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Referater ved Dennis W. T. Nilsen, Hjerteavdelingen, Stavanger universitetssjukehus
Årets TCT-møte ble digitalt med presentasjon av flere klinisk
relevante invasive studier.
En metaanalyse av bivalirudin vs. ufraksjonert heparin ved PCI-behandling av akutt hjerteinfarkt viste ikke så mye nytt i forhold til det vi kjente
til fra tidligere, at blødningsrisikoen er mindre med bivalirudin, og gir
neppe grunn til endringer i forhold til dagens lab-rutiner med heparin
knyttet opp mot øvrige europeiske retningslinjer. COMPARE CRUSHstudien, hvor en knust tablett 60 mg prasugrel gitt prehospitalt til
STEMI-pasienter behandlet med primær PCI, ble sammenlignet med
inntak av en uknust tablett, viste ingen forskjell i kliniske endepunkter.
Denne studien gir således ikke grunnlag for endringer av gjeldende prehospitale rutiner. Tre års oppfølging i ULTIMATE-studien konkluderer
med fortsatt bedre kliniske resultater når intravaskulær ultralyd (IVUS)
i tillegg til angiografi tas i bruk i forbindelse med stentplassering. I
TARGET-FFR har man anvendt post-PCI-målinger av FFR (fractional
flow reserve – trykkfraksjon) for vurdering av optimal etterdilatasjon.
PROSPECT ABSORB RCT har undersøkt om pasienter med vulnerable
plakk (lipidrike plakk med tynn kappe) vil ha nytte av behandling med
stent, men studien er foreløpig kun hypotesedannende. COMBINE
(OCT-FFR)-studien viser at koronare iskemiske hendelser er økt hos
FFR-negative diabetes-pasienter med OCT-positive vulnerable plakk.
I TRANSIT undersøkte man ett års suksessrate av TAVR (transkutan
aortaklaffimplantasjon)-behandling av tidligere TAVR-behandlede
pasienter med degenererte ventiler. I 5-års oppfølgingen i PARTNER
II-registre presenterte man resultatene av «valve-in-valve»-TAVR hos
pasienter med degenererte kirurgisk anlagte biologiske ventiler. IRREMI
viser at MitraClip-behandling ved alvorlig mitrallekkasje oppstått i
kjølvannet av et akutt hjerteinfarkt, kan vurderes som et alternativ til
hjertekirurgi, uavhengig av om pasienter har utviklet kardiogent sjokk.
God lesning!
Dennis W. T. Nilsen
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Meta-analyse av 30
dagers mortalitet og
blødningsrisiko hos PCIpasienter med akutt
hjerteinfarkt behandlet med
bivalirudin vs. heparin

I NSTEMI-gruppen var det ingen forskjell i mortalitet mellom de to behandlingsregimene, men forekomsten av alvorlige
blødninger ble også hos disse pasientene
redusert ved bruk av bivalirudin (3,3 % vs.
5,3 %, HR 0,63, 95 % KI 0,52-0,76).
Kommentarer: Det fremkom ikke
så mye nytt i denne metaanalysen, hvor funnene for STEMI og NSTEMI stort sett gjenspeiler resultatene i henholdsvis HORIZONS
og ACUITY som begge inngikk i metaanalysen. Det slås fast at blødningsfaren er noe
mindre for bivalirudin sammenlignet med
heparin, men samlet sett ble det ikke påvist
forskjell i totalmortalitet, hvilket er betryggende i forhold til vår europeiske/norske
tradisjon, hvor vi stort sett forholder oss til
ufraksjonert heparin ved angiografi/PCI og i
mindre grad til bivalirudin (Angiox®).

Presentert av Gregg Stone,
Cardiovascular Institute of the Icahn
School of Medicine at Mount Sinai, USA.
Åtte randomiserte kliniske studier dannet
grunnlaget for denne analysen (MATRIX,
VALIDATE-SWEDEHEART, EUROMAX,
BRIGHT, HEAT-PPCI, ISAR-REACT 4, ACUITY, and HORIZONS-AMI). Hele kohorten
bestod av 27 409 infarktpasienter, derav
15 254 med ST-elevasjons myokardinfarkt (STEMI) og 12 155 med non-STEMI
(NSTEMI). Bivalirudin-gruppen omfattet
13 346 pasienter, og i heparingruppen var
det 14 063 pasienter. Det prespesifiserte
primære endepunktet bestod av 30 dagers
totalmortalitet og alvorlige blødninger (TIMI
«major» eller BARC-type 3 eller 5).
Dødeligheten ved 30 dager var
tilsvarende for bivalirudin og heparin (1,9 %
vs. 2,1 %), men bivalirudin var beheftet med
en lavere risiko for alvorlige blødninger (3,4
% vs. 5,7 %, hasardratio (HR) 0,60, 95 %
konfidensintervall (KI) 0,52-0,68).
For STEMI-pasientene vurdert for
seg ble det påvist en trend mot redusert
mortalitet i bivalirudin-gruppen sammenlignet med heparin-behandling (2,5 % vs.
2,9 %, HR 0,80, 95 % KI 0,64-1,01), men
det var ingen forskjell i alvorlige koronare
hendelser (MACCE) som bestod av kardial
død, reinfarkt, stenttrombose, hjerneslag
eller klinisk drevet revaskularisering av
målarterien. Forskjellen i totalmortalitet ble
statistisk signifikant, hvis bivalirubin også
ble gitt som post-PCI-infusjon (HR 0,67, 95
% KI 0,50-0,89). Denne gevinsten til fordel
for bivalirudin var ledsaget av redusert blødningsrisiko (3,5 % vs. 6,0 %, HR 0,57, 95 %
KI 0,47-0,68) i denne subgruppen. Det var
0,7 % aksess-relaterte blødninger i bivalirudin-gruppen mot 1,3 % blant de heparinbehandlede. Ikke-aksessrelaterte alvorlige
blødninger ble registrert hos henholdsvis
2,8 % og 4,7 % av pasientene.
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COMPARE CRUSH-studien
- effekten av prehospital
bruk av prasugrel i knust
form vs. hel tablett hos
STEMI-pasienter i forkant
av primær PCI
Presentert av George J. Vlachojannis
ved University Medical Center Utrecht,
Den Haag, Nederland.
COMPARE CRUSH er en prospektiv, multisenter, randomisert, kontrollert studie utført
av to nederlandske intervensjonssentra.
STEMI-pasienter (n=727) med ≤ 6 timers
debut av symptomer fikk prehospitalt rutinemessig acetylsalisylsyre (ASA) og heparin og ble deretter randomisert 1:1 til enten
en 60 mg prasugreltablett i knust form
eller til en vanlig 60 mg prasugreltablett i
uendret form før videre transport til intervensjonssenteret. Pasientene ble rekruttert
mellom november 2017 og februar 2020.
Median tid fra inklusjon til «wire
crossing» var 57 (47-70) minutter.
De primære endepunktene bestod av:
y TIMI-3-blodstrøm i den infarkt-relaterte
koronararterien, bedømt på bakgrunn av
angiografi ved innkomst.
y ≥70 % ST-segment-resolusjon 1 time
etter primær PCI.
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3-års oppfølgingen av
ULTIMATE - sammenligner
nytten av angiografi alene
versus angiografi pluss
IVUS-veiledet implantasjon
av medikamentavgivende
stent (DES) hos pasienter
med komplekse lesjoner

De sekundære endepunktene bestod av:
y Blodplatereaktivitet bedømt med
VerifyNow™.
y Kliniske endepunkter i form av mortalitet, reinfarkt, akutt revaskularisering og
stenttrombose.
y Blødningshendelser i form av TIMI
«major» eller BARC ≥ 3.

Resultater

Presentert av Jun-Jie Zhang, Nanjing
First Hospital, Kina.

y TIMI 3- blodstrøm ble påvist hos 31,0
% av pasienter behandlet med knust
prasugrel sammenlignet med 32,7 %
av pasienter som ble behandlet med en
uknust tablett (p = 0,64).

ULTIMATE-studien viste ved 1-års oppfølgingen redusert «target vessel failure»
(TVF) etter IVUS-veiledet DES-implantasjon hos «all-comers» sammenlignet med
en pasientgruppe uten anvendelse av IVUS.
Tre års oppfølgingen av denne
studien ble presentert ved årets TCT. 1448
«all-comers» med de novo-lesjoner ble
inkludert mellom 2014 og 2017 ved 8 sentra
i Kina. Det ble foretatt en 1:1-randomisering
av pasientene, hvor halvparten fikk utført
angiografi/IVUS-veiledet implantasjon vs.
kun angiografi-veiledet implantasjon av DES
hos den andre halvparten av pasientene.
Pasientene ble fulgt opp klinisk etter 1 år
og nå etter 3 år. Denne 3 års oppfølgingen innbefattet hhv. 98,6 % og 97,9 % av
pasientene.
IVUS-kriteriene for optimal stent-plassering
inkluderte:
y Minimal lumen «cross-sectional area”
(CSA) > 5,0 mm² i stentet segment eller
90 % av CSA i distale referanselumen.

y Komplett ST-segment-resolusjon innenfor en time ble påvist hos hhv. 59,9 % og
57,3 % (p = 0,55).
y Blodplatene ble i større grad hemmet av
knust prasugrel enn av en intakt tablett
(p < 0,01).
y Det var ingen statistisk signifikant forskjell i alvorlige blødninger ved 48 timer.
y Det var ingen forskjell i iskemiske hendelser ved 30 dagers oppfølging.
Denne studien er publisert online i Circulation i tilknytning til presentasjonen.
Kommentar: Selv om prasugrel
i knust form gir en raskere hemming av
blodplatene, kunne man i COMPARE
CRUSH-studien ikke påvise noen forskjell
i TIMI 3-blodstrøm ved ankomst til angiografilaboratoriet og heller ingen forskjell i
ST-segment-resolusjon 1 time etter primær
PCI. Studieresultatene viser
ingen klinisk fordel av prehospital
prasugrel i knust form, fremfor
inntak av hele tabletter.
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individer), men det var tilkommet en statistisk signifikant forskjell i stenttromboser, 1
vs. 8 individer (p = 0,02).
Konklusjon: Optimalisert IVUSveiledet DES-implantasjon sammenlignet
med kun angiografi-veiledet implantasjon
resulterte i færre kar-relaterte hendelser,
inkludert TVF, TVR og stentrombose, ved
3-års oppfølgingen.
Kommentarer: Selv om IVUSveiledet PCI er klinisk fordelaktig, er det få
sentra/operatører som vil anvende Intravaskulær ultralyd-diagnostikk ved plassering
av stent, bortsett fra hos spesielt utvalgte
pasienter med komplekse lesjoner og ved
venstre hovedstamme-behandling. Det
sentrale budskapet i denne studien er at
optimal etterdilatasjon i et stentet parti er
prognostisk viktig.

y Plakkbyrden skulle være < 50 % innenfor
et område av 5 mm like proksimalt for og
like distalt for den implanterte stenten.
y Man skulle ha sikret seg mot kantdisseksjoner med media-engasjement innenfor
3 mm i forhold til stenten.
Alderen var i gjennomsnitt 65 år, og 73
% var menn i begge pasientgrupper. I den
IVUS-veiledede gruppen var 67,4 % av
pasientene diagnostisert med ustabil angina
pectoris mot 64,4 % i gruppen hvor det kun
ble anvendt angiografi-veiledet stenting.
Hjerteinfarkt ble registrert hos hhv. 11,2 %
og 14,0 %. Antall stenter som ble lagt var
hhv. 2,4 ± 1,6 og 2,5 ± 1,6. Stentlengden var
relativt lik i begge grupper, målt til hhv. 66,4
± 46,2 og 66,5 ± 44,4 mm. Gjennomsnittlig
stentdiameter var noe større hos IVUS-pasientene, målt til 3,2 ± 0,4 versus 3,0 ± 0,4
mm i angiografigruppen (p < 0,001). Denne
forskjellen gjenspeiles i anvendt ballongdiameter. Maksimalt dilatasjonstrykk lå på hhv.
19,8 ± 3,7 og 19,2 ± 3,6 BAR (p < 0,003).
TVF ved 1 år ble registrert hos 21
pasienter (2,9 %) i IVUS-veiledet pasientgruppe vs. 39 (5,4 %) i angiografi-veiledet
gruppe (p < 0,02). Det var ingen signifikant
forskjell i kardial død, selv om det ble registrert dødsfall hos 5 pasienter i IVUS-gruppen mot 10 pasienter i den andre gruppen.
Forskjell i forekomst av stenttromboser var
heller ikke signifikant (1 vs. 5 pasienter).
Etter 3 år ble det registrert TVF hos
hhv. 47 (6,6 %) og 76 (10,7 %) (p = 0,01).
Klinisk drevet «target vessel» revaskularisering (TVR) ble registrert hos hhv. 32 og 49
pasienter (p = 0,05). Det var fortsatt ingen
signifikant forskjell i kardial død (13 vs. 19
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TARGET-FFR (Trial
of angiography versus
pressure-ratio-guided
enhancement techniques
FFR)
Presentert av Damien Collison, Golden
Jubilee National Hospital & University
of Glasgow, UK.
Denne studien undersøker fysiologi-veiledet
optimalisering av PCI.
Studiebakgrunn:
Post-PCI «Fractional Flow Reserve»
(FFR)-verdier ≥ 0,90 er assosiert med
redusert risiko for re-PCI og MACE (major
adverse cardiovascular events).
Registerdata taler for at andel pasienter med post-FFR ≥ 0,90 varierer mellom
21 % og 100 %.
Rapportert andel av
pasienter med post-PCI FFR
≤ 0,80 varierer fra < 1 til 36
%.
Så mange som inn til
38 % av PCI-pasientene gir
uttrykk for fortsatt anginaplager ved 1 års oppfølging.
TARGET FFR er en
randomisert, kontrollert studie utført ved ett senter.
Hypotese var at
anvendelse av «physiology-
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flow-begrensende lesjoner, diameterstenose
under 70 %, og FFR-/iFR-negative hvis
diameterstenosen var > 40 % med ≥ 65 %
lumen-plakk (IVUS-definert) inkludert i den
aktuelle studien, derav 93 randomisert til
en ABSORB bioresorberbar stent og 89 til
medisinsk behandling (GDMT).
Pasientene ble fulgt opp etter 24
måneder med angiografi pluss IVUS og
NIRS, 83 pasienter i stentgruppen og 72
i den medisinske behandlingsgruppen.
Hovedendepunktet, og det eneste studien
var designet for å ha styrke til å vurdere, var
«minimal lesion area» (MLA) som ved studiestart var lik i de 2 gruppene. MLA forble
uendret i den medikamentelt behandlede
pasientgruppen ved oppfølgingen og økte til
det dobbelte i stentgruppen (p < 0,0001).
Det primære kliniske sikkerhetsendepunktet var «randomised target lesion
failure» etter 2 år og inkluderte hjertedød,
målarterie-relatert hjerteinfarkt og revaskularisering av målarterien. Her var det
numerisk når identiske resultater; 4,3 %
mot 4,5 %
Median klinisk oppfølging var 4,1
år. Det sekundære kliniske effektivitetsendepunktet var «randomised lesion-related
major adverse event (MACE) (hjertedød,
hjerteinfarkt, ustabil angina og progredierende angina). Dette ble numerisk redusert
fra 10,7 % til 4,3 % (p = 0,12) etter stentbehandling av vulnerable plakk. Endepunktet
ble i alt vesentlig drevet av økende anginaplager som gjerne førte til revaskularisering.
Kommentar: Studien viser at stentbehandling av vulnerable plakk kan være
fordelaktig. Den kliniske endepunktsvurderingen mangler statistisk styre, og studien er
foreløpig hypotesegenererende i forhold til
klinisk utbytte. Funnene må derfor bekreftes
i større randomiserte studier før stentbehandling av vulnerable plakk kan implementeres i klinisk praksis.

guided incremental optimization strategy»
(PIOS) vil gi en 20 % økning av andelen av
pasienter med post-PCI FFR ≥ 0,90.
260 pasienter med angiografisk vellykket PCI ble randomisert 1:1 til enten PIOS
eller en blindet kontrollgruppe.

Resultater
238 pasienter er ferdig-analysert, derav 32
% med post-PCI FFR ≥ 0,90, 39 % med FFR
0,81-0,89 og 29 % med FFR ≤ 0,80.
Basert på FFR «pull-back»-målinger
fant man at 60 (46 %) PIOS pasienter ville
være tjent med optimalisert behandling. 40
(66 %) av disse pasientene var tilgjengelig
for postdilatasjon.
I PIOS-gruppen fant man at 38,1 %
av pasientene hadde oppnådd endelig FFR
≥ 0,90 mot 28,1 % i kontrollgruppen (p =
0,099).
Hos pasienter med endelig FFR ≤
0,80 lå 29,8 % av pasienter i kontrollgruppen fortsatt under dette nivået, mens et
bedre resultat ble oppnådd for PIOS-pasientene, hvor andelen lå på 18,6 % (p = 0,045).
Konklusjon: Studien viser at FFR-veiledet etterdilatasjon etter koronar stenting
bedrer sluttresultatet målt med FFR.

PROSPECT ABSORB RCT sammenligning av stenting
av «non-culprit»-lesioner
(NCL) med «guidelinedirected medical treatment»
(GDMT).
Presentert av Gregg Stone,
Cardiovascular Institute of the Icahn
School of Medicine at Mount Sinai i
USA og er utført i nært samarbeide med
David Erlinge, Universitetet i Lund. 15
sentra deltok.
Hensikten med denne studien var å undersøke om det er hensiktsmessig å stentbehandle vulnerable plakk (lipidrike, tynnkappede plakk med nekrotisk kjerne).
Bildefremstilling med intravaskulær
ultralyd (IVUS) og nær-infrarød spektroskopi (NIRS) ble utført av alle tre koronare
hovedkar hos 898 pasienter med et akutt
hjerteinfarkt. Etter behandling av «culprit»lesjonen ble 182 pasienter med ≥ 1 ikke-
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COMBINE (OCT-FFR)studien - optical coherence
tomography (OCT)
kombinert med fraksjonert
flow-reserve (FFR) benyttet
for prediksjon av senere
hendelser hos diabetespasienter

3,1 % i den TCFA-negative gruppen
(p < 0,0001).
I det sekundære endepunktet sammenlignet man forekomsten av MACE i den
FFR-negative (> 0,80) TCFA-positive gruppen med de revaskulariserte pasientene
(FFR-positive, ≤ 0,80).
Hendelsesraten hos de revaskularserte FFR-positive pasientene lå på 9,7 %,
ikke signifikant forskjellig fra de TCFA-positive/FFR-negative pasientene med MACE
på 13,3 % (p = 0,42).
Konklusjon: Høy-risiko TCFA-positive plakk (bedømt med OCT) forekommer
hos mer enn 25 % av alle FFR-negative
diabetespasienter.
Risikoen for MACE er 4,7 ganger
høyere etter 18 måneder blant TCAF-positive diabetespasienter med FFR > 0,80.
Kommentar: Lesjoner som kan
utløse iskemi og fremtidige kardiale
hendelser utgjør langt på vei to separate
konseptuelle entiteter. Budskapet i COMBINE (OCT-FFR)-studien er at det finnes
lesjoner hos diabetikere som på tross av FFR
> 0,80, kan identifiseres som tynnkappede
høyrisikolesjoner.

Presentert av Elvin Kedhi, Liberal
University Brussels, Belgia
Bakgrunn: FFR benyttes som veileder i forhold til indikasjon for revaskularisering.
Tidligere studier har vist at FFRnegative lesjoner (> 0,80) kan behandles
medikamentelt og at man med fordel kan
revaskularisere FFR-positive lesjoner (≤
0,80), jfr. FAME I og II.
Nye studier viser at denne veiledende strategien ikke nødvendigvis gjelder
for alle pasientgrupper. Unntaket innbefatter pasienter med diabetes mellitus med
eller uten akutt koronarsyndrom (AKS). FFR
> 0,80 hos diabetikere er forbundet med en
dårligere prognose enn øvrige FFR-negative
pasienter, sannsynligvis pga. raskere progresjon av arteriosklerose.
550 diabetikere med eller uten AKS
og med ≥ 1 «non-culprit»-lesjon og 40-80
% diameterstenose ble rekruttert. Blant
disse hadde 423 pasienter FFR > 0,80,
hvorav 390 hadde en valid OCT. Blant disse
fikk 98 pasienter påvist «thin cap fibroatheroma» (TCFA), mens 292 ble beskrevet som
uten TCFA. Disse 2 gruppene ble behandlet
medikamentelt og fulgt opp klinisk etter 18
måneder.
112 av pasienter med FFR ≤ 0,80 ble
revaskularisert, og 92 blant disse ble fulgt
opp klinisk ved 18 måneder.
Det primære endepunktet bestod av
kardial død, målarterie-relatert hjerteinfarkt,
klinisk drevet revaskularisering av målarterien eller hospitalisering for progredierende
angina (MACE). Forekomsten av det kombinerte endepunktet ble sammenlignet i de to
pasientkategoriene med FFR > 0,80.
Resultat: Hos de TCFA-positive pasientene med FFR > 0,80 ble det registrert en
MACE-rate på 13,3 % sammenlignet med
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TRANSIT-studien – 1 års
oppfølging
Presentert av Luca Testa ved «Vita
e Salute» University, San Rafaelse
Hospital, Milano, Italia.
Holdbarheten av transkateter-leverte
biologiske aortaventiler (TAVR) er fortsatt
gjenstand for oppmerksomhet, selv om ferske data viser lovende resultater (Testa et
al., European Heart Journal 2020).
Når TAVR-ventiler degenererer, er
det praktisk å anvende en ny transkateterlevert biologisk ventil.
TRANSIT ser på langtidsresultatene
etter kateterbaserte reimplantasjoner. 28
sentra, derav 22 i Europa, 4 i Nord-Amerika,
1 i Sør-Amerika og 1 i Midt-Østen, deltok
i denne studien. Blant 40 000 TAVRprosedyrer utført siden 2008 ble 172
pasienter (alder 79,9 ± 7,9 år, andel menn
57,6 %) med innledningsvis gode resultater ved førstegangsimplantasjon og etter
hvert utvikling av degenererte bioproteser,
behandlet med ny Valve-in-Valve (ViV)
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PARTNER II

TAVR på følgende indikasjon: 57 med
tilkommet aortastenose, 97 med aortalekkasje og 18 med en blanding av stenose og
lekkasje. 73,5 % befant seg i NYHA-klasse
III/IV. STS-skår lå på 6,6 ± 5,7. Hele 91,1 %
av prosedyrene ble utført transfemoralt. 61
% av pasientene fikk en selv-ekspanderbar
ventil, og 39 % fikk en ballong-ekspanderbar ventil. 20,9 % ble først predilatert, og
41,3 % ble postdilatert. Kun 1 pasient måtte
akutt-opereres. Det var 3 vaskulære hendelser. Implantasjonssuksess ble registrert hos
79,7 % av pasientene (etter VARC-2-kriteriene) . De som ikke var fullt så vellykket
bestod stort sett av pasienter som hadde
utviklet en stenotisk degenerert ventil etter
første TAVR, og som hadde en ikke ubetydlig restgradient etter det nye inngrepet. Det
ble ikke observert aortadisseksjon, embolisering eller koronare hendelser.
Ved ett års oppfølgingen var antall
døde 17 pasienter (10 %), mens kardiovaskulær mortalitet var 5,8 %. Hospitalisering
pga. hjertesvikt ble registrert hos 11 %. To
pasienter utviklet hjerteinfarkt, og 6 (3,5 %)
pasienter utviklet et hjerneslag. Tre pasienter (1,4 %) utviklet klaffetrombose. Valvulær dysfunksjon med behov for reintervensjon ble ikke registrert.
48 % av pasienter med behov for
ViV TAVR hadde tidligere fått implantert
CoreValve og 35 % hadde fått implantert
Sapien XT.
Kommentar: TRANSIT-studien viser
at degenererte aortaventiler etter tidligere
TAVR-behandling lar seg behandle med ny
TAVR, med forventet økt risiko for kardiale
hendelser etter 1 år, og at ny TAVR kan
vurderes som et behandlingsalternativ hos
denne høy-risikogruppen av pasienter.

5-års oppfølging av «valve-in-valve» (ViV)
TAVR-registre (TAVR som behandling av
degenererte kirurgisk implanterte biologiske
aortaventiler)

Presentert av John Webb, St. Paul’s
Hospital, Vancouver, British Columbia,
Canada
ViV TAVR er assosiert med akseptabel
mortalitet og bedret hemodynamikk og livskvalitet etter 3 år. I denne presentasjonen
vurderes status etter 5 år i PARTNER II.
Populasjonen består av 365 individer
fra «Nested Registry» (N = 96) og «Continued Access Nested Registry (N = 269). 23
eller 26 mm SAPIEN-XT-klaffer ble benyttet.
Alder var 78,9 ± 10,2 år. STS-skår var 9,1 ±
4,7, og 90,4 % av pasientene befant seg i
NYHA-klasse III-IV. Kaplan Meier-rater for
totalmortalitet og hjerneslag ved 5 års oppfølgingen lå på hhv. 50,6 % og 10,5 %. I henhold til VARC 3-definisjoner ble det registrert ventilrelatert klaffedysfunksjon hos 6,6
% av pasientene. 14 (6,3 %) av pasientene,
derav 6 pasienter med restenose og 3
pasienter med paravalvulær lekkasje, måtte
reopereres. Middelgradient, paravalvulær
lekkasje og livskvalitetsskår (KCCQ) holdt
seg for øvrig uendret hos overlevere mellom
30 dager og 5 år. Resultatene er tilsvarende som for Sapien XT-pasienter med
intermediær risiko i PARTNER 2A-studien
(mortalitet 46 %, hjerneslag 15,3 % og ventilrelatert klaffedysfunksjon 9,5 %).
Konklusjon: ViV TAVR med SAPIEN
XT hos kirurgiske høyrisikopasienter var
assosiert med akseptabel mortalitet og
varig bedring av kliniske og ekkokardiografiske parametre (Tabell 1).

77

hjerteforum

N°1/ 2021/ vol 34

IREMMI (International
registry of MitraClip in acute
myocardial infarction)

y Pasienter med høy risiko i forhold til
hjertekirurgi.
De ble ekskludert hvis de ble vurdert uegnet
for MitraClip.
Det ble inkludert 93 pasienter, derav
50 med kardiogent sjokk og 43 pasienter
uten kardiogent sjokk. Gjennomsnittsalder
var 70 ± 10 år. Pasienter med kardiogent
sjokk var ca. 4 år eldre enn dem som ikke
frembød kardiogent sjokk. Menn utgjorde
48 % av populasjonen. 25 % var tidligere
aortokoronar bypassoperert. 14 % hadde
tidligere gjennomgått et hjerneslag, og 17 %
led av KOLS.
Gjennomsnittlig Euroscore 2 lå på 16
± 15 %; høyere hos pasienter med kardiogent sjokk (21 ± 18) sammenlignet med dem
uten (11 ± 8). Infarktet var lokalisert i fremre
vegg hos 46 % av pasientene med kardiogent sjokk og hos 21 % av pasientene uten
kardiogent sjokk. Det prosentuelle forholdet
ved et nedreveggsinfarkt lå på hhv. 32 % og
65 % og ved laterale infarkter på hhv. 20 %
og 16 %. STEMI ble registrert hos 73,1 % av
totalpopulasjonen. Det forelå 3-karsykdom
hos 78 % av totalpopulasjonen. Primær PCI
var utført på 71 % av pasientene. 38 % ble
behandlet med intraaorta-ballongpumpe
(IABP)/Impella (66 % av pasienter med
kardiogent sjokk mot kun 7 % av populasjonen uten kardiogent sjokk). Veno-arteriell
ECMO ble benyttet hos 6 pasienter, begrenset til pasienter med kardiogent sjokk. Vasoaktive medikamenter ble benyttet hos 46
% av totalpopulasjonen (82 % av pasienter
med kardiogent sjokk og kun hos 4 % av
pasienter uten kardiogent sjokk).

Presentert av Rodrigo Estevez-Loureiro
ved University Hospital Alvaro
Cunqueiro, Vigo, Spania.
Alvorlig nyoppstått mitrallekkasje ved et
akutt hjerteinfarkt er assosiert med høy
mortalitet (50 %). Foredragsholderen antyder at denne komplikasjonen kan oppstå
hos opp til 3 % av pasienter med akutt
hjerteinfarkt og 10 % hos pasienter med
kompliserende kardiogent sjokk og forårsakes av komplett eller partiell papillemuskelruptur samt papillemuskeldysfunksjon som
følge av remodellering av venstre ventrikkel.
Behandlingen har frem til nylig bestått av
hjertekirurgi.
Vi er nå utstyrt med et alternativt
behandlingstilbud i form av MitraClip, men
effekten av denne behandlingen på mitrallekkasje i kjølvannet av et akutt hjerteinfarkt
er foreløpig lite undersøkt.
IREMMI undersøker effekten av
MitraClip ved infarktutløst mitrallekkasje
hos pasienter med kardiogent sjokk sammenlignet med mitrallekkasje uten kardiogent sjokk.
Inklusjonskritrier var:
y Nylig gjennomgått hjerteinfarkt innenfor
et tidsvindu av 4 uker.
y Symtomatisk, uttalt mitrallekkasje, fastslått med transtorakal eller transøofageal
ekkokardiografi.

Prosedyrekarakteristika:
y Tidspunkt for MitraClip-behandling: 24 ± 22 dager hos pasienter
med kardiogent sjokk mot 33 ±
24 dager hos dem uten kardiogent sjokk.
y Teknisk suksess er anført for
alle i begge grupper, mens akutt
prosedyresuksess lå på hhv. 90
% og 93 %.
y Det ble benyttet hhv. 1,6 ±
0,68 og 1,7 ± 0,67 clips, de
fleste innlagt med et NT/NTR
leveringssystem.
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y Post-prosedyregradienten over mitralklaffen ble målt til hhv. 3,7 ± 19 og 3,6 ±
1,7 mm Hg.
y Komplikasjonsraten (partiell løsning av
MitralClip, luftemboli, hjerteinfarkt, hjerneslag, vaskulære hendelser, perikardial
effusjon og blødninger) lå på hhv. 4 %
og 7 %.
y Prosedyrevarigheten lå på hhv. 143 ± 113
og 83 ± 44 min (p < 0,003).
y Pulmonaltrykket ble signifikant redusert
(p < 0,0001).
y 30 dagers totalmortalitet lå på 6,5 %.
Blant pasienter med kardiogent sjokk
døde 10 % mot 2,3 % av pasienter uten
kardiogent sjokk,
y 3 måneders totalmortalitet lå på 7,5 %
(12 % blant pasienter med kardiogent
sjokk sammenlignet med 2,3 % uten).
y Det var behov for rehospitalisering hos
6,5 % av pasientene og «redo» hos 4,3
%.
Kommentar: IRREMI viser at MitraClipbehandling ved alvorlig mitrallekkasje oppstått i kjølvannet av et akutt hjerteinfarkt
kan vurderes som et alternativ til hjertekirurgi, uavhengig av om pasienter befinner
seg i kardiogent sjokk eller ikke.
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