert i studien pga.
høy BNP/NT-proBNP (15,9 % vs. 26,3 %,
p=0,003). Videre var det en øst-vest
gradient i utkomme, idet hasardratio av det
primære endepunkt var 0,82 (0,69-0,98) i
vestlige land (USA, Canada, Argentina og
Brasil) sammenlignet med 1,10(0,79-1,51) i
østlige land (Russland og Georgia). Det var
en urovekkende stor forskjell i endepunkter;
f.eks. var forekomst av det primære endepunkt 12,3 pr 100 pasientår i USA, Canada,
Argentina og Brasil sammenlignet med 2,3 i
Russland og Georgia.
Resultatene av studien var således
noe skuffende, men på den annen side er
dette den første studien som viser en effekt
på antall hospitaliseringer av hjertesvikt
ved HFpEF som er klinisk relevant. Studien
vil helt sikkert bli diskutert videre fremover,
og man kan regne med mange subanalyser.
Et interessant funn er at gruppen med øket
BNP/NT-proBNP også hadde effekt på det
primære endepunkt, og denne biomarkøren kan således brukes som en markør på
hvilke pasienter som har spesielt utbytte av
behandling.

yy Både hjertesvikt og diabetes mellitus
øker betydelig i hele verden slik at man
snakker om en epidemi ved begge tilstander. Emnet ble berørt i flere sesjoner
og et eget minisymposium «Diabetes
and Heart Failure: The joint epidemics»
ble avholdt. Det er flere trekk man kan
merke seg:
yy Andelen med hjertesvikt i USA er nå
ca. 5,1 millioner mennesker, og dette
vil øke til ca. 8,0 millioner i år 2030.
Andelen med diabetes mellitus øker også
betydelig i takt med økning av andel med
overvekt. Vi må derfor regne med å se
kombinasjonen relativt hyppig. Typisk
er andelen av pasienter med diabetes
mellitus ca. 25-35 % i hjertesviktstudier,
og andelen er noe høyere ved HFpEF enn
hos dem med HFrEF.
yy Tilstedeværelse av diabetes mellitus
ved hjertesvikt dobler risiko for død og
kardiovaskulære hendelser.
yy Mekanismen for utvikling av hjertesvikt
hos pasienter med diabetes mellitus
er multifaktoriell, og både selvstendige
metabolske faktorer så vel som iskemi og
hypertensjon bidrar. Diabetes mellitus
type 2 er karakterisert ved insulinresistens, med høy fettforbrenning og redusert glukoseomsetning i myokard, med
påfølgende fettakkumulering i myokard.
Dette gir utvikling av diastolisk dysfunksjon og deretter systolisk dysfunksjon.
Det foregår for tiden en intens utprøving
av medikamenter som endrer dette
energiforbruket.
yy Selv om det er godt dokumentert at
blodsukkereduserende medikamenter
beskytter mot mikrovaskulære komplika-
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Endepunkt

Spironolakton
Placebo
n=1722 (%) n=1723 (%)

Primært
Kardiovaskulær mortalitet
Gjenopplivet plutselig død
Hjertesvikthospitalisering
Hyperkalemi > 5,5 mmol/l
Hypokalemia < 3,5 mmol/l

18,6
9,3
< 1,0
12,0
18,7
16,2
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20,4
10,2
< 1,0
14,2
9,1
22,9
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HR (95 % KI)

p

0,89(0,77-1,04)
0,90(0,73-1,12)
0,60(0,14-2,5)
0,83(0,69-0,99)

0,138
0,354
0,482
0,042
< 0,001
< 0,001

yy Det har vært reist spørsmål om blodsukkernivå har betydning for utkomme hos
pasienter som har kjent type 2-diabetes
og som legges inn på sykehus med en
CV hendelse. Nyere data tyder imidlertid
ikke på en sammenheng, slik at aggressiv
blodsukkerreduksjon ikke er å anbefale,
da det ofte kan medføre hypoglykemi.

sjoner, har de ikke vist tilsvarende effekt
på makrovaskulære komplikasjoner
ved diabetes mellitus type 2. Et forhold
som har vært underrapportert ved flere
av de store studiene, er forekomst av
hjertesvikt. Selv om andelen som utvikler
hjertesvikt er relativt lav sammenlignet
med iskemiske komplikasjoner, er dette
viktig for pasientene og for forståelse av
sykdommen. Det er velkjent at thiazolidinedionene øker forekomst av hjertesvikt
og at dette synes å være en klasse-effekt.
Nye data tyder også på at hjertesvikt
øker ved andre blodsukkerreduserende
medikamenter. Nylig ble det publisert en
større studie med saxagliptin, en selektiv
dipetidyl peptidase 4 (DPP-4)-hemmer,
hos pasienter med diabetes mellitus
type 2 med kardiovaskulære hendelser i
sykehistorient (New Engl J Med 2013).
I denne studien så man en signifikant
økning av hjertesvikthospitaliseringer
på 3,5 % etter saxagliptinbehandling
vs. 2,8 % med placebo. Rapportering av
nyoppstått hjertesvikt og hospitalisering
for dette bør derfor tilstrebes med alle
perorale anti-diabetiske medikamenter.

yy Det har vært reist spørsmål om pasienter med hjertesvikt og diabetes mellitus
skal ha annen behandling enn dem uten
diabetes mellitus. Subanalyser fra store
hjertesviktstudier med ACE-hemmere,
angiotensin reseptor-blokkere (ARB),
betablokkere og aldosteronantagonister
viser ingen forskjell i effekt blant de med
og uten diabetes mellitus. Den relative
effekten er imidlertid bedre hos pasienter
med diabetes mellitus da deres risiko for
nye hendelser er langt høyere. Man bør
derfor tilstrebe at disse medikamentene
gis og at dosen er adekvat (det som er
vist i de store studiene). Husk også på
antikoagulasjon ved atrieflimmer hos
pasienter med diabetes mellitus da de
i utgangspunktet har en høy CHA2DS2VASc-score. CRT-behandling har også
tilsvarende effekt hos pasienter med og
uten diabetes mellitus.

TACT -STUDIEN
Per Hamre, Kardiologisk avdeling, Stavanger Universitetssykehus
ble fulgt i 55 måneder. Primærendepunktet
omfattet død, akutt hjerteinfarkt, slag og
revaskularisering for angina. Sekundærendepunktet bestod av kardiovaskulær død,
akutt hjerteinfarkt og slag. Studien hadde 85
% styrke for å påvise en 25 % forskjell.
I gruppen som fikk EDTA-chelator
samt høydose vitaminer ble det primære
endepunktet registrert hos 26 % mot 32 %
i placebogruppen; hasard-ratio 0,74, p =
0,016. Det var 38 % diabetikere i den aktive
gruppen og 34 % i placebogruppen. Hos
diabetikerne ble det påvist en signifikant
reduksjon av det primære endepunktet med
EDTA-chelator; hasard-ratio 0,59, p < 0,001.

Siden 1956 er EDTA-chelator blitt brukt for
å behandle arteriosklerotisk sykdom. Lite
er vitenskapelig studert i forhold til kliniske
effekter av behandlingen.
Denne chelator-undersøkelsen ble
på ny diskutert i Dallas. Særlig vekt ble lagt
på posthoc-analyse av subgrupper, spesielt
hos diabetikere.
Studien var vanskelig å gjennomføre.
1700 personer over 50 år med et hjerteinfarkt ble evaluert i 4 armer der chelator
pluss vitaminer var den mest aktive. Personene måtte ha 40 intravenøse infusjoner og
tilsammen 6 store kapsler daglig. Flere enn
forventet trakk sin deltakelse. Pasientene
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nevnte funn er uventede, og vi kan forvente
nye studier basert på subgruppe analysene
i TACT-studien. Pasienter med fremreveggsinfarkt og diabetikere peker seg ut.

Å chelatorbinde enkelte grunnstoffer kan
være gunstig, men mekanismen ved kardiovaskulær sykdom er fortsatt ukjent. Ovenfor

HYPERTROFISK KARDIOMYOPATI
OG IDRETTSHJERTE
Thomas von Lueder, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
tegn som tyder på HCM fremfor idrettshjerte er betydelig septumhypertrofi (>16
mm) og dilatert venstre forkammer, og det
undersøkes om vevsdoppler samt en rekke
strain-modaliteter vil forbedre treffsikkerheten ytterligere. Det siste er innlysende i og
med at HCM ikke bare øker kardial muskelmasse, men også medfører økt fibrose
og derved f.eks. gir økt diastolisk stivhet.
Sharma rapporterte også at maksimal oksygenopptak hos idrettsutøvere med HCM er
mye lavere enn hos utøvere uten HCM.
Problemfeltet rundt genetisk testing
ved HCM ble belyst av Carolyn Ho, Boston.
De mest vanlige mutasjoner ved HCM finnes i gener som koder for myosin-binding
protein C (MYBPC3) og myosin heavy
chain-β (MYH7) i hjertet, som tilsammen
står for > 80 %. Det er dog identifisert
over 1400 genvarianter ved HCM. Om lag
halvparten av pasienter med HCM har
negativ gentest. Positiv familieanamnese
gir større sannsynlighet for positiv gentest,
men det er også betydelig heterogenitet
i sammenhengen mellom genotype og
fenotype. Med andre ord, selv om noen
genotyper ved HCM er assosiert med økt
risiko f.eks. for plutselig hjertedød, så er ikke
denne sammenhengen veldig konsistent,
og ikke er mutasjoner alltid «maligne» eller
«benigne». Ho argumenterte sterkt for å
undersøke hva som skjer tidlig i forløpet hos
genbærere, dvs. før hypertrofien har fått
utvikle seg. Dette vil også kunne bidra til å
teste om sykdomsprogresjon (dvs. hypertrofien) lar seg stoppe eller forsinke ved
tidlig intervensjon.

Plutselig hjertedød hos idrettsutøvere er
den mest ekstreme og dramatiske manifestasjon av hjertesykdom, og forekommer
heldigvis ekstremt sjeldent. Hypertrofisk
kardiomyopati (HCM) er den hyppigste
underliggende årsak til plutselig hjertedød
hos yngre atleter. Insidensen av HCM er
0,2-0,5 % i den allminnelige befolkningen;
således har 1-2 per 1000 mennesker tilstanden. Noen av disse vil statistisk sett oppta
konkurranseidrett.
Mange land har satt i gang programmer som evaluerer screening for
hjertesykdom hos idrettsutøvere, også her
til lands (f.eks. Kjetil Steine et al; screening
av norske profesjonelle fotballspillere).
Trening medfører over tid kardiovaskulære
tilpasninger. Hypertrofi av hjertet er det
mest åpenbare og kan enkelte ganger være
vanskelig å skille fra hypertrofi som følge
av sykdom (hypertensjon, klaffefeil, HCM).
Type trening, intensitet, genetisk bakgrunn
og mange andre faktorer har betydning
for hvordan hjertet tilpasser seg trening.
En sesjon ved årets AHA-kongress var
viet aktuelle problemstillinger rundt HCM
og idrettshjerte, med bidragsytere fra de
fremste og største sentrene (Mayoklinikken,
London, Harvard). Sesjonen var tilsammen
nyttig, men de enkelte foredragene kunne
vært vinklet bedre mot en fellesnevner.
Det er åpenbart at ekkokardiografi
alene er utilstrekkelig til å oppdage utøvere
med forhøyet risiko (Sharma, London). Mest
effektive tilnærming innbefatter opptak av
anamnese inkludert familieanamnese for
plutselig hjertedød, klinisk undersøkelse,
EKG og ekkokardiografi. Ekkokardiografiske
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tumtykkelse ved hjelp av kirurgisk myektomi
eller kateterbasert alkoholisk septumablasjon være nødvendig. Det finnes ingen
randomisert studie som sammenligner
disse to metodene. Ifølge Holmes kommer
den neppe heller til å bli gjennomført, fordi
man i så fall anslår å måtte screene minst
34.000 individer. Holmes anså myektomi
som klart bedre enn alkoholablasjon hos
yngre pasienter og ved betydelig hypertrofi
(septum > 24 mm). Han viste imidlertid
til en klar sammenheng mellom senterets
volum og kirurgisk suksess, i den forstand at
lav-volum-sentere har dårligere langtidsutkomme, trolig fordi myektomien ikke utføres
radikalt nok. Gersh refererte til Mayoklinikkens materiale på over 1500 pasienter, der
< 1 % var akseptable for myektomi. Indikasjon for intervensjon (kirurgi eller ablasjon) er symptomstyrt, ettersom man ikke
sikkert vet om prosedyrene forlenger livet
(men antar). Ikke-randomiserte data tyder
på at alkoholablasjon sammenlignet med
myektomi fører til flere langtidskomplikasjoner, inkludert høyere forekomst av plutselig
hjertedød og berettigede ICD-støt. Et videre
usikkerhetsmoment er det faktum at en ikke
ubetydelig andel av HCM-pasienter kan ha
tilleggspatologi, først og fremst av mitralklaffapparatet. Dette gjør det ytterligere
vanskelig å bedømme nytteeffekten. Han
avrundet sitt innlegg om septumreduksjon
ved å referere til Bismarcks sammenligning
av lovgiving og pølser: «Those who like the
product should not examine the process too
closely…»

Risikostratifisering for plutselig
hjertedød hos pasienter med HCM er en
stor utfordring i den kliniske hverdagen og
ble omtalt av Peter Elliot, London. Risikoen
for plutselig hjertedød i en generell HCMbefolking er på omtrent 0,8 % per år, men
brorparten er knyttet til såkalte høyrisikopasienter (som bør få ICD). Et dilemma er
hvordan håndtere den store bolken med
pasienter med lav eller lav-til-middels risiko,
f.eks. 50-åringen med kun ett påvist løp
med ikke-vedvarende VT. De nyeste ACC/
AHA-retningslinjer fra 2011 omhandler
risikovurdering, men har ikke vektet de ulike
risikofaktorene som estimeringen baseres
på. Således blir vurderingen i lav og middels
risikogruppene noe upresist. Elliot deltar
i et europeisk multisentersamarbeid som
har undersøkt plutselig hjertedød risiko hos
3765 pasienter. Pasientene ble fulgt over
nesten 6 år, og det forekom 198 dødsfall
eller berettigete ICD-støt. Basert på en
rekke kliniske parametere har gruppen så
utviklet en ny prediksjonsmodell for plutselig hjertedødrisiko (O’Mahony C, Eur Heart J
2013). Et online-verktøy basert på modellen
vil bli lagt online i den nærmeste fremtid for
mer presist å kunne estimere risiko for plutselig hjertedød ved HCM (www.hcmrisk.
org).
David Holmes og Bernie Gersh fra
Mayoklinikken avrundet sesjonen med innlegg om behandling av HCM. Holmes minnet om betydningen av optimal medisinsk
behandling som etter hans syn vies for lite
oppmerksomhet. Ved obstruksjon i venstre
utløpstrakt (HOCM) kan reduksjon av sep-

137

hjerteforum

N° 1 / 2014/ vol 27

STUDIER VEDRØRENDE
BLODTRYKKSBEHANDLING
VED ISKEMISKE HJERNESLAG,
NYE ORALE ANTIKOAGULANTIA
VED ATRIEFLIMMER, NITRITTFORBEHANDLING VED STEMI
(NIAMI) OG PACEMAKERINNSTILLING MHT. FOREBYGGING
AV ATRIEFLIMMER/ANDRE
HENDELSER
Dennis W.T. Nilsen, Kardiologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

Blodtrykksbehandling ved
iskemiske hjerneslag

behandling skulle tas bort etter 48 timer
hos kontrollpasientene.
Femti pasienter i behandlingsgruppen og 46 pasienter i kontrollgruppen var
ikke tilgjengelig for 3 måneders oppfølging.
Systolisk blodtrykk ble senket signifikant
i behandlingsgruppen sammenlignet med
kontrollene. Etter 14 dager lå gjennomsnittlig systolisk blodtrykk på henholdsvis 135,2
og 143,7 mmHg (p < 0,001). Etter 14 dager
var død eller ”major disability” 33,6 % i
begge grupper og det var heller ingen gruppeforskjell etter 3 måneder.
Det finnes foreløpig ingen retningslinjer for blodtrykksreduksjon i akuttforløpet
av et iskemisk hjerneslag, så fremt blodtrykket ikke er eksepsjonelt høyt. Forfatterne
av CATIS-studien anbefaler individualisert
blodtrykksbehandling i akuttfasen. Det
finnes allerede retningslinjer for sekundærprofylaktisk blodtrykksbehandling i den
kroniske fasen etter et gjennomgått slag.

Chinese antihypertensive trial in
acute ischemic stroke (CATIS); JAMA
online November 17, 2013. doi:10.1001/
jama.2013.282543
CATIS var en multisenterstudie (26
sentra i Kina), enkelt-blindet, randomisert
og med blindet endepunkt. 4071 pasienter ≥
22 år med CT- eller MR-bekreftet hjerneinfarkt innen 48 timer etter symptomdebut og
med et systolisk blodtrykk fra 140 til < 220
mmHg ble rekruttert fra august 2009 til mai
2013. Eksklusjonskriterier omfattet alvorlig
hjertesvikt (NYHA-klasse III og IV), akutt
koronarsykdom, atrieflimmer, aortadisseksjon, alvorlig cerebrovaskulær stenose, dypt
koma, BT ≥ 220/120 mmHg, behandlingsresistent hypertensjon, trombolytisk behandling, graviditet og ikke-gjennomførbar oppfølging. Det ble screenet 22.230 pasienter.
Blodtrykket skulle reduseres med 10-25 % i
løpet av de første 24 timene. Behandlingssiktemålet var et systolisk- og diastolisk
blodtrykksfall til henholdsvis < 140 mmHg
og < 90 mmHg i løpet av de neste 7 dagene,
og dette blodtrykksnivået ble tilstrebet
under resten av oppholdet. Antihypertensiv
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Oral antikoagulasjon ved
atrieflimmer: ENGAGE AFTIMI-48-studien

Direkte Faktor Xa-inhibitorer utgjør en ny
klasse av orale antikoagulantia som er i ferd
med å erstatte warfarin på flere områder.
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hadde en score på ≤ 3. 28 % av pasientene
hadde tidligere gjennomgått kardiovaskulær
sykdom. 25 % hadde paroksystisk atrieflimmer. 29 % stod på acetylsalisylsyre, 12 % på
amiodaron og 30 % på digoxin.

Faktor Xa spiller en sentral rolle i koagulasjonssystemet. Denne faktoren inngår i det
platebundne protrombinase-komplekset
og omdanner protrombin (faktor II) til
trombin (faktor IIa). I Norge er to FXahemmere i bruk (rivaroksaban = Xarelto®
og apiksaban = Eliquis®). Begge preparater
er godkjent brukt som venøs tromboseprofylakse og for forebygging av hjerneslag ved
atrieflimmer. Vi har også en oral faktor IIa
(trombin)-hemmer på markedet (dabigatran = Pradaxa®) som benyttes på samme
indikasjonsstilling. I Norge er imidlertid
Eliquis® og Pradaxa® foreløpig ikke godkjent
for behandling av venøs tromboembolisme.
Flere faktor Xa-hemmere er på beddingen. En av disse, edoxaban, har en molekylvekt på 548 kDa. Benevningen er bygget
på EDO som er den gamle betegnelsen på
Tokyo, XA som er betegnelsen på faktor Xa
og BAN som er gruppenavnet for de nye
anti Xa-substansene. Toppkonsentrasjonen
i plasma oppnås allerede etter 1-2 timer.
Proteinbindingskapasiteten er 40-59 %.
Halvlevetiden er 6-11 timer og 1/3 elimineres via nyrene. Edoksaban er som de andre
faktor Xa-antagonistene, et substrat for
P-glycoprotein og konkurrerer derfor med
medikamenter som verapamil, amiodaron
og dronedaron om bindingsplasser. Slike
medikamenter vil derfor kunne øke plasmakonsentrasjonen av edoksaban.
Edoksaban ble sammenlignet
med warfarin ved atrieflimmer i ENGAGE
AF-TIMI-48-studien som ble presentert
ved årets AHA-møte i Dallas. Dette er
en fase III-studie (NCT00781391) publisert i New England Journal of Medicine (
2013;369:2093-104). Dette var en randomisert, dobbelt-blindet, dobbel-dummystudie som omfattet 21.105 pasienter med
atrieflimmer og moderat til høy risiko.
Pasientene ble randomisert til enten
edoksaban 60 mg daglig (høy-dose), 30
mg daglig (lav-dose) eller til warfarin med
INR-mål 2,0-3,0 i forholdet 1:1:1. Edoksabandosen ble halvert for pasienter med GFR
mellom 30 og 50 ml/min, vekt < 60 kg eller
med samtidig inntak av verapamil, dronedaron eller kinidin. Terapeutisk område
for warfarin ble oppnådd 68,4 % av tiden.
Karakteristika ved studiestart var
tilsvarende for de tre gruppene: Gjennomsnittlig CHADS2-score var 2,7, og de fleste

Primære endepunkter bestod av:
yy Hjerneslag eller perifer embolisering
yy Store blødninger (ISTH-definisjon)

Sekundære endepunkter bestod av:
yy Slag, perifer embolisering, eller kardiovaskulær død
yy Hjerteinfarkt, slag, perifer embolisering,
eller kardiovaskulær død
yy Slag, perifer embolisering, eller total
mortalitet

Populasjonskarakteristika:
yy Alder ≥ 21 år
yy EKG-dokumentert atrieflimmer siste 12
måneder
yy CHADS2 ≥ 2
Median oppfølgingstid var 2,8 år. Gjennomsnittlig pasientalder var 72 år. 38 % var
kvinner. Hvert edoksaban-regime ble testet
for ”noninferioritet” i forhold til warfarin. Sikkerhet ble vurdert i form av større
blødninger.
Årlig rate av det primære effektendepunktet lå på 1,5 % med warfarin
sammenlignet med 1,18 % for høy-dose
edoksaban (HR 0,79 (97,5 % KI 0,630,99)), p = 0,001 for non-inferioritet.
Non-inferioritetskriteriet ble også tilfredsstilt for lav-dose edoksaban (p = 0,005). I
”intention-to-treat”-analysen ble det påvist
en trend til bedre effekt av høy dose edoksaban [HR 0,87 (97,5 %, KI 0,73-1,04)], p =
0,08, mens lav dose edoksaban ikke var fullt
så effektiv som warfarin (HR 1.13 (97.5 % KI
0,96 – 1,34)).
Årlig blødningsrate lå på 3,43 %
for warfarin versus 2,75 % for høy-dose
edoksaban (HR 0,80 (95 % KI 0,71-0,91)),
p < 0,001, og 1,61% for lav dose edoksaban
(p < 0,001).
Årlig kardiovaskulær mortalitet
lå på 3,1 % for warfarin versus 2,74 % for
høy dose edoksaban (HR 0,86 (95 % KI
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eller tilsvarende placebo over 5 minutter like
i forkant av PCI. Det primære endepunktet
var forskjell i infarktstørrelse mellom aktiv
behandling og placebo, bedømt med CMR
(med infarktsone, diabetes og senter som
kovariater) 6-8 dager etter hjerteinfarktet. Sekundære endepunkter omfattet: 1)
infarktstørrelse (CMR) ved 6 måneder, 2)
CK og troponin-I målt 72 timer etter injeksjonen og 3) LVEDV, LVESV og LVED målt
etter 6-8 dager og 6 måneder.

0,77-0,97)), p = 0,01, og 2,71 for lav dose
edoksaban (p = 0,008).
Det sekundære kombinerte endepunktet som bestod av slag, perifer embolisering eller kardiovaskulær død, lå på
4,43 % for warfarin og 3,85 % for høy dose
edoksaban (HR 0,87 (95 % KI 0,78-0,96)),
p = 0,005, og 4,23 % for lav dose edoksaban (p = 0,32).
Forfatterne konkluderer med at
edoksaban er noninferior til warfarin i forhold
til behandling av slag og systemisk embolisme, og at denne nye faktor Xa-hemmeren
i mindre grad er forbundet med store blødninger og kardiovaskulær død.
Resultatene i ENGAGE AF-TIMI-48
for edoksaban svarer til resultatene i
ARISTOTLE for apiksaban, ROCKET-AF for
rivaroksaban og i RE-LY for dabigatran. Selv
om det foreligger mindre studieforskjeller,
kan man ut fra samtlige 4 studier konkludere med at effekt og sikkerhet er vel så
bra som for warfarin, når medikamentene
anvendes som slagprofylakse hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer. Man
avventer direkte sammenlignende studier
og ”cost-effectiveness”-analyser.

Resultater
Gjennomsnittlig plasmanitritt (µmol/l) ble
undersøkt i en liten subpopulasjon over 10
minutter. Konsentrasjonen økte fra 0,76
(0,14) til 1,42 (0,96) µmol/l i behandlingsgruppen og falt fra 0,73 (0,08) til
0,18 (0,08) i placebogruppen. Forskjellen i
plasmakonsentrasjon mellom gruppene var
signifikant (p = 0,008). I totalmaterialet
ble det ikke påvist endepunktsforskjeller
mellom aktiv behandling og placebo. Hos
diabetikere ble det påvist en mulig, men
statistisk ikke-signifikant, behandlingseffekt
etter korreksjon (p = 0,067).
Debatanten påpekte følgende:
yy Liten infarktstørrelse (23±14 g), ikke rapportert som % LV masse.

Nitritt-forbehandling ved
STEMI (NIAMI)

yy Høyt antall screenet (652 pasienter).

Selv om reperfusjonsbehandling er et godt
behandlingstilbud til pasienter med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), er utvikling av hjertesvikt fortsatt en sentral problemstilling etter
et gjennomgått hjerteinfarkt. Reperfusjon
vil i seg selv kun lede til myokardial skade,
beskrevet som ”ischemia-reperfusioninjury” (IFI). Dette bidrar med opp til 50 %
av den infarktskaden vi ender opp med. Det
er tidligere vist at forbehandling med noen
substanser (eks. adenosin) kan beskytte
mot infarktskade på lik linje med iskemisk
prekondisjonering. I prekliniske modeller
har nitritt vist seg å kunne beskytte i forhold
til IFI, og i en ”late-breaking clinical trial”
presentert av Nishat Siddiqi var hypotesen
at Na-nitritt gitt intravenøst umiddelbart i
forkant av primær PCI også ville ha en gunstig effekt ved STEMI. Denne multisenter
fase-2-studien som omfattet 220 pasienter
med førstegangs STEMI assosiert med TIMI
0-1-blodstrøm, var randomisert og placebokontrollert. Det ble gitt 70 µg Na-nitritt iv
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yy Den primære endepunktsanalysen
omfattet 173 pasienter.
yy Dose og administrasjonsmåte.
yy Spørsmål om effekt hos diabetikere.

Pacemaker-innstilling og
forebygging av atrieflimmer/
andre uønskede hendelser
Atrial antitakykardi-pacing (ATP) og kontrollert (managed/minimal) ventrikulær
pacing (MVP) reduserer et samlet endepunkt bestående av død, kardiovaskulære
hospitaliseringer eller permanent atrieflimmer, sammenlignet med konvensjonell
2-kammerpacing – ”Minerva Randomized
Study”.
Atrieflimmer (AF) forekommer ofte
hos pasienter med bradykardi. Noen pacemakere lar seg programmere til profylaktisk
atrial ”overdrive”-pacing (DDDRP) hos
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DDDR). Hos pasienter med DDDRP+MVP
ble risikoen for permanent atrieflimmer
redusert (HR 0,39 (95 % KI 0,21 – 0,75)), p
= 0,004 (vs. kontroll DDDR).

pasienter med paroksysmal atrieflimmer,
og slike pacemakere er dessuten forsynt
med en algoritme som kan innstilles slik at
høyre ventrikkelpacing reduseres (MVP).
I MINERVA-studien ble det undersøkt
om DDDRP pluss MVP i en pacemaker
kunne redusere forekomsten av mortalitet,
morbiditet eller utvikling av permanent
atrieflimmer.
MINERVA var en internasjonal,
enkelt-blindet, multisenterstudie av pacemakerpasienter med bradykardi og opptreden av atriale takyarytmier, uten tilkomst av
permanent atrieflimmer og uten opptreden
av tredjegrads AV-blokk. Pasientene ble
randomisert til 3 behandlingsgrupper: 1)
Kontroll-DDDR, 2) DDDRP+MVP og 3)
MVP – i forholdet 1:1:1. Det primære endepunktet bestod av død, kardiovaskulære
hospitaliseringer eller utvikling av permanent atrieflimmer. Analysene ble utført i
henhold til ”intention-to-treat”.
I denne studien ble det randomisert 1166 pasienter med alder 74±9 år,
halvparten var kvinner. Hos pasienter med
DDDRP+MVP-innstilling forekom det primære endepunktet hos 19,8 % mot 26,5 %
i kontrollgruppen med DDDR, hasard ratio
(HR) 0,76 (95 % KI 0,55 – 0,99), p = 0,04,
og i MVP gruppen hos 21,4 %, HR 0,89
(95 % KI 0,77 – 1,03), p = 0,12 (vs. kontroll

Konklusjon
Hos pacemakerpasienter med bradykardi
og atrial takyarytmi var DDDRP+MVP-innstillingen bedre enn en tradisjonell DDDRinnstilling, særlig i forhold til utvikling av
permanent atrieflimmer.
Debatanten hadde følgende betraktninger:
yy Pasienter med sjelden opptreden av pauser kan ofte klare seg med VVI-back-up,
frekvens 40-50 ppm.
yy Pasienter som trenger mye ventrikulær
pacing pga. AV-blokk bør få anlagt en
lateral ledning.
yy Pasienter med alvorlig sinusknutedysfunksjon egner seg for DDDR+MVP+APP
(Atrial Prevention Pacing)±ATP.
… slik at hovedpoenget med denne
studien, var primært å forebygge tilkomsten
av permanent atrieflimmer.
De fleste av pasientene hadde
paroksysmal atrieflimmer, og kun 45 % var
antikoagulert. Forekomst og fordeling av
tromboemboliske hendelser ble ikke nevnt i
foredraget.
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