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ACC-KONGRESSEN 2016

Den årlige kongressen til American College of Cardiology (ACC) ble i 
år arrangert i Washington DC i USA 17.-19. mai og var den 66. kongres-
sen i rekken. Byen viste seg fra en flott side med mye sol, men været var 
litt kaldt. Ellers var det statsbesøk i byen der den tyske bundeskansler 
Angela Merker var på besøk hos president Donald Trump, og presi-
dentens helokopter Marine One kunne stadig høres til og fra Det hvite 
hus i tillegg til lyden og synet av følgehelikoptre og politihelokoptre. 
Kongresslokalet var moderne og lå sentralt i byen. Deltagerantallet fra 
Norge var relativt lavt. Programmet var imidlertid variert med mange 
gode sesjoner og inkluderte flere Late-breaking clinical trials-sesjoner 
med viktige studier. 

Her presenteres referat fra flere av foredragene inkludert mange 
av studiepresentasjonene fra Late breaking clinical trials.

Erik Øie, stedlig redaktør 
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Lipidmodifiserende 
behandling
FOURIER (Further cardiovascular 
OUtcomes Research with PCSK9 
Inhibition in subjects with Elevated 
Risk)
FOURIER var kanskje den studien som 
fikk mest oppmerksomhet på kongressen, 
og studien ble samtidig publisert i New 
England Journal of Medicine. Hvilken effekt 
vil betydelig kolesterolsenking med et annet 
medikament enn et statin ha på harde ende-
punkter hos pasienter på statinbehandling 
med økt kardiovaskulær risiko? 

Proprotein convertase subtilisin/
kexin type 9 (PCSK9) bindes til LDL-
reseptoren og medvirker til at reseptoren 
destrueres med det resultat at det er mindre 
kolesterol som kan bindes til reseptorer og 
dermed øker nivåene av sirkulerende LDL-
kolesterol. Ved å hemme PCSK9s binding 
til LDL-reseptoren vil en oppnå å senke 
kolesterolnivåene i blodet, og det er rappor-
tert at LDL-nivåene i gjennomsnitt redueres 
med 50-60 %. For nærmere beskrivelse av 
PCSK9-hemmerne vises det til artikkelen til 
Kjetil Retterstøl og Gisle Langslet i Hjertefo-
rum nr. 4 fra 2016.

FOURIER var en multisenter rando-
misert placebokontrollert studie med 1242 
studiesentra i 49 land inkludert Norge der 
111 pasienter ble inkludert. Terje R. Pedersen 
fra Norge var co-chair i Executive Committee. 
I FOURIER ble effekten av behandling med 
evolocumab undersøkt. Evolocumab er ett 
av to registrerte PCSK9-hemmere som er 
markedsført i Norge under salgsnavnet 
Repatha®. Det andre preparatet er Pralu-
ent® (alirokumab). I FOURIER ble 27.564 
høyrisikopasienter med etablert kardio-
vaskulær sykdom (tidligere hjerteinfarkt, 
tidligere hjerneslag eller symptomatisk peri-
fer arteriell sykdom) som sto på høy eller 
moderat intensitets statinbehandling med 
eller uten tilleggsbehandling med ezetemib 

med LDL-kolesterol ≥ 1,8 mmol/l eller non-
HDL-kolesterol ≥ 2,6 mmol/l randomisert til 
evolocumab 140 mg subkutant hver 2. uke 
eller 420 mg subkutant hver måned eller 
placebo. 

Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 
26 måneder. Pasientenes gjennomsnittsal-
der var 63 år, 75 % var menn, 81 % hadde 
hatt et hjerteinfarkt, 19 % iskemisk hjerne-
slag og 13 % symptomatisk perifer arteriell 
sykdom. Videre hadde 80 % hypertensjon, 
37 % diabetes mellitus og 28 % var røykere. 
69 % sto på høyintensitets statinbehand-
ling, 30 % sto på moderatintensitets sta-
tinbehandling, mens 5 % sto på behandling 
med ezetemib. Median LDL-kolesterolnivå 
var 2,38 mmol/l. Pasientene som ble 
randomisert til behandling med evolocu-
mab, hadde en gjennomsnittlig reduksjon 
av LDL-kolesterol på 59 % som tilsvarer en 
reduksjon på 1,45 mmol/l, og effekten holdt 
seg gjennom hele oppfølgingsperioden. 
Gjennomsnittlig oppnådd LDL-kolesterol-
nivå hos pasientene som sto på uendret 
medisinering i 120 uker var 0,78 mmol/l.

Det primære endepunktet kardio-
vaskulær død, hjerteinfarkt, hjerneslag, 
hospitalisering for ustabil angina pectoris 
eller koronar resvaskularisering ble redusert 
fra 14,6 % til 12,6 %, i gruppen som fikk 
behandling med evolocumab (hasardratio 
0,85, 95 % konfidensintervall 0,79-0,92, 
p < 0,0001). Det sekundære endepunktet 
kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller slag 
ble redusert fra 9,9 % til 7,9 % (hasardratio 
0,80, 95 % konfidensintervall 0,73-0,88, 
p < 0,00001). Det var ingen effekt på død 
alene, mens hyppigheten av hjerteinfarkt 
alene og hjerneslag alene var signifikant 
redusert. Det var ingen signifikant forskjell i 
effekt avhengig av LDL-kolesterolnivåkvartil 
før behandlingsstart, dvs. at det var også 
effekt hos pasienter med LDL-kolesterol 
< 2,1 mmol/l. Relativ risikoreduksjon for 
kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og hjer-
neinfarkt var etter 12 måneder 16 %, mens 
fra 12 måneder til 36 måneder var relativ 
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risikoreduksjon hele 25 %. Det var ikke 
mer alvorlige bivirkninger i gruppen som 
ble behandlet med evolocumab, mens 2,1 
% opplevde reaksjoner ved innstikkstedet 
sammenlignet med 1,6 % i placebogrup-
pen. Bindende antistoffer mot evolocumab 
ble påvist hos 0,3 %, mens nøytraliserende 
antistoffer ikke ble påvist hos noen på aktiv 
behandling.

Studien bekrefter dermed påstanden 
om at jo lavere LDL-kolesterol senkes jo 
bedre er det. Mange har hevdet dette ut i 
fra en samlet vurdering av tidligere statin-
studier. IMPROVE-IT-studien, publisert i 
2015, støttet også denne hypotesen ved at 
behandling med ezetimib i tillegg til sim-
vastatin reduserte LDL-kolesterol med 0,4 
mmol/l mer sammenlignet med simvastatin 
alene og at det samme primære endepunk-
tet som i FOURIER ble signifikant redusert, 
men kun med 6,4 %. Mortaliteten ble imid-
lertid ikke redusert i FOURIER tilsvarende 
det som er funnet i tidligere studier med 
kolesterolsenkende medikamenter der mer 
intensiv behandling har blitt sammenlignet 
med mindre intensiv behandling. Dette 
var skuffende, men det kan argumenteres 
med at dødeligheten ved hjerteinfarkt og 
iskemiske hjerneslag har blitt gledelig lav 
slik at reduksjon i iskemiske hendelser ikke 
nødvendigvis fører til reduksjon i mortalitet. 
Videre kan det argumenteres med at det tar 
tid før kolesterolsenking gjør utslag i klinisk 
gevinst som vist i denne studien ved at risi-
koreduksjonen for det primære endepunktet 
var markert større etter 3 år enn etter 1 år.

FOURIER utfordrer behandlingsan-
befalingene fra gjeldende retningslinjer i 
Europa og USA ved at det nå er vist nytte av 
å senke LDL-kolesterol mer enn 50 % og til 
nivåer godt under 1,8 mmol/l. Det ville vært 
interessant å vite om det er en nedre grense 
for når det er nyttig å senke LDL-kolesterol 
ytterligere.

Denne studien blir en utfordring 
for helsemyndighetene. På bakgrunn av 
kost-nytte-vurderinger utført av Statens 
legemiddelverk, har Helse- og omsorgsde-
partementet besluttet at kun pasienter som 
har påvist homozygot familiær hyperkoles-
terolemi skal få refusjon for Repatha® og 
Praluent® fordi det hevdes at medikamen-
tene er priset for høyt. Når det nå er vist god 
effekt på risikopasienter som det er mange 

av i Norge, også ved LDL-kolesterolverdier 
< 2,1 mmol/l på statinbehandling, blir det 
vanskeligere å forsvare de svært strenge 
refusjonskravene som nå er gjeldene i 
Norge. Imidlertid er prisen på behandlingen 
høy, og behandlingen bedret ikke overlevel-
sen. Videre må 74 pasienter behandles i 2 år 
for å hinder et hjerteinfarkt, hjerneslag eller 
kardiovaskulær død, mens tilsvarende tall 
etter 3 år er ca. 50. Steinar Madsen, medi-
sinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, 
har allerede uttalt til Dagens Medisin at 
effekten av behandlingen med evolocumab 
er beskjeden, at PCSK9-hemmere ikke er 
noen vidundermedisin og at det blir viktig å 
regne på kostnader for ulike pasientgrupper 
slik at vi kan få en fornuftig bruk.

EBBINGHAUS
To mindre randomiserte kontrollerte studier 
over 6 måneder har reist spørsmål om 
kolesterolsenkende behandling med statiner 
påvirker kognitive funksjoner. Dette førte 
til at Food and Drug Administration (FDA) 
i USA i 2012 førte opp risiko for kognitive 
effekter på pakningsvedleggene til sta-
tinene. Imidlertid har analyser fra store 
randomiserte studier ikke kunnet påvise 
slike effekter. Men metaanalyse av bivirk-
ninger fra studier med 9581 pasienter har 
vist økt risiko for kognitive bivirkninger etter 
behandling med PCSK9-hemmer (hasardra-
tio 2,3), men hendelsesraten var lav (< 1 
%), dataene ujusterte og funnene var ikke 
korrelert til LDL-nivå etter behandling.

For å kartlegge nærmere ev. negativ 
virkning av kraftig kolesterolsenking med en 
PCSK9-hemmer på toppen av statinbehand-
ling ble EBBINGHAUS-studien gjennom-
ført. Studien er «oppkalt» etter den tyske 
psykologen Hermann Ebbinghaus som var 
en pioner i å utføre eksperimentelle studier 
på hukommelse. I EBBINGHAUS ble 1974 
pasienter randomisert til evolocumab sub-
kutant 140 mg hver 2 uke eller 420 mg hver 
måned eller placebo. Median oppfølgingstid 
var 19,8 måneder. Primært endepunkt var 
kartlegging ved hjelp av et nevropsykolo-
gisk testbatteri der såkalt spatial working 
memory strategy index of executive function 
ble kartlagt. Andre endepunkter var selvrap-
portert kognisjon i hverdagen og rapporterte 
kognitive bivirkninger. Det ble ikke funnet 
forskjeller i noen av endepunktene mellom 
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pasienter behandlet med evolocumab og 
placebo, selv ikke hos pasienter med LDL-
kolesterol < 0,65 mmol/l.

Dette er betryggende resultater. Det 
hevdes stadig i massemedia av selvopp-
nevnte spesialister at kolesterol er viktig og 
at kolesterolsenking er skadelig, særlig for 
hjernen. Med forbehold om at oppfølgings-
tiden kun var median 19,8 måneder viser 
denne studien at selv svært lave kolesterol-
nivåer ikke påvirker kognitiv funksjon.

SPIRE (Studies of PCSK9 Inhibition 
and the Reduction of vascular 
Events)
I SPIRE bococizumab clinical development 
program ble effekten til PCSK9-hemmeren 
bococizumab (Pfizer) undersøkt. Dette 
studieprogrammet omfatter en rekke kli-
niske studier, bl.a. SPIRE CV outcome trials 
(SPIRE-1 og -2) med totalt 27.438 inkluderte 
pasienter. I motsetning til evolocumab og 
alirocumab som er 100 % humane mono-
klonale antistoffer, er bococizumab et 
humanisert monoklonalt antistoff (> 90 
% humant). I SPIRE 1 ble pasienter med 
LDL-kolesterol ≥ 1,8 mmol/l eller non-HDL-
kolesterol ≥ 2,6 mmol/l og i SPIRE 2 ble 
pasienter med LDL-kolesterol ≥ 2,6 mmol/l 
eller non-HDL-kolesterol ≥ 3,4 mmol/l ran-
domisert til bococizumab 150 mg subkutant 
hver annen uke eller placebo i minst 2 år i 
tillegg til maksimal tolererbar statindose.

Gjennomsnittlig reduksjon i LDL-
kolesterol i de forskjellige SPIRE-studiene 
i det som til sammen ble kalt lipid lowering 
trials var etter 12 uker 55,2 %. Imidlertid 
var reduksjonen kun 42,5 % etter 52 uker. 
Forklaringen på dette var dannelse av 
antistoffer mot bococizumab hos mange 
pasienter, og jo høyere titer i sirkulasjonen 
jo mindre var den LDL-kolesterolsenkende 
effekten. Hos dem med høye titre (5 %) var 
det ingen senking i forhold til placebo, hos 
dem med moderate mengder antistoffer 
(17 %) var reduksjonen av LDL-kolesterol 
nesten halvert, mens pasienter med lave 
titre eller uten antistoffer hadde god effekt 
av behandlingen med stabilt lave LDL-koles-
terolnivåer. Totalt fikk 60 % av pasientene i 
bococizumabgruppene redusert LDL-koles-
terol med ≥ 50 % etter 52 uker, 31 % fikk 
LDL-kolesterol redusert med < 50 %, mens 
9 % fikk økning av LDL-kolesterol. Pga. disse 

resultatene stoppet Pfizer videre utprøving 
av bococizumab, og SPIRE 1 og 2 ble prema-
turt stoppet etter at 27.438 pasienter var 
blitt inkludert.

I SPIRE 1 ble LDL-kolesterol i 
behandlingsgruppen redusert fra i gjen-
nomsnitt 2,4 mmol/l ved studiestart til 0,98 
mmol/l etter 1 måned, men var steget til 1,5 
mmol/l etter 28 måneder. Tilsvarende tall 
fra SPIRE-2 var 3,5 mmol/l ved studiestart, 
til 1,5 mmol/l etter 1 måned, men var steget 
til 2,3 mmol/l etter 28 måneder. Det ble 
imidlertid sett stor individuell variasjon 
i LDL-kolesterolsenkende effekt selv hos 
pasientene som ikke utviklet antistoffer mot 
bococizumab. Det primære endepunktet 
ikke-fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag, 
hospitalisering for ustabil angina pectoris 
som krevde snarlig revaskularisering eller 
kardiovaskulær død var ikke redusert etter 
behandling med bococizumab i SPIRE-1 
(hasardratio 0,99) etter median oppfølging 
på 7 måneder, mens en signifikant reduk-
sjon ble sett etter median oppfølgingstid på 
12 måneder i SPIRE 2. Ser man SPIRE 1 og 
2 under ett og ser på pasientene som fikk ≥ 
median prosentvis reduksjon av LDL-koles-
terol, var hasardratio 0,75 (konfidensinter-
vall 0,61-0,92, p = 0,006). Det var ingen 
effekt av behandlingen hos pasientene som 
fikk < median prosentvis reduksjon av LDL-
kolesterol (hasardratio 0,94, konfidensinter-
vall 0,77-1,14, p = 0,51).

LDL-kolesterolsenkende behandling 
med bococizumab har varierende effekt 
fordi en del utvikler antistoffer mot medika-
mentet, men også hos dem uten antistoffer. 
Hos dem som ikke utvikler moderate til høy 
antistofftitre, ser behandlingen ut til å ha 
vedvarende kraftig LDL-kolesterolsenkende 
effekt hos mange av pasientene med god 
effekt på klinisk hendelser. SPIRE-studiene 
gir således nyttig kunnskap om effekt av 
behandling med PCSK9-hemmere, men 
bococizumab vil ikke lanseres som et 
medikament.

ORION-1
Behandling med PCSK9-hemmere krever 
12-26 subkutane injeksjoner per år. Det 
er vist at det ikke er bedre etterlevelse av 
PCSK9-behandling enn for statinbehand-
ling. Inclisiran er et syntetisk siRNA-molekyl 
som hemmer PCSK9-syntesen i leveren. I en 
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fase-1-studie med 69 pasienter er det vist 
at 300 mg inclisiran senker LDL-kolesterol 
med 50-60 % i 84 dager. 

Formålet med ORION-1-studien var 
å finne optimalt doseringsregime for incli-
siran hos pasienter med økt LDL-kolesterol 
og høy kardiovaskulær risiko. 501 pasienter 
ble randomisert til 200, 300 eller 500 mg 
eller placebo gitt én gang eller 100, 200 
eller 300 mg eller placebo gitt på dag 1 og 
dag 90. Primær evaluering var etter 180 
dager, siste studiebesøk etter 210 dager og 
forlenget oppfølging på dag 360. 70-77 % 
sto på behandling med et statin, og gjen-
nomsnittlig LDL-kolesterol før oppstart var 
3,24-3,44 mmol/l. 

Studieresultatene ble parallelt 
publisert i New England Journal of Medicine. 
Bortsett fra 3,8-6,5 % hyppighet av lokal 
reaksjon ved innstikkstedet i inclisiran-grup-
pen mot ingen i placebogruppen, var det 
ingen signifikante forskjeller i bivirknings-
frekvens mellom behandlingsgruppene. Alle 
dosene i både éndose- og todoseregimet 
hadde kraftig LDL-kolesterolsenkende 
effekt. Alle pasientene i behandlingsgrup-
pene hadde signifikant LDL-kolesterolreduk-
sjon. Optimal dose var 300 mg gitt 2 ganger 
med gjennomsnittlig 52,6 % LDL-koleste-
rolreduksjon etter 180 dager og maksimal 
reduksjon på 80,9 % som korresponderer til 
LDL-kolesterolreduksjon på hhv. 1,66 og 3,15 
mmol/l. Ut i fra studieresultatene bør 300 
mg gis hver 6 måned.

Dette er lovende resultater som bør 
bekreftes i en større studie med harde ende-
punkter, og ORION-4-studien vil kartlegge 
effekten av inclisiran på kardiovaskulære 
endepunkter hos høyrisikopasienter med 
LDL-kolesterol på rundt 3,36 mmol/l 
som primær- og sekundærprevensjon. 
Hvis resultater av denne studien blir 
tilsvarende som for PCSK9-hemmere, vil 
jo få injeksjoner per år være en stor fordel, 
men prisen på medikamentet vil også være 
avgjørende for valg av medikament.

CARAT 
Epidemiologiske studier tyder på at HDL-
kolesterol beskytter mot kardiovaskulær 
sykdom. Medikamenter som øker HDL-
kolesterolnivåene har ikke vist å redusere 
hyppigheten av kardiovaskulære hendelser i 
kliniske studier. CER-001 er et negativt ladet 

konstruert pre-beta-HDL-lignende molekyl 
som inneholder apoA-I og sphingomyelin 
med gunstige effekter på målinger av lipid-
transport. Tidligere studier har vist potensi-
ell regresjon av koronarplakk etter infusjon 
av CER-001 hos pasienter med akutt koro-
narsyndrom og høy plakkbyrde og effekt 
på carotisplakk ved genetisk dyslipidemi. I 
CARAT-studien var formålet å studere om 
10 infusjoner med 3 mg/kg med CER-001 
kan påvirke koronar arteriosklerose hos 
pasienter med nylig akutt koronarsyndrom 
med høy plakkbyrde.

301 pasienter ved 33 sentre i flere 
land med > 30 % ateromvolum i proksimale 
10 mm av målkaret ble inkludert i studien. 
137 pasienter i placebogruppen og 135 
pasienter randomisert til behandling med 
CER-001 i 9 uker fullførte studien. Plakkene 
ble undersøkt med intravaskulær ultralyd 
(IVUS) med motorisert tilbaketrekking på 
0,5 mm/s. 

LDL-kolesterol før behandlingsstart 
var 2,1 mmol/l i placebogruppen og 2,2 
mmol/l i behandlingsgruppen. På slutten 
av behandlingsperioden var LDL-kolesterol 
redusert med 6,4 % i placebogruppen og 
7 % i gruppen behandlet med CER-001, 
HDL-kolesterol økt med 5,4 % i placebo-
gruppen og 7,1 % i behandlingsgruppen, 
mens apolipoprotein A-I var økt med 7,7 
% i placebogruppen og redusert med 4 % 
i behandlingsgruppen. Forskjellene var ikke 
signifikante. Median reduksjon i prosent 
ateromvolum var 0,09 i gruppen behandlet 
med CER-001 (p = 0,15) sammenlignet med 
0,41 i placebogruppen (p = 0,01). Det var 
heller ingen effekt på prosentandel pasien-
ter med regresjon.

Studien viste altså ingen effekt av 
korttidsbehandling med CER-001. Dette 
var således nok en studie som ikke kan vise 
effekt av behandling med HDL-etterlig-
nende medikament. Hvorvidt bedre måter 
å etterlignende HDL på er under utvikling 
eller om utprøvende behandling med slike 
medikamenter bør legges dødt, vil fremti-
den vise.
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Livsstilsintervensjon og 
hypertensjon
REACH 
Livsstilsintervensjon er anbefalt ved en 
rekke kardiovaskulære tilstander. Hos 
pasienter med hypertensjon er veiledning 
i fysisk aktivitet og optimalt kosthold vist 
å kunne redusere systolisk blodtrykk med i 
underkant 5 mm Hg de første 12 måneder, 
men kun i overkant av 2 mm Hg etter 1-2 
år. Elektronisk (e) basert intervensjon ved 
hypertensjon har vist samme reduksjon i 
blodtrykk som for konvensjonelle livsstil-
sprogrammer. I REACH var formålet å se 
om e-læring kunne bedre blodtrykkskontroll 
og kardiovaskulære risikofaktorer etter 12 
måneder for individer med hypertensjon 
grad 1 (n=225) og 2 (n=39). Studien var 
dobbeltblind, randomisert og placebo-
kontrollert og inkluderte 264 pasienter. 
Kontaktinformasjon om studien var lagt ut 
på en nettside, og 1992 av 7038 personer 
ble screenet via telefon. Av disse ble 609 
personer invitert til en klinisk evaluering. 
Av personene som ikke ble invitert til 
videre evaluering, var det 545 som ikke var 
interessert i å delta i studien. Av de rando-
miserte pasientene var 58 % kvinner, gjen-
nomsnittsalder 58 år, gjennomsnitts-BMI 
31,1 kg/m2 og 9,1 % var røykere. 83 % av 
pasientene sto på minst et blodtrykkssen-
kende medikament, og gjennomsnitt for alle 
inkluderte pasienter var 1,5 blodtrykksen-
kende medikamenter. Gjennomsnittsblod-
trykk var 141 mm Hg systolisk og 87,3 mm 
Hg diastolisk. Intervensjonsgruppen fikk 
e-læring via epost med lenker til nettbasert 
multimedia- og interaktive verktøy inklu-
dert videoklipp med vekt på motivasjon og 
kognitive, adferdsmessige ferdigheter for å 
opprettholde en sunn livsstil, mens kon-
trollgruppen kun fikk epost med lenker til 
generell informasjon om hjertesunn livsstil 
for å redusere høyt blodtrykk. Intervensjo-
nen ble gitt hver uke første 4 måneder, hver 
annen uke neste 4 måneder og hver måned 
siste 4 måneder.

Primært endepunkt var systolisk og 
diastolisk blodtrykk, pulstrykk, non-HDL-
kolesterol og Framingham risikoindeks for 
10-års absolutt kardiovaskulær risiko. Etter 
4 måneders intervensjon og oppfølging var 

systolisk blodtrykk redusert med hhv. 8,2 
og 5,6 mm Hg i intervensjonsgruppen og 
kontrollgruppen, mens tilsvarende tall var 
hhv. 10,1 og 6,0 mm Hg etter 12 måneder. 
Forskjellen etter 12 måneder var signifikant 
(p = 0,03). Pulstrykket var på tilsvarende 
måte redusert med 4,2 vs 1,2 mm Hg etter 
4 måneder (p = 0,02) og 4,3 vs 1,5 mm Hg 
etter 12 måneder (p = 0,04), mens Fram-
ingham risikoindeks var redusert med 2,1 vs 
0,6 % etter 4 måneder (p = 0,004), mens 
etter 12 måneder var reduksjonen 1,9 % i 
intervensjonsgruppen vs. en 0,2 % økning 
i kontrollgruppen. Diastolisk blodtrykk 
var ikke signifikant endret, men så man 
på menn og kvinner for seg selv, var det 
en signifikant forskjell i favør av e-basert 
intervensjon hos menn etter 12 måneder 
(4,1 vs. 0,3 mm Hg reduksjon, p = 0,007). 
Non-HDL-kolesterol var redusert i interven-
sjonsgruppen med 0,05 mmol/l, mens det 
var en økning på 0,12 mmol/l i kontrollgrup-
pen etter 4 måneder. Etter 12 måneder var 
det kun en signifikant forskjell hvis kvinner 
og menn ble undersøkt separat (0,11 mmol/l 
reduksjon i intervensjonsgruppen vs 0,29 
mmol/l økning i kontrollgruppen, p = 0,02). 

Denne studier viser at livsstilsin-
tervensjon generelt og e-basert oppfølging 
spesielt kan ha stor effekt på blodtrykket 
med reduksjon på hele 10,1 mm Hg etter 12 
måneder. Reduksjon i systolisk blodtrykk på 
10 mm Hg er tidligere vist å være assosiert 
med 20 % risikoreduksjon for kardiovasku-
lær hendelse, 27 % reduksjon av hjerneslag 
og 13 % reduksjon av totaldød (Ettehad et 
al. Lancet 2016;387:957-67). Kontrollopp-
følgingen førte imidlertid også til reduk-
sjon av blodtrykket (6 mm Hg), noe som 
igjen viser at oppfølging i seg selv kan virke 
positivt. Imidlertid var nok de inkluderte i 
denne studien spesielt motiverte sett i lys 
av utvelgelsesprosessen av pasienter som 
ble randomisert. De var også relativt høyt 
utdannet. Antall pasienter inkludert i stu-
dien var også relativt lavt og oppfølgingsti-
den relativ kort slik at en større studie med 
lengre oppfølgingstid bør gjennomføres før 
e-basert nettoppfølging av hypertensjons-
pasienter kan bli en generell anbefaling. 
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Hypertrofisk kardiomyopati 
og trening
RESET-HCM
Det er usikkerhet vedrørende hva som kan 
anbefales av trening for pasienter med 
hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Det er 
lite data å forholde seg til. Internasjonale 
retningslinjer baserer seg på ekspertenig-
het. Bekymringen er at fysisk aktivitet og 
trening skal utløse ventrikulære arytmier 
og indusere ugunstig kardial remodellering. 
Formålet med RESET-HCM-studien var å 
undersøke om et individstyrt moderatinte-
nsitets treningsprogram kan bedre fysisk 
kapasitet hos voksne med HCM uten å gjøre 
skade.

67 pasienter med HCM med 
uforklart venstre ventrikkelhypertrofi med 
veggtykkelse i et segment ≥ 13 mm ble 
randomisert til en treningsgruppe, mens 69 
pasienter ble randomisert til kontrollgruppe 
med vanlig aktivitet. 57 og 56 pasienter i 
hhv. treningsgruppen og kontrollgruppen 
gjennomførte studien og ble inkludert i 
studieanalysen. Pasienter i treningsgruppen 
gjennomførte 3-7 treningsøkter hjemme i 
uken i 16 uker av 20-60 minutters varighet 
med 60-70 % av maksimal hjertefrekvens 
tilsvarende Borgs skala 11-14. Kontrollgrup-
pen fikk ingen råd om eller restriksjoner for 
trening. 

Gjennomsnittsalder var 50 år. I snitt 
var maksimal veggtykkelse 21 mm. 49 % 
i treningsgruppen og 36 % i kontrollgrup-
pen var positive for sarkomermutasjon. Før 
oppstart var det 40 % i kontrollgruppen og 
45 % i treningsgruppen som rapporterte at 
de ikke drev med trening. Etter 16 uker var 
gjennomsnittlig økning i maksimal VO2 1,27 
ml/kg/min i treningsgruppen og uendret i 
kontrollgruppen (p = 0,02). Det var også 

signifikant bedring i treningsgruppen 
vurdert med en fysisk funksjonsskala, og 
det var reduksjon i ventrikulær ekstrasystoli 
i denne gruppen. Det var ingen alvorlige 
hendelser i noen av gruppene og ingen sig-
nifikant forskjell i mindre alvorlige hendelser 
som ikke-vedvarende ventrikkeltakykardi, 
atrieflimmer, supraventrikulær takykardi 
eller synkope og heller ingen forskjell i 
kardial  remodellering.

Denne studien støtter moderat-
intensitets trening for pasienter med 
HCM selv om effekten på maksimal VO2 
var relativ liten. Studien var designet for å 
kartlegge effekt på maksimal VO2 og hadde 
ikke styrke nok til å vurdere sikkerhet. Det 
er i alle fall fortsatt uklart hvor trygt det er 
med mer intensiv trening. Pasientene var 
av naturlige årsaker ikke blindet mtp. om de 
var i treningsgruppe eller ikke, oppfølgingen 
i denne studien var kun 16 uker og antall 
pasienter var relativt lite. Det trengs derfor 
større studier med lenger varighet og helst 
også med mer intensiv trening for å lettere 
kunne veilede HCM-pasienter om hvor hard 
trening de kan utføre.
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TAVI
SURTAVI (Surgical Replacement 
and Transcatheter Aortic Valve 
Implantation)
SURTAVI-studien sammenlignet transka-
teter aortaklaffimplantasjon (TAVI) med 
Medtronics CoreValve mot konvensjonell 
aortaklaffkirurgi hos pasienter med sympto-
matisk alvorlig aortastenose og intermediær 
risiko for postoperative komplikasjoner. 
Studien ble designet som en modifisert 
«intention-to-treat» noninferiority-studie der 
oppfølgningen/registrering av endepunkter 
var i henhold til en ny bayesiansk statistisk 
metode (en måte å kunne avslutte studien 
tidligere på når man ved interimanalyse 
fant at signifikant endepunkt var nådd). 
SURTAVI rekrutterte pasienter fra sentra i 
USA, Europa og Canada, og det ble brukt 
både TAVI førstegenerasjonsklaffer (pri-
mært dette, Corevalve Classic) og TAVI sis-
tegenerasjonsklaffer (Corevalve Evolut R). 
Sammenlignet med den tidligere publiserte 
PARTNER II-studien inkluderte SURTAVI-
studien pasienter med enda lavere risiko 
(30-dagers mortalitetsrisiko iht. STS PROM 
på 3-15%), og det primære endepunktet var 
et kompositt av total død og invalidiserende 
cerebrale infarkter (likt PARTNER II) etter 
24 måneder. Sekundære endepunkter var 
total død, alle cerebrale hendelser, reinte-
rvensjon i aortaklaff, betydelige vaskulære 
komplikasjoner, alvorlige blødninger, behov 
for pacemaker og kompositt av betydnings-
fulle kardiovaskulære og cerebrovaskulære 
hendelser. Effektivitet av intervensjonene ut 
fra etablert klaffegradient og -areal, dessu-
ten forekomsten av moderat og alvorlig klaf-
feinsuffisiens, ble også kartlagt. Totalt 863 
pasienter ble randomisert til TAVI-gruppen 
og 794 til kirurgigruppen. 

Hovedfunn i SURTAVI var non-inferi-
ority mellom TAVR og kirurgigruppen for det 
primære endepunkt (kompositt av total død 
og invalidiserende cerebrale infarkter) etter 
24 måneder, 11,4 % og 11,6 % i hhv. TAVI- og 
kirurgigruppen). Det forelå noen signifikante 

forskjeller mellom TAVI- og kirurgigruppen 
iht. sekundære endepunkter med signifikant 
flere aortaklaffinsuffisienser og behov for 
pacemakerinnsettelser i TAVI-gruppen og 
signifikant økt forekomst av postoperativ 
atrieflimmer og transfusjonsbehov i kirurgi-
gruppen. Under presentasjonen ble det gjort 
et poeng av at det var en slående forskjell 
på forventet 30-dagers mortalitet iht. STS 
PROM ved før intervensjon (ca. 4,5 ± 1,5 
%) og det faktisk resultat (2,2 % og 1,7 % 
i hhv. TAVI- og kirurgigruppen) hvilket ble 
honorert «hjerteteamet».

SURTAVI føyer seg nå inn i en 
voksende rekke med studier der terskel 
for å tilby TAVI blir lavere og lavere. Det er 
forskjeller i umiddelbare komplikasjoner 
mellom kirurgi og TAVR, men som i hvert 
fall ikke jeg opplever som så store at de 
alene skal diktere valg. På kort sikt kommer 
pasientene seg raskere etter TAVI. TAVI-
klaffene er mye dyrere enn konvensjonelle 
klaffer, men ellers er behandlingskostna-
dene lavere, og dette er argumenter som 
trekker mot å velge TAVI som førstevalg gitt 
riktige forutsetninger.

Antitrombotisk behandling
EINSTEIN CHOICE (rivaroxaban 
or aspirin for extended treatment of 
venous thromboembolism)
Rasjonale for denne studien var at det 
foreligger en betydelig residivrisiko for 
venøs tromboembolisme (historisk 10 % 
årlig risiko) etter vanlig seponeringstids-
punkt (6-12 måneder) i forbindelse med 
førstegangs, ikke-provosert (ingen av de 
kjente risikofaktorer tilstede ved hendelse) 
venøs tromboembolisme. Samtidig forelig-
ger en kjent kumulativ risiko for blødninger 
ved utvidet antitrombotisk behandling. 
EINSTEIN CHOICE sammenlignet acetyl-
salisylsyre (ASA) 100 mg daglig mot vanlig 
dose (20 mg) og redusert dose (10 mg) 
rivaroksaban i en randomisert, dobbelt-blind 
hendelsesdrevet superiority-studie. Primært 
endepunkt var residiv av venøs trombo-
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embolisme (ulike hendelser/scenarier som 
tilfredsstilte definisjon av dette), mens sik-
kerhetsparametre var primært betydnings-
full blødning, klinisk relevant blødning eller 
blødningshendelse som medførte opphør av 
antitrombotisk behandling i minst 14 dager. 
Totalt ble ca. 1050 pasienter inkludert i hver 
arm. 

Vedrørende det primære endepunk-
tet var både rivaroksaban 10 mg og 20 mg 
daglig signifikant bedre enn ASA 100 mg 
daglig med ca. 4.,4 % kumulativ residiv-
frekvens i ASA-gruppen etter 12 måneders 
behandling mot 1,5 % og 1,2 % residivfre-
kvens i rivaroksabangruppene med hhv. 
20 mg og 10 mg dosering. Det var ingen 
statistisk signifikant forskjell mellom daglig 
dosering på 10 mg og 20 mg rivaroksaban, 
og risiko for alvorlig blødning mellom de tre 
intervensjonsgruppene var lav og lik (0,3-
0,5 %). 

Konklusjonen vi bør trekke av 
EINSTEIN CHOICE er at man bør vurdere 
tidsutvidet bruk av lavdose rivaroksaban 
i forbindelse med uprovosert dyp vene-
trombose/lungeemboli. Jeg regner med at 
fremtidige studier vil øke behandlingslengde 
og kanskje utprøve enda lavere dose non-
vitamin K-avhengige orale antikoagulantia 
(NOAK) enn det som ble benyttet i denne 
studien. Gitt riktig pasientpopulasjon (som 
her: pasienter med ikke-provosert venøs 
tromboembolisme uten særlig blødnings-
risiko) er det et håp at vi etter hvert kan 
definere et «vannskille» vedrørende behand-
lingslengde der risiko for venøs tromboem-
bolisme balanseres mot det som vil utgjøre 
en kumulativ økt risiko før blødning under 
NOAK-behandling.

GEMINI-ACS-1
I forbindelse med akutt koronar syndrom 
(AKS) der det samtidig er behov for anti-
koagulasjon er det vist at trippelbehandling 
med ASA, P2Y12-inhibitor og rivaroksaban 
effektivt reduserer kardiovaskulære hendel-
ser, men øker samtidig betydelig risiko for 
blødning. Hensikten med denne studien var 
å vurdere sikkerhetsaspektet ved dobbelt-
behandling (rivaroksaban + P2Y12 inhibitor) 
i forbindelse med AKS. Følgelig var GEMINI-
ACS-1-studien en fase II-studie der primært 
endepunkt var klinisk signifikant blødning 
med design «intention-to-treat» til første 

hendelse. I tillegg ble det innhentet eksplo-
rative data mht. andre blødningsdefinisjoner 
samt sammensatte effektivitetsparametre 
(kardiovaskulær død, cerebralt infarkt, 
myokardinfarkt og sikker stenttrombose). 
Pasienter med NSTEMI, STEMI eller ustabil 
angina pectoris ble innen 10 dager av AKS-
hendelse randomisert til enten rivaroksaban 
2,5 mg x 2 + P2Y12-inhibitor (klopidogrel 
eller tikagrelor) eller ASA + P2Y12- inhibitor 
(dobbelt antiplateterapi, DAPT). Studie-
protokoll var slik at alle pasienter fikk minst 
48 timer med DAPT med muligheter for for-
lengelse av DAPT inntil 10 dager (gjennom-
snittlig 5,5 dager). Pasienter med tidligere 
intrakraniell blødning, gastrointestinal 
blødning i løpet av siste 12 måneder, aktiv 
blødning, betydelig redusert nyrefunksjon 
(kreatinin clearance under 20 ml/min) eller 
behov for full antikoagulasjon ble eksklu-
dert. Pasientene ble fulgt i gjennomsnitt 
291 dager og iht. det primære endepunktet 
var det ingen forskjell på DAPT vs. rivarok-
saban/P2Y12-hemming. Det ble heller ikke 
funnet signifikante forskjeller på de eksplo-
rative endepunktene, men studien hadde 
heller ikke styrke til å konkludere på dette. 
Man fant signifikant demografiske forskjel-
ler på valg av P2Y12- inhibitor (klopidogrel 
vs. tikagrelor), men subgruppeanalyse av 
individuell P2Y12-inhibitor vs. primært ende-
punkt ga ingen endring i konklusjon. Jeg har 
noe problemer med å forstå hva denne stu-
dien tilfører av relevans mht. antitrombotisk 
behandling etter AKS. Dosen av rivaroksa-
ban er ikke studert mht. tilleggsindikasjoner 
(som atrieflimmer) og som ble poengtert i 
forbindelse med PIONEER-studien og denne 
studien, så må pasientantallet betydelig opp 
for å ha mulighet for å vurdere effektivitet. 
Med mindre slike studier igangsettes er 
konklusjonen av denne studien at en ikke-
dokumentert medikamentkombinasjon (her 
rivaroksaban/P2Y12-inhibisjon) er like trygt 
som en dokumentert medikamentkombina-
sjon (DAPT). Imidlertid ga foredragsholders 
avsluttende kommentar sterk mistanke 
om at en effektivitetsstudie der samme 
intervensjoner blir undersøkt, er under 
planlegging/i ferd med å igangsettes. 
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Revaskularisering ved 
STEMI
COMPARE-ACUTE
COMPARE-ACUTE var en forskerdrevet 
europeisk multisenterstudie der også det 
invasive miljøet på Oslo universitetssyke-
hus, Rikshospitalet, deltok (på ACC-slidet 
skrevet Rigshospitalet…). Studien var en 
randomisert, prospektiv studie der pasienter 
med STEMI som i forbindelse med koronar 
angiografi fikk påvist mulig flerkarsykdom 
(definert som visuelt minst 50 % stenose i 
minst et ikke-culprit-kar) ble randomisert til 
enten fractional flow reserve (FFR)-rettledet 
revaskularisering av alle signifikant ste-
notiske non-culprit-stenoser (1/3 av alle 
pasienter, n=295) eller PCI av kun culprit-
lesjonen (2/3 av alle pasienter, n=590), 
men blindet FFR-måling av alle visuelt ste-
notiske non-culprit-kar. Sistnevnte gruppe 
hadde så et 45 dagers vindu der klinisk 
indisert, elektivt utført PCI kunne gjennom-
føres. Primært endepunkt var et kompositt 
av død, hjerteinfarkt, revaskularisering og 

cerebrovaskulære hendelser etter 12 måne-
der (MACE). FFR-gruppen hadde signifikant 
lavere frekvens av det primære endepunkt 
(7,8 % vs 20,5 %). Subgruppeanalyse av de 
ulike parametre som inngikk i det sammen-
satte endepunkt var derimot veldig tydelig 
på at denne forskjellen primært var drevet 
av behov for senere PCI i ikke-FFR gruppen. 
Det var også predefinert en rekke sekun-
dære endepunkt der bare MACE på andre 
tidspunkt en etter 12 måneder (antageligvis 
også drevet av behov for PCI) og rehospita-
lisering grunnet hjertesvikt, angina pectoris 
eller brystsmerter (en naturlig forløper 
for allerede påvist økt PCI aktivitet?) var 
signifikant. 

Jeg går ut ifra at vurderingen av 
hvorvidt disse data bør endre dagens 
praksis er en avveiing av hvorvidt antatt 
økte kostnader og arbeidsbyrde ved akutt 
FFR er en vel anvendt initial investering for 
å unngå senere rehospitaliseringer med 
PCI og (sannsynligvis) en økt opplevd 
sykdoms byrde på en ikke ubetydelig andel 
av pasientene.
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1199-250. Myocardial Contractile 
Reserve Verified with Dual Cham-
ber Right Ventricular Pacing Pre-
dicts Response to Cardiac Resyn-
chronization Therapy
Authors: Stian Ross, Hans Henrik Odland, 
Thor Edvardsen, Richard Cornelussen, Lars 
Ove Gammelsrud, Erik Kongsgaard, Oslo 
University Hospital, Oslo, Norway
Background: Presence of myocardial contractile 
reserve in a failing heart has been proposed as a 
key factor to CRT response and is a prerequisite 
to utilize increased preload and thus improve left 
ventricular (LV) performance. The purpose of 
this study was to explore to what extent a utiliza-
tion of increased preload due to a shortened AV 
interval would predict acute CRT response.

Methods: Twenty-nine heart failure patients with 
left bundle branch block (LBBB) underwent CRT 
implant with continuous LV pressure registra-
tion. Atrial pacing at a rate 10 % above intrinsic 
rhythm served as baseline. Dual right ventricular 
pacing (AP-RVP) and biventricular pacing (AP-
BIVP) were performed at the same cycle length 
and with identical AV delay. LV performance was 
assessed as the % change in LV dP/dtmax. Patients 
with an LV dP/dtmax increase ≥10% with AP-BIVP 
were classified as acute CRT responders.
Results: Ability to utilize the shortened AV delay 
with AP-RVP was only seen in patients with 
acute CRT response (table). ROC curve analysis 
of % change in LV dP/dtmax with AP-RVP identi-
fied 0.2% as the optimal cut-off value (sensitivity 
0.90, specificity 0.70) for prediction of acute 
CRT response, AUC=0.81 [95% CI: 0.63-0.99]. 
In all patients a significant correlation was seen 
between % change in LV dP/dtmax with AP-RVP 
and % change in LV dP/dtmax with AP-BIVP (R = 
0.57, p < 0.01).
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Conclusions: Increased LV dP/dtmax with AP-RVP 
verifies a myocardial contractile reserve in heart 
failure patients with LBBB and predicts acute CRT 
response.

1106-061. Only Eight Percent of 
Very High-Risk Familial Hyper-
cholesterolemia Patients Achieve 
LDL-Cholesterol Target Despite 
Being on Maximal Conventional 
Lipid- Lowering Therapy
Authors: Martin Prøven Bogsrud, Asgeir 
Græsdal, Dan Johansen, Gisle Langslet, 
Anders Hovland, Kirsten Holven, Oslo Univer-
sity Hospital, Oslo, Norway
Background: LDL-cholesterol (LDL-C) treatment 
targets for patients with familial hypercho-
lesterolemia (FH) is defined by the European 
Atherosclerosis Society as LDL-C < 2.5 mmol/L, 
or < 1.8 mmol/L in very-high-risk FH defined as 
the presence of coronary heart disease (CHD), 
coexisting diabetes, or late treatment start 
(>40 years of age). Conventional lipid-lowering 
therapy (LLT) includes statins, ezetimibe and 
resins, but even when these drugs are combined, 
treatment target might not be achieved. The aim 
of the study was to investigate FH patients are 
treated according to the current guidelines, and 
if treatment with conventional LLT (before the 
introduction of PCSK9 inhibitors) is sufficient to 
achieve recommended treatment targets.
Methods: Retrospective collection of data from 
medical charts of patients with FH followed at 
lipid clinics in Norway.
Results: All data presented as mean (standard 
deviation) unless otherwise stated. In total, 714 
adult FH patients were included with a follow up 
of 11.1 (7.9) years at a lipid clinic. Overall, on last 
follow-up visit, pretreatment total cholesterol 
was reduced 42% from 9.0 (2.1) to 5.2 (1.5) 
mmol/L (P<0.001), and pretreatment LDL-C 
was reduced and 48 % from mean 6.7 (1.9) to 
3.4 (1.3) mmol/L (P<0.001). Thirty- four percent 
of patients were considered very-high-risk FH 
according to the EAS definition. Compared to 
normal FH patients, the very- high-risk FH pati-

ents more often received maximal statin 
dose (54 vs. 33%, P<0.001), ezetimibe (76 
vs. 48%, P<0.001) or resins (23 vs. 9%, 
P<0.001), and obtained LDL-C was lower 
(3.2 vs. 3.5 mmol/L. P<0.001). Only 25% 
and 8% of patients achieved the LDL-C 
treatment target of <2.5 mmol/L or <1.8 
mmol/L in normal FH and very-high-risk-
FH patients, respectively.
Conclusions: Too few patients with FH, and 
especially among those with very-high-risk 
FH, achieve LDL-C treatment target on 
maximal tolerated dose of conventional LLT. 
New treatment modalities e.g. PCSK9 inhi-

bitor treatment is needed to improve treatment 
target attainment.

1106-063. Real-Life Pcsk9 Expe-
rience: 65% Treatment Target 
Attainment in Familial Hypercho-
lesterolemia Patients
Authors: Asgeir Graesdal, Martin Bogsrud, 
Dan Johansen, Ane Dybvig, Kirsten Holven, 
Vestfold Medical Center, Sandefjord, Norway, 
Norwegian National Advisory Unit on Fami-
lial Hypercholesterolemia, Oslo University 
Hospital, Oslo, Norway
Background: LDL-cholesterol (LDL-C) treatment 
targets for patients with familial hypercholeste-
rolemia (FH) is < 2.5 mmol/L, or < 1.8 mmol/L in 
high-risk-FH (presence of coronary heart disease, 
diabetes or late treatment start > 40 years of 
age). Conventional lipid-lowering therapy (LLT) 
includes statins, ezetemibe and resins, but even 
when these drugs are combined, treatment 
target might not be achieved.
In the RUTHERFORD-2 study, by adding PCSK9 
inhibitor to maximal tolerated dose of statins and 
ezetemibe, LDL-C was decreased incrementally 
59 %, and 67 % of high-risk-FH patients reached 
a treatment target of LDL-C < 1.8 mmol/L.
Methods: Prospective registration of treatment 
data on 98 adult FH patients at a lipid-specialist 
clinic in Norway.
Results: All data is presented as mean (standard 
deviation) unless otherwise stated. Over all, 
on maximal tolerated dose of conventional LLT, 
pretreatment LDL-C was reduced 53 % from 7.0 
(2.2) to 3.3 (1.1) mmol/L (P<0.001). Fifty-four of 
the patients were high-risk-FH. Only 34 % and 
6 % of patients achieved the LDL-C treatment 
target of <2.5 mmol/L or <1.8 mmol/L in FH and 
high-risk-FH, respectively.
Thirty-seven of the patients (number limited 
due to reimbursement policies) not achieving 
their individual treatment target, were initia-
ted on PCSK9 inhibitor treatment. Except two 
patients reducing their dose of statin (one due to 
statin skepticism, and one due to misunderstan-

Acute CRT 
responders 
(n=19)

Acute CRT 
non-respon-
ders (n=10)

p-value

Intrinsic AV delay (ms) 272±10 286±16 P=0.47

Paced AV delay (ms) 127±4 122±4 P=0.45

Baseline LV dP/dtmax 
(mmHg/s)

779±35 786±87 P=0.92

Change in LV dP/dtmax with 
AP-RVP (%)

7.7±1.8 -5.8±4.6 P<0.01

Change in LV dP/dtmax with 
AP-BIVP (%)

23.3±2.4 2.6±1.7 P<0.01
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ding), all patients also continued their maximal 
tolerated dose of conventional LLT. One patient 
stopped PCSK9 inhibitor due to an adverse event 
(myalgia without elevated creatinine kinase), 
but was included in the analyses as intention-to-
treat principle. After addition of PCSK9 inhibitor, 
LDL-C was incrementally reduced 51 % from 
3.5 (1.1) to 1.7 (1.3) mmol/L (P<0.001). Overall, 
LDL-C treatment target achievement was increa-
sed to 65 % (82 % in FH and 58 % high-risk-FH). 
Lp(a) was reduced from median 247 (range 
25-3180) to median 184 (range 34-900) mg/L 
(P<0.002).
Conclusions: The incremental increase in treat-
ment target achievement by addition of PCSK9 
inhibitor shown in clinical studies was confirmed 
in a real-life setting.


