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HVEM SKAL HA 
SEKUNDÆRPROFYLAKTISK ICD?

Torkel Steen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Sekundærprofylakse er ICD på grunn av 
gjennomgått hjertestans i ventrikkeltaky-
kardi/ventrikkelflimmer (VT/VF) eller ven-
trikkelarytmi med hemodynamisk påvirk-
ning. Evidensgrunnlaget er tre studier: AVID 
(1), som ble gjennomført fra 1993 til 1997, 
CIDS (2), gjennomført fra 1990 til 
1997 og CASH (3), gjennomført 
fra 1987 til 1998.

AVID inkluderte pasien-
ter som var resuscitert fra VF, 
som hadde hatt ventrikkelarytmi 
med synkope og pasienter med 
ejeksjonsfraksjon (EF) < 40 % 
som hadde hatt ikke-vedvarende 
VT (NSVT) med hemodynamisk 
påvirkning. De ble randomisert til 
ICD (n=507, hvorav 5 % epikar-
diell ICD) eller medikamenter 
(n=509). Medikamentbehandlingen var 
amiodaron, som etter metningsdose ble 
dosert omtrent 250 mg daglig. I starten av 
studien var sotalol et alternativ, men bare 
2,8 % fikk det. Studien ble terminert før 
tiden da en ikke prespesifisert interimana-

lyse viste stor effekt av ICD. Det vil over-
estimere effekten av ICD. Betablokkere var 
relativt lite brukt, og det var stor ubalanse 
mellom gruppene: Etter 24 måneder brukte 
39 % i ICD-gruppen betablokker mot bare 
10 % i amiodaron-gruppen. 80 % av pasi-

entene hadde koronarsykdom, 
men bare drøyt 10 % ble revasku-
larisert. Gjennomsnittsalder var 
65 år, 80 % var menn og gjen-
nomsnittlig EF 35 %. Knapt 70 % 
fikk ACE-hemmer og bare drøyt 
10 % lipidsenkende behandling. 
Behandlingen var altså forskjellig 
fra dagens, med lite revaskulari-
sering og medikasjon som ikke 
tilsvarer moderne praksis. Studien 
viste en statistisk signifikant 
effekt av ICD på totalmortalitet 

(figur 1). Subgruppeanalyse viste at gruppen 
med EF > 35 % ikke hadde nytte av ICD.

Pasientene i CIDS (2) liknet mye 
på pasientene i AVID: Dokumentert VF, 
hjertestans utenfor sykehus, vedvarende 
VT med synkope, VT ≥ 150/minutt med 

hemodynamisk påvirkning og EF ≤ 35 
% eller synkope med senere funn av 
spontan VT ≥ 10 sekunder eller indu-
sert VT ≥ 30 sekunder. For alle gjaldt 
at det ikke skulle ha vært hjerteinfarkt 
siste 72 timer eller annen rimelig, 
reversibel årsak til arytmiene. Snittal-
der var 64 år, 84 % var menn, 80 % 
hadde koronarsykdom, men bare 77 % 
hadde fått utført angiografi. Andelen 
som ble revaskularisert før inklusjon, 
fremgår ikke. Gjennomsnittlig EF var 
34 %. 328 ble randomisert til ICD og 
331 til amiodaron. Overkrysning var 21 
% fra amiodaron til ICD og 28 % den 
motsatte veien. Det var dessverre også 
her en stor ubalanse i betablokkerbruk: 
53 % i ICD-gruppen fikk betablokker 
men bare 23 % i amiodaron-gruppen.

CIDS viste en moderat, sta-
tistisk ikke-signifikant, reduksjon av 

Figur 1. AVID-studien (1) viste en statistisk signifikant effekt 
på totalmortalitet.
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Figur 1. AVID‐studien (1) viste en statistisk signifikant effekt på totalmortalitet.



totalmortalitet med ICD sammenliknet med 
medikamenter (figur 2). Totalmortaliteten 
over tre år var 23,3 % i ICD-gruppen og 27,0 
% i amiodaron-gruppen, hvilket gir en 3,7 % 
absolutt og 14 % relativ reduksjon i total-
mortalitet. Arytmimortaliteten over tre år 
var henholdsvis 9,8 % og 11,9 %. Det gir en 
2,1 % absolutt og en 18 % relativ risikore-
duksjon. Som i AVID fant man ingen effekt i 
gruppen med EF > 35 %.

CASH (3) var den først igangsatte og 
sist avsluttede av de tre studiene. Det meste 
av inklusjonen fant sted tidlig i perioden, 
sent åttitall, og dermed fikk hele 55 % av 
pasientene epikardiell ICD, implantert ved 
åpen hjertekirurgi. Disse hadde høy initial 
mortalitet, hvilket langt på vei «ødelegger» 
studien. Pasientene hadde overlevd hjerte-
stans utenfor sykehus og ble randomisert i 
fire grupper: 99 fikk ICD og ingen betablok-
ker, 102 fikk bare amiodaron, 97 fikk bare 
betablokker og den fjerde 
gruppen fikk bare propafe-
non, et klasse Ic-antiaryt-
mikum. Da resultatene av 
CAST-studien kom (som 
viste at profylaktisk bruk 
av Ic-antiarytmika etter 
hjerteinfarkt økte døde-
ligheten), gjorde man en 
interimanalyse som viste 

overdødelighet i propafenon-gruppen, som 
ble avsluttet og tatt ut av studien. Studien 
hadde lang oppfølgingstid, men viste bare 
en ikke-signifikant effekt på totalmortalitet. 
Generaliserbarheten er tvilsom, etter min 
oppfatning, pga. at ICD-pasientene ikke fikk 
betablokker, samt den høye andelen epikar-
diell ICD. Verdt å merke seg er at overlevel-
sen i betablokkergruppen og amiodaron-
gruppen var nær identisk.

Metaanalysen
Man hadde altså én stor studie med signi-
fikant effekt av ICD (1), men med begrens-
ninger som diskutert over. Dessuten én 
nokså lik, men mye mindre studie (2), med 
liknende effekt, som ikke nådde signifikans, 
og én liten studie med store metodepro-
blemer og liknende, men ikke-signifikant 
effekt (se tabell 1). Derfor gjorde man en 
metaanalyse (4). Den er lesverdig og viste 

Figur 2. CIDS (2) viste en statistisk non-signifikant effekt på totalmortalitet
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Figur 2. CIDS (2) viste en statistisk non‐signifikant effekt på totalmortalitet

N Dødsrate 
kontroll-
gruppe

Relativ 
risiko-
reduksjon

Abs. 
risiko-reduksjon

NNT
(36 mnd)

AVID 1016 12 % 31 % 8,2 % (p<0,05) 9
CIDS 659 10 % 20 % 4,3 % (NS) 23
CASH 228 9 % 23 % 8,1 % (NS) 20

Tabell 1. Hovedfunn i de tre studiene av sekundærprofylaktisk ICD ( bearbei-
det etter Ellenbogen, Kay, Lau, Wilkoff: Clinical Cardiac Pacing Defibrilla-
tion and Resynchronization Therapy. 3rd ed. Saunders) 
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signifikant effekt på totalmortalitet, men 
bare i gruppen med EF < 35 % (figur 3).

Oppsummert ga sekundærprofy-
laktisk ICD 28 % relativ, men bare 3,5 % 
absolutt, reduksjon i totalmortalitet, sam-
menliknet med medikamenter (i hovedsak 
amiodaron). Det gir en number needed to 
treat (NNT) på 29/år. Relativ reduksjon i 
risiko for plutselig død var ca. 50 %. Gjen-
nomsnittlig livsforlengende effekt var 2,1 
måneder over 3 år og 4,4 måneder over 6 
år. Det var ingen effekt hos pasienter med 
EF > 35 %. Det er verdt å huske at pasi-
entgrunnlaget stort sett var menn midt i 
sekstiårene, med koronarsykdom, som i 
liten grad var revaskularisert eller betablok-
kert. Øvrig behandling skiller seg også mye 
fra dagens.

Indikasjonene og 
praktiseringen av dem
Indikasjoner for sekundærprofylaktisk ICD 
fremgår av 2015 ESC-retningslinjene for 
ventrikkelarytmi og plutselig død (5). I 
korthet:

 y Klasse I-indikasjon har pasienter som har 
hatt VF eller VT med stans eller hemody-
namisk påvirkning, og som ikke har hatt 
infarkt siste 48 timer eller har reversibel 
årsak til arytmien.

 y Klasse IIa-indikasjon har pasienter med 
gjentatt, vedvarende VT.

 y En forutsetning er uansett forventet 
levetid med god funksjon mer enn ett år 
og optimal medisinsk behandling. I lys av 
den ganske beskjedne effekten på total-
mortalitet, bør man etter min oppfatning 

Figur 3. Metaanalysen (4) av AVID, CIDS og CASH viste en statistisk signifikant overle-
velsesgevist av sekundærprofylaktisk ICD, men bare hos pasienter med EF < 35 %.

Figur 3
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Figur 3. Metaanalalysen (4) av AVID, CIDS og CASH viste en 
statistisk signifikant overlevelsesgevist av sekundærprofylaktisk 
ICD, men bare hos pasienter med EF < 35 %.
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kreve vesentlig mer enn ett års forventet 
levetid.

Dessuten må man ha oppnådd arytmikon-
troll før ICD implanteres, ved intervensjon 
mot arytmifremkallende sykdom, ablasjon 
eller medikamenter. Hvis pasienten «får 
bruk for» sin ICD etter kort tid, forlenges 
ofte ikke livet særlig mye, og man setter 
pasienten og behandlerne i en vanskelig 
situasjon. Pasienten må også være noen-
lunde stabil psykisk, ha samarbeidsevner og 
klare oppfølging. Men ikke minst må man 
veie kontraindikasjoner og risikomomenter 
opp mot den dokumenterte effekten av 
ICD. Ved høy risiko for alvorlige ICD-kom-
plikasjoner, som infeksjonstendens, kronisk 
infeksjonstilstand, nyresvikt, steroidbe-
handling eller dårlig regulert diabetes, kan 
man fort påføre en risiko som er høyere enn 
forventet positiv effekt, som altså er nokså 
beskjeden.

Konklusjon
Evidensgrunnlaget for sekundærprofylaktisk 
ICD er gammelt og omfatter i hovedsak 
mannlige, middelaldrende pasienter med 
koronarsykdom, lite revaskularisering og lite 
betablokade. ICD ga en ca. 3,5 % absolutt 
årlig reduksjon i totalmortalitet, som ga ca. 
4,4 måneders forventet livsforlengelse over 
seks års observasjon. NNT var 29/år. I lys 
av dette bør man praktisere retningslinje-
nes indikasjoner med en nøktern, helhetlig 

vurdering av hva som tjener den enkelte 
pasient. Å avstå fra sekundærprofylaktisk 
ICD kan være riktig, om forventet effekt ikke 
står i forhold til ulemper og risiko, spesielt 
om pasienten ikke passer inn i evidens-
grunnlaget for behandlingen.
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HVEM SKAL VI TESTE GENETISK?
Kristina H. Haugaa, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Loven om human 
bioteknologi
Gentest av en pasient med symptomer reg-
nes som diagnostikk på lik linje med annen 
blodprøvetaking. Hvis pasienten viser seg å 
ha en genmutasjon, er det aktuelt 
med testing av familiemedlemmer. 
Disse friske pårørende faller inn 
under presymptomatisk testing 
eller prediktiv testing, og her er 
det visse regler:
1. Pårørende informeres av gen-

bærer, helsepersonell kan ikke 
drive oppsporende virksomhet. 

2. Pårørende må gjennomgå gene-
tisk veiledning før gentest der 
de får informasjon om sykdom-
men og hva en gentest inne-
bærer for dem (for eksempel førerkort, 
forsikring etc.).

Hvorfor genteste?
Gentest hos pasienten som oppviser 
symptomer, kan hjelpe med å etablere diag-
nosen, og det kan få behandlingsmessige 
konsekvenser å få etablert riktig diagnose. 
Ved noen sykdommer kan man også gi 

genotypespesifikk behandling. Et eksempel 
på dette er pasienter med lang QT-tid-
syndrom der det er spesifikke forholdsregler 
og risikoprofil for dem med LQTS type 1, 2 
og 3. Den viktigste årsaken til å genteste er 
imidlertid muligheten for å oppdage muta-

sjonsbærere blant familiemedlem-
mer og å gi disse forebyggende 
behandling og informasjon om 
risikosituasjoner.

Gensvar er ikke et  
ja/nei-svar
Når man finner en variant i DNA, 
må denne vurderes for patogeni-
sitet. Dette gjøres på flere ulike 
måter, både gjennom søk i aktuell 
litteratur og databaser og gjennom 
dataprediksjonsprogram.

Eksempel på en «sikker» sykdomsgivende 
mutasjon: 
•	 Pasient XX er heterozygot bærer av 

mutasjon Q530X i KCNQ1-genet. 

o Mutasjonen er påvist i en rekke 
norske  pasienter med LQTS-fenotype 
og er en sikker årsak til LQTS. 

o Mutasjonen er ikke funnet i data-
basen over 5000 friske individer. 
Mutasjonen innebærer stoppkodon 
og forkortelse av proteinet.

o Prediksjonsprogrammene PolyPhen2 
og SIFT indikerer begge «protein 
damage».

Eksempel på usikker mutasjon
•	 Pasient YY er heterozygot bærer av 

mutasjon V495M i DSP-genet. 

•	 Mutasjonen er ikke tidligere påvist 
hos norske pasienter, men er funnet 
hos 5 av 5000 friske individer. 

•	 Mutasjonen innebærer en amino-
syreendring i posisjon 495. 

•	 Prediksjonsprogrammet PolyPhen2 
indikerer «possibly damaging» 

Figur 1. Familietre. Pasient med kjent sykdomsgivende 
mutasjon (pil).
Førstegradsslektninger har 50 % risiko for å ha familiens 
mutasjon. Disse skal ha genetisk veiledning før eventuell 
gentest.  

50% 50% 

50% 

50% 50% mann 

kvinne 

Figur 1. Familietre.  
Pasient med kjent sykdomsgivende mutasjon (pil). 
Førstegradsslektninger har 50 % risiko for å ha familiens mutasjon. Disse 
skal ha genetisk veiledning før eventuell gentest. 
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og SIFT indikerer «affect protein 
function».

I det første tilfelle kan vi gå videre med gen-
test av familiemedlemmer. I det andre tilfel-
let er det mer komplisert, og man må gjøre 
kosegregasjonsanalyser. Dette innebærer 
at man må undersøke familiemedlemmer 
og se om mutasjonen følger fenotypen. Det 
hele vanskeliggjøres av redusert penetrans, 
det vil si at man kan ha en sikker mutasjon 
uten å utvikle fenotype. 

Hypertrofisk kardiomyopati 
(HCM)
Genetisk testing er indisert ved HCM der 
man ikke mistenker annen genese (hyper-
tensjon, klaffefeil etc.) (1). Mutasjonen i seg 
selv gir ikke prognostisk verdi, men mulig-
gjør familieundersøkelser. Oppfølgingen av 
familiemedlemmers planlegges avhengig av 
alder. 

Hvis man ikke påviser mutasjon hos 
pasienten med HCM, må man vurdere diffe-
rensialdiagnoser så som avleiringssykdom-
mer og syndromer. Familiemedlemmer må 
ev. også undersøkes, da en negativ gentest 
ikke utelukker arvelighet. 

Arytmogen kardiomyopati 
(AC)

 y Genetisk testing er nyttig hos pasienter 
som fyller AC 2010 Task force-kriterier 
(2).

 y Genetisk testing kan vurderes av 
pasienter med mulig AC (1 majo- eller 2 
minor-kriterier). 

 y Genetisk testing anbefales ikke av pasi-
enter med kun et minor-kriterium.

Fenotypen ved AC overlapper med friske 
atleter og funn ved ekkokardiografi eller MR 

hos ellers friske atleter bør ikke forveksles 
med AC. 

Familien skal testes genetisk ved 
funn av sykdomsgivende mutasjon for å 
kunne gi mutasjonspositive viktig risikostra-
tifisering og oppfølging. 

Dilatert kardiomyopati 
(DCM)
Ca. 50 % av «idiopatisk» DCM har genetisk 
årsak. Genetisk testing anbefales der man 
finner familiær DCM. Et relativt nyoppdaget 
gen, titin, forklarer mange «idiopatiske» 
tilfeller med DCM, og vi opplever nå en stor 
mengde pasienter som henvises med denne 
mutasjonen.

Et viktig gen å merke seg ved DCM 
er lamin A/C. Mutasjoner i dette gen gir en 
helt typisk fenotype med AV-blokk, atrie-
flimmer, hyppige ventrikulære ekstrasys-
toler/ventrikkeltakykardi (VT) i ung alder 
og etter hvert DCM. Sykdommen har høy 
penetrans, og ved 60 års alder har nesten 
alle tegn på sykdom (3). 

Venstre ventrikkels non-
compaction (VVNC)
Genetisk testing kan være nyttig hos pasi-
enter med VVNC-fenotype. Imidlertid er 
det kliniske bilde veldig viktig. Symptomer 
man må være observant på ved VVNC er 
ventrikulære arytmier og eventuelt hjer-
tesvikt. Man tester også disse pasientene 
på HCM-gener, da det foreligger betydelig 
overlapp. Imidlertid er funn av VVNC ofte 
et tilfeldig funn der den kliniske betydning 
er uklar. Spongiøs venstre ventrikkel ses for 
eksempel også ved HCM, DCM, peripar-
tumkardiomyopati og ved annen etiologi. 

Figur 2: Venstre ventrikkels non-compaction (VVNC). Tre ulike pasienter med ikke-kompakte områder av 
venstre ventrikkel, med ulik sykehistorie og klinisk relevans.

 HCM VVNC, bifunn VVNC, hjertestans 
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Genetisk utredning av 
personer som har overlevd 
hjertestans
Genetisk utredning tar utgangspunkt i pasi-
entens fenotype etter at denne er grundig 
undersøkt. Hos pasienter > 40 år er det 
oftest koronarsykdom som er årsaken til 
hjertestans, mens det hos dem < 40 år kan 
være bakenforliggende genetisk hjertesyk-
dom. Familiehistorien er viktig. Man bør ha 
i mente 

 y Strukturell sykdom: AC, HCM, DCM
 y Ikke-strukturell sykdom: LQTS, katekola-

minerg polymorf VT (CPVT), Brugadas 
syndrom

Såkalt «bred» gentest uten fenotype anbe-
fales ikke, da det fort kan bli mye støy og 
forvirrende svar hvis eventuelle mutasjoner 
er klassifisert som usikre.

Genetisk utredning ved 
plutselig død
Viktig er å sikre biologisk materiale fra 
avdød som dør plutselig og uventet som 
kan brukes til genetisk testing. Ved negativ 
autopsi kan man vurdere å undersøke for 
ikke-strukturell genetisk sykdom så som 
LQTS, CPVT og Brugadas syndrom (2).

Omstendighetene rundt dødsfallet er 
viktige for å lede utredningen i riktig retning 
i tillegg til familiehistorien. I særskilte tilfel-
ler når man mistenker familiær sykdom, må 
man foreta familieundersøkelser. Dette er 
ofte vanskelige oppgaver når man ikke vet 
hva man leter etter, men ikke desto mindre 
er dette veldig viktige for den gjenværende 
familien.

Genetisk testing hos barn
Testing av barn vurderes ut ifra familiens 
sykdom. 

 y fra fødsel ved LQTS og CPVT
 y fra 10-12 års alder ved HCM og AC
 y fra 15-18 års alder ved DCM (lamin A/C- 

og titi-mutasjon)
Gentest av barn kan også vurderes ved 
yngre alder ved symptomer, foreldres ønske 
og hos spesielt treningsaktive. 

Fremtiden er nå
Next generation sequencing er i bruk nå og 
innebærer at enormt mange gener kan 
undersøkes. Disse er kommersielt tilgen-
gelige, og vi opplever nå i økende grad at 
pasienter har kjøpt en gentest og fått påvist 
en sykdomsgivende mutasjon. Det vil gi økt 
kontakt med helsevesenet, og det er viktig 
at alle kardiologer har kjennskap til gene-
tiske hjertesykdommer og behandling og 
oppfølging av disse.
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PLUTSELIG HJERTEDØD  
BLANT UNGE

H. M. Kongens gullmedalje for beste doktorgrad  
ved det medisinske fakultet 2016

Ida Skrinde Leren. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmets sykehus 

(Forskningen er utgått fra Oslo universitets-
sykehus, Rikshospitalet)

Plutselig hjertedød hos unge 
individer er alltid dramatisk, men heldigvis 
relativt sjelden. Relativt ofte er dødsfall 
hos unge relatert til idrett. Disse 
dødsfallene får mye oppmerksom-
het i media fordi de ofte inntreffer i 
det offentlige rom, for eksempel på 
fotballbanen eller under sykkelritt. 

Genetiske hjertesykdom-
mer er viktige differensialdiagno-
ser ved plutselig hjertedød blant 
unge. Blant kardiomyopatiene 
er arytmogen kardiomyopati og 
hypertrofisk kardiomyopati de 
viktigste tallmessig sett, men også 
dilatert kardiomyopati er viktig å merke 
seg fordi forløpet ofte er dramatisk. Lang 
QT-tid-syndrom (LQTS) er den vanligste 
ionekanalsykdommen, men også kate-
kolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi 
(CPVT) er viktig å kjenne til, ikke minst som 
differensialdiagnose til LQTS. 

Unge som dør plutselig obduseres 
oftest, og dersom vanlig obduksjon er uten 
funn av patologi, bør man gå videre med 
genetisk utredning. Heart Rhythm Society 
(HRS) og European Heart Rhythm Asso-
ciation (EHRA) anbefaler testing for LQTS 
og CPVT (1). Ionekanalsykdommer antas å 
forklare 25-35 % av plutselige dødsfall med 
negativ obduksjon (1). Genetisk testing er 
nyttig fordi man kan sikre diagnosen hos 
avdøde, men enda viktigere fordi det mulig-
gjør diagnostisering og oppfølging av slekt-
ninger med familiens genfeil, siden disse har 
økt risiko for plutselig hjertedød.

LQTS er den vanligste kanalopatien 
og kjennetegnes av alvorlige ventrikulære 
arytmier, synkoper og plutselig hjertedød. I 
de siste europeiske retningslinjene define-
res LQTS som QTc > 480 ms, påvist sikker 

patogen mutasjon eller LQTS risikoscore > 
3 (2). Man finner mutasjoner hos så mange 
som 75-80 % av pasientene med klinisk 
LQTS (2). Mutasjoner i gener som koder for 
kaliumkanaler er de vanligste; ved LQT1 er 

IKs, den langsomme kaliumkana-
len, defekt, mens ved LQT2 er det 
genet som koder for IKr, den raske 
kaliumkanalen, som er mutert. 

Lenge ble LQTS ansett som 
en ren elektrisk sykdom, men det 
er økende evidens for mekaniske 
forandringer. I 2015 viste vi (3) 
med ekkokardiografi at pasienter 
med LQTS hadde både systoliske 
og diastoliske forandringer sam-
menliknet med friske kontrollper-

soner. Vi fant også dårligere global longitu-
dinell strain hos LQT2-pasientene enn hos 
LQT1-pasientene, som altså har mutasjoner 
i ulike kaliumkanaler. 

CPVT er en viktig differensialdi-
agnose til LQTS og kjennetegnes også av 
alvorlige ventrikulære arytmier ved fysisk 
aktivitet eller psykisk stress. Det mest klas-
siske EKG-mønsteret er en bidireksjonal 
eller polymorf ventrikkeltakykardi som kan 
føre til synkope eller plutselig hjertedød 
dersom den degenererer til ventrikkelflim-
mer (2). Flesteparten av CPVT-pasientene 
har mutasjoner i genet som koder for 
ryanodinreseptor-2 (2). Ryanodinreseptor-2 
er ansvarlig for kalsiumindusert kalsiumfri-
gjøring fra sarkoplasmatisk retikulum, og 
ved CPVT er ryanodinreseptor-2 ustabil, og 
diastolisk lekkasje under katekolaminerg 
stimulering er bakgrunnen for arytmiene. 
CPVT kan være en utfordrende diagnose 
fordi både hvile-EKG, signal averaging-EKG 
og elektrofysiologiske undersøkelser er nor-
male. Den beste undersøkelsen for å fange 
opp disse pasientene er et arbeids-EKG; her 
vil man forvente ventrikulære ekstrasystoler 
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med økende hyppighet ettersom arbeidsin-
tensitet og hjertefrekvens øker. 

Behandlingsmessig er det mange 
fellestrekk for pasienter med CPVT og 
LQTS (2). I begge tilfeller er livsstilsinter-
vensjoner viktige; begge pasientgruppene 
anbefales å unngå konkurranseidrett samt 
å unngå genotypespesifikke triggere. Det 
er også svært viktig at pasienter med LQTS 
unngår QT-forlengende medisiner og er 
ekstra forsiktige med tanke på dehydre-
ring og elektrolyttforstyrrelser. Betablok-
kere er den viktigste medikamentgruppen 
for arytmiprofylakse hos både CPVT- og 
LQTS-pasienter, og det er holdepunkter for 
at nadolol bør være førstevalget ved begge 
sykdommene (4,5). Noen pasienter i begge 
gruppene skal vurderes for sympatektomi, 
og flere er åpenbare kandidater for ICD.

De siste årene har vi publisert to 
studier av CPVT-pasienter som har hatt 
betydning for oppfølging og behandling av 
denne pasientgruppen (5,6). I den første 
studien (6) så vi på mutasjonspositive fami-
liemedlemmer, diagnostisert via genetisk 
kaskadescreening, personer som i utgangs-
punktet var ansett som hjertefriske. Likefullt 
var det nesten en tredjedel som rapporterte 
symptomer på CPVT ved detaljert anamne-
seopptak, og arbeids-EKG fremprovoserte 
ventrikulære arytmier hos 77 %. Arytmiene 
persisterte hovedsakelig under betablok-
kerbehandling, men debuterte ved lavere 
hjertefrekvens enn før behandling, men 
tilsvarende arbeidsbelastning. Det var 
imidlertid en tendens til at færre fikk ikke-
persisterende ventrikkeltakykardier (1 vs. 
4). Vi konkludert med at CPVT hadde høy 
penetrans; nesten alle mutasjonsbærerne 
fikk ventrikulære arytmier under belastning 
og flere rapporterte CPVT-assosierte symp-
tomer. Arytmiene var også hyppige på tross 
av betablokkerbehandling. 

I den andre studien (5) sammenlik-
net vi antiarytmisk effekt av beta-1-selektive 
betablokkere og nadolol. De samme 
pasientene ble undersøkt med arbeids-EKG 
før betablokkerbehandling, under behand-
ling med selektive betablokkere og under 
behandling med nadolol. Forekomst og 
alvorlighetsgrad av ventrikulære arytmier 
ved arbeids-EKG var signifikant lavere ved 
nadololbehandling sammenliknet med 
selektive betablokkere, og vi konkluderte 
med at nadolol ser ut til å ha bedre antia-
rytmisk effekt hos pasienter med CPVT, og 
således bør være førstevalg. 
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ARYTMIER HOS VOKSNE MED 
MEDFØDTE HJERTEFEIL - HVILKE 
UNDERSØKELSER KAN BIDRA TIL 

RISIKOSTRATIFISERING?
Elisabeth Leirgul, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

1,3 % av alle barn som blir født i Norge 
får diagnostisert en hjertefeil i løpet av 
barneårene (1). Brorparten av disse er helt 
enkle hjertefeil som septumdefekter og 
åpne ductuser, mens ca. 0,3 % (ca. 170 
norske barn i året) har defekter 
som klassifiseres som alvorlige 
hjertefeil. De aller fleste av 
disse er avhengig av en hjerteo-
perasjon for å overleve, og det 
var først på 70-tallet de begynte 
å få et behandlingstilbud. Dette 
har derfor tidligere vært en liten 
andel av de voksne hjerte-
pasientene. De siste tiårene 
har overlevelsen gjennom 
barneårene etter kirurgi blitt 
bedre og bedre (2), og antallet voksne med 
opererte komplekse hjertefeil tilsvarende 
flere. Den desidert viktigste årsaken til mor-
biditet og mortalitet i denne pasientgruppen 
er arytmier. I en nederlandsk registerstudie 
fant man at langt over halvparten av syke-
husinnleggelsene var arytmirelatert (3). I en 
retrospektiv studie fra et senter for oppføl-
ging av voksne med medfødte hjertefeil i 
Toronto var det i en total pasientpopulasjon 
på 2609 personer 197 pasienter som døde 
med kjent dødsårsak. Gjennomsnittsalder 
ved død var 37 ± 15 år, og de viktigste årsak-
ene til død var plutselig død (26 %), hjertes-
vikt (21 %) og «annen kardiovaskulær 
årsak» (18 %) inkludert arytmidød. Aryt-
misubstrat kan være kongenitt og relatert 
til strukturelle feil, for eksempel WPW-syn-
drom ved Ebsteins anomali, sekundært til 
hjertefeil pga. hypertrofi og/eller dilatasjon 
av hjertekamre, hjertesvikt, degenerativ 
fibrose og forstyrret hemodynamikk, eller 
sekundært til kirurgi pga. arrvev og iatrogen 
hemodynamisk endring (4).

Voksne med medfødte hjertefeil er 
en heterogen pasientgruppe, både når det 
gjelder type misdannelse og funksjonsnivå. 
Det er fem diagnosegrupper som er vanlig 
å regne som spesielt utsatt for plutselig død 

(5): Fallots tetrade, transposis-
jon av de store arterier operert 
med atrial switch (Senning/
Mustard), kongenitt korrigert 
transposisjon, ettkammerh-
jerter med Fontan-sirkulas-
jon og alvorlig aortastenose. 
Risikomarkører for medfødt 
aortastenose skiller seg lite fra 
ervervet aortastenose og blir 
derfor ikke omtalt nærmere. 

1) Fallots tetrade 
(fødsels prevalens 2,6/10.000): Dette er 
den gruppen pasienter der det foreligger 
mest dokumentasjon på risikomarkører. De 
er operert for en pulmonalstenose (oftest 
subvalvulær og/eller valvulær) og kan ha 
fått en utvidelsespatch eller homograft i 
høyre ventrikkels utløpstrakt, i tillegg til en 
patch over ventrikkelseptumdefekten. De 
har ofte en restfeil i form av pulmonalinsuf-
fisiens og/eller pulmonalstenose. Risiko for 
arytmier gjelder hovedsakelig ventrikkelt-
akykardi, AV-blokk og atriale arytmier.

2) Transposisjon av de store arterier 
(3,3/10.000): Frem til midt på åttitallet 
ble denne pasientgruppen operert med 
omkopling av venøs retur, med omfattende 
suturering i atriene. De har systemisk høyre 
ventrikkel. Vanlige komplikasjoner i voksen 
alder er sviktende systemventrikkel og stor 
lekkasje i systemisk AV-klaff. De kan få ste-
noser og lekkasjer i kanaler til atriene. Først 
og fremst er disse pasientene betydelig 
plaget av bradyarytmier og atriale arytmier. 
De har også økt risiko for ventrikulære aryt-
mier og høy risiko for plutselig død.
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3) Kongenitt korrigert transposis-
jon (sjelden, sannsynlig underrapportert): 
Medfødt feilkobling av både venøs retur og 
de store arterier, som resulterer i normal 
sirkulasjon, men høyremorfologisk sys-
temisk ventrikkel. De blir i barneår ofte 
diagnostisert på grunn av andre ledsagende 
hjertefeil, og arytmirisiko er delvis relatert til 
operasjon for disse. Ut over det gir hjerte-
feilen i voksen alder risiko for hjertesvikt 
og AV-klaffelekkasje. De har risiko for både 
atriale og ventrikulære takyarytmier.

4) Ettkammerhjerter, operert med 
Fontan-sirkulasjon (2,3/10.000): Kom-
plekse hjertefeil der det kun er en funger-
ende ventrikkel, som kan ha høyre eller 
venstre ventrikkelmorfologi. De blir operert 
med kobling av systemvener direkte på 
lungearterien og får slik sirkulasjon med 
passiv strøm gjennom lungene. Dette kan 
etter hvert store gi utfordringer. De er helt 
avhengig av lav lungekarmotstand for å 
opprettholde sirkulasjonen. Spesielt ved 
høyremorfologisk ventrikkel er det risiko for 
hjertesvikt og lekkasje i AV-klaff. Arytmier 
i gruppen er hovedsakelig atriale reentry-
takykardier og sinusdysfunksjon.

Så hva har vi til å hjelpe oss med 
i risikovurderingen av disse pasientene? 
Sykehistorien er sannsynligvis den aller 
viktigste risikomarkøren. Både den opprin-
nelige diagnosen og valg av operasjon-
smetode gir ulik risikoprofil. Ved Fallots 
tetrade er det vist at de som er operert 
med transannulær patch har 
økt risiko sammenlignet med 
dem som ikke har en slik (6). 
Dette skyldes sannsynligvis at 
disse får stor pulmonalinsuff-
isiens og økende dilatasjon av 
høyre ventrikkel. I tillegg ser 
vi at de som er operert sent i 
barneårene har høyere risiko 
enn de som er operert tidlig, 
muligens relatert til fibrotiske 
forandringer.

Symptom på 
hjertesvikt eller arytmi er vist 
å være den beste prediktoren 
for død hos pasienter med 
transposisjon av de store 
arterier operert med atrial 
switch (7), mens man ikke 
har funnet noen sammenheng 

mellom funn på ekkokardiografi eller EKG og 
plutselig død i denne pasientgruppen. 

Ved Fallots tetrade, derimot, er 
EKG-forandringer også vist å kunne brukes 
som risikomarkør (8). I en studie ved Gat-
zoulis et al fra 1995 ble økende QRS-bredde 
> 3,5 ms/år eller QRS > 180 ms vist å være 
en sterk prediktor for ventrikulære arytmier 
og plutselig død. 

Elektrofysiologisk utredning har 
sin plass i risikovurderingen hos utvalgte 
pasienter. I gruppen som helhet er den pre-
diktive verdien av funn ved ventrikkelstimul-
ering relativt dårlig, men hos pasienter med 
Fallots tetrade og risikofaktorer for arytmi 
har man funnet positiv prediktiv verdi på 55 
% og negativ prediktiv verdi på 91% (9).

Sist, men ikke minst, er vurderin-
gen av hemodynamiske og strukturelle 
forandringer viktig. Her vil ekko- og MR-un-
dersøkelser delvis overlappe og supplere 
hverandre. Vurdering av systemisk ventrik-
kelfunksjon, klaffefeil og stenoser brukes 
til å skjønnsmessig vurdere en risikoprofil. 
Men også her er det først og fremst ved Fal-
lots tetrade det er dokumenterte sammen-
henger. Pasienter med Fallots tetrade har 
øket risiko for plutselig død ved dilatasjon av 
høyre ventrikkel, ved pulmonalinsuffisiens 
og dokumentert ikke-vedvarende ventrikkel-
takykardi, ved perifer pulmonalstenose (6) 
og ved redusert venstre ventrikkelfunksjon 
(10). Det er mye som tyder på at fibro-
tiske forandringer i ventriklene, slik man 

Figur 1. Fibrotiske forandringer i høyre ventrikkels fremre vegg hos ung 
kvinne med Fallots tetrade.
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for eksempel ser etter sent operert Fallots 
tetrade, er en risikomarkør (figur 1).

Siden voksne med medfødte hjerte-
feil er en heterogen gruppe med hver for seg 
sjeldne tilstander, og også innad i diagnose-
gruppene stor variasjon i funksjon og risiko, 
har det vært vanskelig å få god dokumen-
tasjon for behandling. Fra 2015 har retn-
ingslinjer for forebygging av plutselig død 
hos voksne med medfødte hjertefeil (11) 
kommet inn i ESC-retningslinjene (tabell 1).
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Tabell 1. Forebygging av plutselig død 
og behandling av ventrikulær arytmi hos 
pasienter med medfødt hjertesykdom ( fra 
referanse 11).
AV = atrio-ventricular; CHD = congenital 
heart disease; HF = heart failure; ICD = 
implantable cardioverter defibrillator; LV 
= left ventricular; LVEF = left ventricular 
ejection fraction; PVS = programmed 
ventricular stimulation; PVC = premature 
ventricular complex; NYHA = New York 
Heart Association; RV = right ventricu-
lar; SCD = sudden cardiac death; VA = 
ventricular arrhythmia; VF = ventricular 
fibrillation; VT = ventricular tachycardia.
aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
cReference(s) supporting 
recommendations.
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ER FRISKE MUTASJONSBÆRERE 
FRISKE?

Trine Fink Håland, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Plutselig og uventet dødsfall hos unge men-
nesker er dramatisk og dypt tragisk. Hjer-
testans er den vanligste årsaken 
til plutselig, ikke-traumatisk død 
hos unge. Den hyppigste årsa-
ken til hjertestans hos pasienter 
over 35 år er koronarsykdom. I 
tidligere alder er den hyppigste 
årsaken arvelig hjertesykdommer 
(1). Genetisk testing for en rekke 
kanalopatier og kardiomyopa-
tier har vært mulig fra 2003 og 
utføres ved Oslo universitets-
sykehus (OUS), Rikshospitalet i 
samarbeid med Enhet for hjerte-
genetikk, OUS, Ullevål. De fleste 
kanalopatier og kardiomyopatier 
har et homozygot nedarvingsmønster. 
Dette vil si at hvert av barna til en genotype 
positiv (G+) pasient har 50 % risiko for 
å arve mutasjonen. Hvis en pasient med 
kanalopati eller kardiomyopati har positiv 

gentest, kan en utføre presymptomatisk 
testing av familiemedlemmer etter at det 

er utført genetisk veiledning. 
Familiemedlemmer som tester 
positivt på familiens mutasjon, 
henvises deretter til kardiolo-
gisk vurdering og utredning. 
Ved en slik kaskadescreening 
har vi fått en helt ny populasjon 
pasienter, de genotype positive 
og fenotype negative (G+/P-) 
familiemedlemmer. 

Et viktig spørsmål 
vil være hvilken risiko disse 
familiemedlemmene har for å 
utvikle sykdom over tid og om 
de allerede ved et tidlig tids-

punkt har sykdomsforandringer. Foredraget 
ved årets vårmøte omhandlet familiemed-
lemmer ved de hyppigste kardiomyopatier 
og kanalopatier. 
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Hypertrofisk kardiomyopati
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er 
den hyppigste kardiomyopatien med en 
prevalens på 1:500-5000 der 60-80 % av 
pasientene er G+ for mutasjon i sarcomer-
proteiner. Det finnes ingen klar genotype-
fenotyperelasjon. Generelt er det en høyere 
penetrasjon hos menn, og sykdommen 
utvikles ofte i tidlig voksen alder (2). 

Førstegradslektninger og G+ 
familiemedlemmer kan få diagnosen HCM 
ved veggtykkelse > 13 mm. I et samarbeid 
med Enhet for hjertegenetikk og Seksjon 
for genetiske hjertesykdommer ved OUS, 
Rikshospitalet, ble 147 familiemedlemmer 
undersøkt grunnet positiv gentest ved kas-
kadescreening. Ved klinisk undersøkelse ble 
rundt 29 % definert som fenotype-positive 
ut ifra veggtykkelse ved ekkokardiografisk 
undersøkelse. Sykdomspenetrasjon ved 
HCM er således ikke komplett, og familie-
medlemmer kan gå gjennom livet uten å 
utvikle fenotypen. 

Det er postulert at EKG-forandringer 
kan være en tidlig markør for HCM og at 
EKG-forandringer kommer tidligere enn 
myokardfortykkelse. Lakdawala og med-
arbeidere undersøkte EKG-forandringer 
blant 75 G+/P- familiemedlemmer og friske 
kontroller. De fant at 25 % av familiemed-
lemmene hadde repolariseringsforstyrrelser 
i EKG (3). 

Figur 1 viser EKG fra en 22 år gam-
mel mann som er bærer for mutasjon i 
MYBPC3-genet som i familien har gitt 
HCM. Ekkokardiografisk undersøkelse viser 

ingen hypertrofi, men EKG viser repolarise-
ringsforstyrrelser med T-inversjoner i V1-2. 

Det er i tillegg til EKG-forandringer 
vist at G+/P- familiemedlemmer kan ha 
små forandringer ved bildediagnostikk. 
Maron har blant annet vist at familiemed-
lemmer uten tegn til hypertrofi kan ha økt 
mengde krypter samt signifikant forlengelse 
av fremre mitralseil ved MR-undersøkelse 
av hjertet (4, 5). Det er også vist at HCM-
familiemedlemmer kan ha reduserte venstre 
ventrikkelvolum samt subtile forandringer 
i systolisk funksjon vurdert med global 
longitudinell strain (6). Dette samsvarer 
med studiet til Nagueh som fant reduserte 
systoliske vevshastigheter i tillegg til endrin-
ger i diastolisk funksjon hos G+/P- familie-
medlemmer (7). 

Dilatert kardiomyopati
Dilatert kardiomyopati (DCM) har en 
prevalens på rundt 1:500 og karakteriseres 
med dilatasjon av venstre ventrikkel og 
redusert systolisk funksjon. Mellom 30-50 
% av pasientene er G+ for en DCM-relatert 
mutasjon. Det finnes en rekke mutasjoner 
som er assosiert med DCM, og flere av 
disse er også assosiert til HCM. Ved DCM 
er den hyppigste mutasjonen i lamin A/C-
genet som koder for proteiner lokalisert i 
cellens kjernemembran. Disse proteinene 
har en både en strukturell og regulerende 
funksjon i kjernemembranen. Hasselberg 
og medarbeidere har nylig vist i sin artik-
kel i European Heart Journal at den kardiale 
fenotypen har nær 100 % livstidspenetrans. 
Dette innebærer at nærmest alle muta-

Figur 1. EKG fra G+ HCM-familiemedlem uten tegn til hypertrofi, men med repolariseringsforandringer. 
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sjonsbærere utvikler hjertesykdom løpet 
av livet (8). Ved lamin A/C-mutasjon kan 
pasientene initialt debutere med arytmier 
før selve dilatasjon og myokardsvekkelse 
foreligger. Pasientene debuterer ofte med 
AV-blokk eller supraventrikulære arytmier 
som atrieflimmer og atrieflutter. Hasselberg 
og medarbeidere har tidligere vist at pasi-
enter ofte har ventrikulære arytmier når det 
foreligger AV-blokk (9). En bør derfor på et 
tidligere tidspunkt vurdere ICD/CRT-D hvis 
pasienten har pacemakerbehov. 

Arytmogen høyre 
ventrikkel-kardiomyopati
Arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati 
(ARVC) har en prevalens på rundt 1:10000 
og er en viktig årsak til plutselig død i ung 
alder. ARVC rammer først og fremst høyre 
ventrikkel og medfører økt risiko for ven-
trikkeltakykardi og plutselig død. Tegn på 
ARVC forekommer hyppigst i ung alder, da 
som regel med symptomer på arytmi ved 
anstrengelse. Rundt 30-50 % av pasien-
ter med ARVC tester positivt ved gentest. 
Det finnes flere ulike gener som kan føre 
til ARVC. Felles for dem er at de koder for 
desmosomale proteiner. Desmosomene 
fungerer som et slags «lim» mellom hjer-
temuskelcellene. Mekanisk stress kan føre 
til at de mister forbindelsen med hverandre 
og fører til cellenekrose. Som ved HCM er 
det høyere penetrans av sykdom hos menn 
enn hos kvinner. Selve diagnosen ARVC kan 
være utfordrende å stille og baserer seg på 
elektriske og strukturelle kriterier som må 
være oppfylt ved sikker sykdom (10).

I motsetning til pasienter med 
lamin A/C-mutasjon har ARVC en varia-
bel penetrans. Dalal og medarbeidere 
har studert en populasjon pasienter med 
mutasjon i plakophilin-2-genet (n=39) som 
ble avdekket i forbindelse med familiescree-
ning (11). Fire pasienter ønsket ikke videre 
klinisk utredning. Det ble funnet at 49 % av 
familiemedlemmene hadde hatt symptomer 
assosiert med ARVC ved klinisk screening. 
De vanligste symptomene var palpitasjoner, 
nærsynkope og synkope. 17 familiemedlem-
mer (49 %) oppfylte diagnosen ARVC ut 
ifra standard diagnostiske verktøy (Task 
Force Criteria (12)), og 76 % av disse hadde 
hatt symptomer relatert til ARVC forut for 
klinisk undersøkelse. Det var flere menn 
enn kvinner som oppfylte ARVC-diagnosen. 
I løpet av oppfølgingsperioden døde 4 av 
de 39 familiemedlemmene, og 2 måtte 
hjertetransplanteres. Studien illustrerer 
den generelle oppfatning av penetrans av 
sykdom ved ARVC og viktigheten av utred-
ning av familiemedlemmer grunnet alvorlig 
utfall hos flere av pasientene. Saberniak 
og medarbeidere har vist at trening kan 
ha negativ effekt hos ARVC-pasienter, og 
G+/P- ARVC-familiemedlemmer bør få 
generelle råd om å unngå trening på et høyt 
nivå (13). 

Lang QT-tid-syndrom
Ved lang QT-tid-syndrom (LQTS) er rundt 
75 % G+ der de fleste har et autosomalt 
dominant nedarvingsmønster. LQTS har 
en prevalens på 1:2000 og karakteriseres 
med forlenget QT-tid som disponerer for 

Figur 2 viser en høy penetrans hos pasienter med lamin A/C-mutasjon der AV-blokk og 
arytmier ofte er en del av symptombilde. Figuren brukes med tillatelse av førsteforfatter 
Nina Hasselberg. 
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Torsades de pointes. Det er i dag avdekket 
en rekke mutasjoner som kan føre til LQTS. 
Undergruppene LQT1, LQT2 og LQT3 er 
de hyppigste med litt varierende debut av 
symptomer, utløsende faktorer og pene-
trans. Androgener påvirker sannsynligvis 
QT-tiden (forkortes), og gutter har før 
pubertet høyere risiko for arytmi. Etter dette 
har kvinner høyere risiko for arytmier (14). 

Priori og medarbeidere publiserte 
en artikkel i New England Journal of Medicine 
i 2003 (15) som inkluderte 647 G+ LQTS-
pasienter. Kardiale hendelser ble definert 
som synkope, hjertestans eller plutselig 
død. Det var noe varierende grad av EKG-
penetrans med tanke på QT-tid-forlengelse 
ut i fra hvilken mutasjon som forelå. Ved 
LQT1 hadde 36 % av pasientene normal 
QTc-tid, 19 % av LQT2 og 10 % av LQT3. 
Det ble vist at pasienter med LQT1 hadde 
færre kardiale hendelser enn LQT2 og LQT3. 
Risiko for kardiale hendelser var forbundet 
av grad av forlenget QT-tid. 

Hvordan går det så med LQTS-pasi-
enter med normal QTc-tid? Goldenberg og 
medarbeidere sammenlignet G+/P- fami-
liemedlemmer med normal QTc-tid med G+ 
LQTS pasienter med fenotypen (G+/P+) 

samt familiemedlemmer uten genotypen. 
Forlenget QTc-tid var definert til > 400 ms. 
De fleste pasienter med normal QTc-tid var 
asymptomatiske ved diagnosetidspunktet. 
G+/P- familiemedlemmer hadde 72 % 
lavere risiko enn G+/P+ LQTS-pasienter for 
hjertestans og plutselig død. Sammenlignet 
med friske individer hadde G+/P- fami-
liemedlemmer høyere risiko for malign 
hendelse (HR 10,2, 95% KI 3,3-31,4). Men 
til tross for dette var risiko for hjertestans 
og plutselig død totalt sett liten, ca. 4 % 
fra fødsel til 40 års alder. Dette tilsvarer en 
eventrate på 0,13 % per år. 

Behandling av G+/P- familiemed-
lemmer med betablokkere har en klasse 
a-indikasjon i retningslinjene (16). Vi tror 
imidlertid at det er trygt å avstå fra beta-
blokkere hos asymptomatiske mutasjons-
bærere over 50 år. Alle bør derimot få gene-
relle råd og informeres om medikamenter 
de bør unngå. 

Katekolaminerg polymorf 
ventrikkeltakykardi
Katekolaminerg polymorf ventrikkelta-
kykardi (CPVT) er en sjelden, autosomal 

Figur 3 viser VES i bigemini hos G+ familiemedlem under arbeids-ekg. Det typiske for CPVT-pasienter er 
begynnende VES ved frekvens fra 130 slag/minutt. 
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dominant arvelig sykdom med prevalens 
på rundt 1:10000. Ved CPVT foreligger en 
defekt i ryanodinreseptor i opptil 75 %. 
Ryanodinreseptoren er viktig for den intra-
cellulære kalsiumreguleringen. Pasienter 
med CPVT får typisk økende ventrikulære 
ekstraslag (VES) under belastning som kan 
slå over til en ventrikkeltakykardi og i verste 
fall ventrikkelflimmer og plutselig død. 
Klassiske funn ved anamnese er synkoper 
som inntreffer ved fysisk aktivitet eller 
emosjonelt stress og som gjerne debuterer i 
barneårene (17). 

Når det gjelder penetrans, er den 
høy ved CPVT. Van der Werf og medarbei-
dere publiserte i 2012 en studie i Circulation 
som undersøkte familiemedlemmer som 
via kaskadescreening hadde fått påvist 
genotypen for CPVT (18). Totalt 63 % av 
familiemedlemmene hadde fenotypen ved 
klinisk screening. Studiet til Haugaa fra 
2010 undersøkte 30 G+ familiemedlemmer 
med arbeids-ekg der nær 80 % av familie-
medlemmene hadde tegn til fenotypen med 
VES, dubletter med VES og ikke-vedvarende 
VT (19). Figur 3 viser et eksempel på VES 
ved arbeids-ekg hos G+ familiemedlem som 
ble klinisk screenet grunnet plutselig død 
hos førstegradsslektning. 

Konklusjon
Mulighet for presymptomatisk testing av 
familiemedlemmer har gitt oss et ansvar 
for å følge opp genotype-positive fami-
liemedlemmer. Det er varierende grad 
av penetrans av sykdom ved de forskjel-
lige kardiomyopatiene og kanalopatiene. 
Høyest penetrans foreligger ved lamin 
A/C-mutasjon og CPVT. Familiemedlem-
mer med disse mutasjonene bør følges tett, 
og behandling bør igangsettes tidlig. Ved 
G+/P- familiemedlemmer er det ingen klare 
retningslinjer som anbefaler iverksettelse 
av behandling når pasientene er asympto-
matiske og kun har små forandringer der 
de ikke oppfyller diagnosekriteriet. Det vil 
også være et etisk dilemma med sykelig-
gjøring av symptomfrie pasienter med 
tanke på behandling. G+ familiemedlemmer 
med subtile myokardiale eller elektriske 
endringer kommer ofte i en gråsone, og en 
må vurdere hver enkelt pasient individuelt 
med tanke på behandling eller ikke. Seksjon 
for genetiske hjertesykdommer ved OUS, 

Rikshospitalet, har flere ganger per måned 
møter der utfordrende problemstillinger 
diskuteres. På en slik måte kan man få 
konsensus i behandlingsvalg for hver enkelt 
pasient. 
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FYSISK AKTIVITET, BRA FOR DE 
FLESTE, LIVSFARLIG FOR NOEN. 

DET LIGGER I GENENE
Jan Pål Loennechen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital og Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mens det generelt er godt dokumentert at 
fysisk aktivitet er sunt, er en mindre gruppe 
pasienter utsatt for risiko ved 
fysisk aktivitet. Arvelige hjerte-
sykdommer er en viktig årsak til 
dette, og sammenhengen er best 
etablert for arytmogen høyre 
ventrikkelkardiomyopati (ARVC), 
hypertrofisk kardiomyopati 
(HCM), katekolaminerg poly-
morf ventrikkeltakykardi (CPVT) 
og lang QT-tid syndrom (LQTS). 

Retningslinjer og 
anbefalinger
For deltakelse i konkurranseidrett er det 
relativt konkrete og klare anbefalinger 
ved disse tilstandene. For Europa gjelder 
fortsatt et konsensusdokument fra 2005: 
«Recommendations for competitive sports 

participation in athletes with cardiovascu-
lar disease” (1). Det har klare og konkrete 

anbefalinger, men vurderes som 
mangelfulle da det er tilkommet 
mye ny kunnskap siden 2005. I 
2015 kom American Heart Asso-
ciation og American College 
of Cardiology med nye anbe-
falinger: «Scientific Statement: 
Eligibility and disqualification 
recommendations for competi-
tive athletes with cardiovascular 
abnormalities: preamble, princi-
ples, and general considerations 
(2)». Disse bygger på Bethesda-
konferansene fra 1985, 1994 og 

2005 og er godt oppdaterte. Mens ret-
ningslinjene for konkurranseidrett er relativt 
klare, foreligger det begrenset med anbe-
falinger om annen form for fysisk aktivitet. 
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En finner noe i generelle retningslinjene for 
HCM og ARVC (3,4). I alle retningslinjene 
for fysisk aktivitet ved arvelige hjertesyk-
dommer går det igjen at dokumentasjonen 
er sparsom. Nær sagt alle anbefalinger har 
«level of evidenc C», altså «consensus of 
opinion of the experts and/or small studies, 
retrospective studies, registries.» 

Arytmogen høyre 
ventrikkelkardiomyopati
ARVC har en prevalens på 1:2000-5000 i 
ulike studier (4). De fleste påviste mutasjo-
nene ved ARVC sitter i gener som koder for 
desmosomale proteiner. Desmosomene er 
sentrale for forankringen mellom hjerte-
muskelcellene. Ved patologiske forandringer 
i desmosomene er det vist at økt strekk 
induserer bortfall av bindingen mellom cel-
lene og henfall av hjertemuskelceller som 
så erstattes av fettvev og fibrose. Ved hard 
fysisk aktivitet er det vist at veggstresset 
øker betydelig i høyre ventrikkel. Dette er 
sannsynlig årsak til at høye nivå av fysisk 
aktivitet bidrar til sykdomsprogresjon ved 
ARVC. Registerdata fra de siste årene gir 
klar støtte til dette. Det er også klare holde-
punkter for at fysisk aktivitet utløser alvor-
lige arytmier. På bakgrunn av dette frarådes 
all form for konkurranseidrett hos pasienter 
med bekreftet, mistenkt eller mulig ARVC. 
Unntatt er lavintensitetsidretter som golf, 
bowling, skyting, biljard, curling og yoga. 

Hypertrofisk kardiomyopati
HCM er en vanlig forkommende tilstand 
med anslått prevalens på 1:500 (3). De 
fleste kjente mutasjonene ved HCM sitter i 
gener som koder for proteiner i hjertemus-
kelcellenes kontraktile apparat. Det typiske 
histologiske bildet viser en uryddig organi-
sering av hjertemuskelcellene med redusert 
vaskularisering og økt interstitiell fibrose. 
Det er antatt at dette er substratet for 
vedvarende ventrikulære arytmier. Meka-
nismen for anstrengelsesutløste arytmi er 
usikker, men det antas å skyldes respons 
på katekolaminerg stimulering og mekanisk 
belastning. Det er ikke holdepunkter for at 
fysisk aktivitet gir progresjon av tilstanden 
i seg selv. Fysiologisk hypertrofi induseres 
via andre signalveier enn den patologiske 
hypertrofien. En randomisert studie har vist 

bedring av funksjonsnivå og symptomer 
etter systematisk trening ved HCM (5). 
Pasientgruppen er svært heterogen med ulik 
risiko for alvorlige arytmihendelser. Konkur-
ranseidrett utover lavintensitets idretter 
frarådes foreløpig for alle pasienter med 
etablert HCM.

Katekolaminerg polymorf 
ventrikkeltakykardi
CPVT har en usikkert anslått prevalens på 
1:10000. Den vanligst registrerte mutasjo-
nen sitter i genet som koder for ryanodinre-
septoren. Denne slipper kalsium ut fra sar-
koplasmatisk retikulum i systole. Kalsiumet 
binder seg til troponin C og gir kontraksjon 
av det kontraktile apparat. Ved CPVT antas 
det at den patologiske ryanodinreseptoren 
lekker kalsium i diastole og at dette utløser 
i premature depolariseringer. Ved katekola-
minerg stimulering som ved fysisk aktivitet, 
øker kalsiumnivået i cytosol og terskelen for 
premature depolariseringer er lavere. Dette 
kan gi ventrikulære ekstrasystoler, den 
karakteristisk bidireksjonale ventrikkelta-
kykardien med 180 graders aksedreiening i 
annet hvert slag eller polymorf ventrikkelta-
kykardi som kan indusere ventrikkelflimmer. 
Alvorlige arytmiepisoder ved CPVT er sterkt 
assosiert til fysisk aktivitet og emosjonell 
opphisselse. Tilstanden er en «elektrisk» 
forstyrrelse, og det er ikke holdepunkter for 
at fysisk aktivitet gir sykdomsprogresjon. 
Tvert imot ser det ut til at systematisk tre-
ning øker terskelen for arytmier (6). Aryt-
mifaren ved katekolaminerg stimulering er 
stor, og konkurranseidrett utover lavintensi-
tetsidrett frarådes for pasienter med CPVT.

Lang QT-tid-syndrom 
LQTS har en forekomst på omtrent 1:2000. 
De vanligst forekommende mutasjonene 
sitter i gener som koder for kalium- (LQTS 
1 og 2) eller natriumkanaler (LQTS3). Pasi-
enter med LQT1 har økt risiko for alvorlig 
arytmi ved fysisk aktivitet. Mutasjonene ved 
LQT1 nedsetter funksjonen til kaliumkana-
len IKr og gir redusert evne til å korte ned 
aksjonspotensialet under katekolaminerg 
påvirkning. Dette gir økt korrigert QT-tid 
under og like etter fysisk anstrengelse og 
antas å være årsaken til den anstrengelses-
utløste risikoen. For LQT2 og 3 er sam-
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menhengen mellom fysisk anstrengelse og 
alvorlige arytmier ikke like godt etablert. 
LQTS er en ionekanalsykdom, og det er 
ikke holdepunkter for at fysisk aktivitet gir 
progresjon av tilstanden. I det europeiske 
konsensusdokumentet fra 2005 frarådes 
konkurranseidrett ved LQTS, unntatt for 
lavintensitetsidretter. I de amerikanske 
anbefalingene fra 2015 åpnes det for all 
konkurranseidrett ut fra gitte forutsetninger 
og forhåndsregler. Bakgrunnen for dette 
er observasjonsstudier hvor en har fulgt 
pasienter med LQTS som har fortsatt med 
konkurranseidrett til tross for at dette har 
vært frarådet (7). I disse studiene ble det 
ikke registrert dødsfall og kun et lavt antall 
arytmibetingede hendelser hvor de fleste 
var forbundet med at utøveren ikke hadde 
tatt betablokker som foreskrevet.

Hvordan fange opp pasienter 
med økt risiko 
En viktig utfordring i klinisk hverdag er å 
identifisere pasienter med arvelig hjerte-
sykdom og økt risiko for plutselig død ved 
fysisk aktivitet. Opplysninger som bør vekke 
mistanke er familiehistorie med plutselig 
død, spesielt ved alder under 35 år. En bør 
da også vurdere drukningsulykker som kan 
være forårsaket av arytmi. Ellers er informa-
sjon om bevissthetstap og spesielt i forbin-
delse med anstrengelse viktig. Arytmisymp-
tomer utløst av anstrengelse bør følges opp. 
Flere av de arvelige hjertesykdommene gir 
typiske forandringer i EKG eller arbeids-
EKG. Familieoppsporing (kaskadescreening) 
ved påvist sykdomsgivende mutasjon er et 
godt redskap til å påvise familiemedlemmer 
med tilstanden. Dette er et klart argument 
for å gjøre gentest selv om diagnosen for 
indekspasienten allerede er sikker. I Norge 
gjøres det ikke rutinemessig screening av 
idrettsutøvere med tanke på uoppdaget 
hjertesykdom. Vi bør derfor ha spesielt 
lav terskel for å vurdere idrettsutøvere 
med aktuelle symptomer eller positiv 
familieanamnese.

Hva med fysisk aktivitet i 
hverdagen?
Som nevnt er anbefalingene for konkurrans-
eidrett relativt klare og vel definerte. Når det 
gjelder fysisk aktivitet i hverdagen, vet en 

lite om hvordan dette påvirker risikoen for 
alvorlige arytmier. Rådene i ulike anbefa-
linger er sprikende og til dels fraværende. 
Det er noen steder anbefalt «avoidance 
of sudden bursts of activity». Dette er et 
vanskelig råd å følge, spesielt når det gjelder 
barn. Et for lavt nivå av fysisk aktivitet kan 
også ha negative effekter. En studie viser 
at pasienter med HCM kan ha svært lave 
aktivitetsnivå, mulig på grunn av at fysisk 
aktivitet er frarådet (8). Betydningen av 
dette er usikker, men kontrollert opptrening 
bedrer anstrengelsesutløste symptomer 
uten forverring av tilstanden (5). Likeledes 
ser det ut til at systematisk trening hever 
terskelen for ventrikulære arytmier ved 
CPVT (6). Det er vanskelig å komme med 
generelle råd om fysisk aktivitet utenom 
konkurranseidrett. Rådene bør individuali-
sere ut fra tilstanden og pasientens ønsker 
og forutsetningers. Senere års forskning har 
gitt klare holdepunkter for at fysisk aktivitet 
er sterkt assosiert til progresjon av ARVC. 
Disse pasientene bør derfor frarådes å 
drive med intensiv utholdenhetstrening (4). 
Pasienter med HCM er svært heterogene, 
og rådene bør individualiseres. En bør unngå 
intensiv fysisk aktivitet hos høyrisikopa-
sienter og spesielt ved uttalt obstruksjon 
i utløpstraktus. For pasienter med CPVT 
og LQTS er spesielt bading og svømming 
forbundet med risiko. De frarådes derfor 
å bade eller svømme alene. De bør også 
unngå aktiviteter med spesielt stor risiko 
ved bevissthetstap slik som fallskjermhop-
ping og dykking. Et av de viktigste budska-
pene til CPVT- og LQTS-pasientene er at de 
må huske å ta betablokker daglig og at de er 
utsatt for spesielt høy risiko ved fysisk aktiv 
dersom de har glemt det.

Hvordan organisere 
omsorgen for pasienter med 
arvelig hjertesykdom?
Med et økende antall pasienter og familier 
med kjent arvelig hjertesykdom er det en 
utfordring hvordan vi skal organisere oppføl-
gingen av dem. Vi får stadig ny kunnskap 
som av og til kan være av vital betydning 
for enkeltpasienter. Det er derfor viktig at 
kunnskap om arvelige hjertesykdommer blir 
en integrert del av den kliniske kardiologien. 
De fleste kardiologer bør kunne diagnos-
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tisere, kontrollere og starte behandling. 
Det er praktisk og ønskelig at det lokalt og 
regionalt er en eller flere kardiologer med 
økt kompetanse og at en har et nasjonalt 
senter med spisskompetanse.
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ENDOKARDITT I KUNSTIGE 
HJERTEKLAFFER

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

Endokarditt i kunstige hjerteklaffer, prote-
seendokarditt, på engelsk forkortet til PVE, 
er en tilstand med mange utfordringer. 
For pasienten er det en farlig sykdom med 
høy dødelighet. Ettårsmortalitet rapporte-
res i intervallet 10-50 % i ulike publiserte 
materialer. Ved Oslo universitetssykehus er 
ettårsmortalitet blant de proteseendokar-
dittopererte (20-25 pasienter/år) oppunder 
20 %. Dette inkluderer medfødte hjertefeil 
og all akuttkirurgi (registerdata stilt til 
rådighet av Bjørnstad ved Thoraxkirurgisk 
avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS)). 
PVE er relativt sjelden, med 1-3 % risiko for 
endokarditt første året etter klaffeimplanta-
sjon («early PVE») og deretter en årlig risiko 
rundt 0,4 %/år («late PVE»). For yngre 

pasienter ser man at livstidsrisiko akkumu-
lerer til over 10 %. 

For oss kardiologer ligger utfordrin-
gene blant annet i krevende diagnostikk, 
alvorlige sykdomsforløp, begrenset person-
lig erfaring grunnet få tilfeller per sykehus 
per år og retningslinjer basert på til dels 
tynt evidensgrunnlag. Kun en anbefaling i 
ESC-retningslinjene av 2015 har evidens-
snivå (LOE) A, øvrige er ganske likelig 
fordelt mellom LOE B og LOE C. Det er flere 
sentrale problemstillinger på feltet som er 
ønskes bedre avklart, blant annet omfanget 
av antibiotikaprofylakse, antibiotikaregimer 
og optimal timing av kirurgisk behand-
ling. Undertegnede illustrerte noen av de 
ovennevnte utfordringene med 3 kasuistik-
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ker. Selv om retningslinjene kan utfordres 
og diskuteres blir hovedpoenget likevel å 
understreke vi i Norge fortsatt kan løfte 
kvaliteten på vår behandling med bedret 
etterlevelse av de allerede eksisterende 
anbefalinger: Pasienter med kunstige klaf-
fer/ventiler er høyrisikopasienter og skal 
ha antibiotikaprofylakse ved f.eks. tannbe-
handling. Pasienter med proteseendokarditt 
har som regel kompleks endokarditt og 
anbefales vurdert et «endokardittsenter» 
- den norske ekvivalenten bør være region-
sykehus. Hele behandlingsforløpet behøver 
ikke være sentralisert, men tidlig konfere-
ring og sentralisert vurdering/utredning 
av pasienter med mulig behov for operativ 
behandling bør være regelen. Regionsyke-
husene har forbedringspotensiale i å kunne 

tilby tilstrekkelig rask utredning og operativ 
behandling av pasientene. Det er sannsyn-
ligvis et underforbruk av hjerte-CT og PET-
CT i Norge sett i forhold til anbefalingene og 
praksis i andre land «det er naturlig å sam-
menligne seg med». Regionsykehusene/
endokardittsentrene er i ESC- retningslin-
jene anbefalt å etablere dedikerte «endokar-
ditt-team». Ved OUS, Rikshospitalet, har vi 
per i dag ikke etterlevet dette. Anbefalingen 
er bl.a. basert på en studie av G. Habib der 
mortaliteten ved endokarditt ble mer enn 
halvert etter etablering av et slik team på 
hans sykehus i Marseille, og det bør være 
en naturlig konsekvens av denne sesjonen 
å ha ambisjon om å samle kompetansen på 
endokarditt til beste for pasientene. 

ANTIMIKROBIELL BEHANDLING 
AV ENDOKARDITT

Marius Trøseid, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin,  
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Norske retningslinjer for behandling av 
endokarditt er fra 2013. Det har kommet 
oppdaterte retningslinjer fra American 
Heart Association og European Society of 
Cardiology i 2015. Mens særlig de ameri-
kanske retningslinjene er preget av andre 
resistensforhold enn her hjemme, kan de 
europeiske retningslinjene være et godt 
supplement i påvente av reviderte norske 
retningslinjer. Følgende punkter kan være 
verdt å kommentere:
1. Gentamycin er ikke lenger anbefalt for 

behandling av S. Aureus-endokarditt på 
native klaffer grunnet manglende doku-
mentasjon og fare for nyretoksisitet. 
Gentamycin skal gis som en dose daglig 
(vanligvis 3 mg/kg) for å redusere nyre-
toksisitet. Gentamycin brukes fortrinns-
vis for å:

a. forkorte behandlingslengden av 
penicillin ved grønne streptokokker

b. eradikere brysomme mikrober som 
enterokokker

c. øke steriliserende effekt ved 
proteseendokarditter

2. Rifampicin skal fortrinnsvis brukes ved 
fremmedlegemeinfeksjoner/proteseen-
dokarditt forårsaket av S. Aureus. Start 
etter 3-5 dagers effektiv antibiotikabe-
handling med negative blodkulturer, da 
rifampicin først og fremst har syner-
gistisk effekt ved inaktive bakterier i 
biofilm og kan ha antagonistisk effekt 
ved behandling av replikerende bakterier 
i blodfase.

3. Norske retningslinjer anbefaler penicillin 
som behandling av penicillinfølsomme 
S. Aureus. Penicillin er ikke anbefalt for 
behandling av S. Aureus i svenske, euro-
peiske eller amerikanske retningslinjer, 
og amerikanske retningslinjer poengte-
rer at undersøkelse av penicillinfølsom-
het ved S. Aureus ikke er sikker nok til å 
kunne brukes i klinisk praksis.
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i kombinasjon med ampicillin. Norske 
retningslinjer anbefaler her kombinasjo-
nen vancomycin og ampicillin. Kombi-
nasjonen ceftriaxon/ampicillin er også 
et likeverdig alternativ ved gentamicin-
sensitive Enterococcus feacalis i følge 
europeiske retningslinjer.
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for bruk av antibiotika i sykehus

4. Daptomycin er et nytt alternativt middel 
for behandling av endokarditt med S. 
Aureus og bør gis i høy dose (10 mg/kg) 
og i kombinasjon med et annet antibio-
tikum (eksempelvis Kloxacillin) for å øke 
effekt og redusere risiko for resistens-
utvikling. Kontakt infeksjonsmedisiner 
dersom daptomycin er aktuelt.

5. Ved enterokokkendokarditt med 
ampicillin-sensitive Enterococcus feacalis 
med høygradig aminoglykosidresistens 
anbefaler europeiske retningslinjer ceft-
riaxon som et alternativ til gentamycin, 

2017 ESC/EACTS GUIDELINES FOR 
THE MANAGEMENT OF VALVULAR 

HEART DISEASE.  
NORSK PERSPEKTIV

Reidar Bjørnerheim, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Victoria Delgado presenterte dei siste ret-
ningslinene, som har blitt publisert kvar 5. år 
sidan 2007 som fellesprosjekt mellom euro-
peiske kardiologar og thoraxki-
rurgar. Dei to siste versjonane har 
vorte drivne fram av utviklinga av 
TAVI-teknologien. Ut over dette 
har det blitt justerte tilrådingar i 
tråd med nyare forsking for fleire 
typar klaffefeil og behandlingar. 
Fagleg sett er kortversjonen av 
vurderinga denne: Dei nye ret-
ningslinjene er meir praktisk retta 
enn dei tidlegare, gjennom måten 
det er sett opp skjema, tabellar 
og nøkkelpunkt i slutten av kvart 
kapittel. Det er samtidig summert 
opp endringar som er gjort i tilrådingane og 
kva dokumentasjon desse byggjer på. Dess-
verre er dette i stor grad «expert opinion», 
fordi det manglar større studier. Likevel er 
dette «the best there is». Alle som arbeider 
med klaffefeil bør ha dei nye retningslinene 
tilgjengelege og bruke dei. Fagleg er det 
vanskeleg å sjå at vi kan lage noko betre 

sjølve. Retningslinene er omfattande nok til 
å gje god bakgrunn for vurdering, og dei er 
samkøyrde med ESC Textbook of Cardio-

logy, som er litt meir omfattande 
og er tilgjengeleg på internettet.

Det er likevel nokre utfor-
dringar, men desse går meir på 
norsk geografi, avstandar og at 
det ikkje alltid er maksver. Vi har 
også nokre relativt små kirurgi- og 
intervensjonssenter, som vil slite 
med å oppfylle dei krava som 
blir stilt til breidde i miljøa for å 
utvikle Heart Team og Heart Valve 
Centre. Her trengs både tverr-
fagleg kompetanse og behand-
lingsvolum. Sjølvsagt er det snakk 

om retningsliner og ikkje lov-krav. Vi må 
derfor kunne tilpasse slike kompetanse- og 
logistikk-krav til våre realitetar. Samstundes 
risikerer vi å møte pasientar, pårørande og 
juristar som har ei langt meir militant hald-
ning til slike retningsliner enn det vi meiner 
er intensjonen. Det vil nok vere fornuftig 
at vi diskuterer desse utfordringane og er 
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klare til å møte eventuell kritikk. Eit sterkt 
argument for at våre relativt små einingar er 
levedyktige er at Norsk Hjertekirurgiregister 
dokumenterer godt konkurransedyktige 
resultat for ulike kvalitetsmål. Slik dokumen-
tasjon bør tydeleggjerast for kvart enkelt 
senter.

Vi har allereie mange funksjonar som 
er definert som regionale og nasjonale opp-
gåver. Det vil vere press på å definere fleire 
oppgåver for sentralisering for å få behand-
lingsvolum nok til å byggje kompetanse. 
Dette bør skje på initiativ frå fagmiljøa, ikkje 
frå økonomar eller politikarar. Oppgåve for 
NCS?

KORONARSUSPEKTE IKKE-
AKUTTE BRYSTSMERTER:  
BRUK AV BIOMARKØRER, 

STRESSTESTER OG CT-KALKSKÅR
Per Anton Sirnes, Moss

Biomarkører
Pasienter med kronisk stabil koronarsyk-
dom (KS) har ofte påvisbar troponin I eller 
T i serum, og Omland viste i 
PEACE studien (ACE-hemmer 
ved kronisk stabil KS) at nivået er 
klart relatert til senere forekomst 
av hjertesvikt og kardial død 
(1). Dette er bekreftet i en rekke 
senere studier, og en gruppe fra 
Uppsala har lansert en biomar-
kørbasert modell (troponin T 
og NT-proBNP) for prognose 
ved stabil KS basert på data 
fra STABILITY-studien (2). Ved 
utredning av pasienter med kjent 
eller mistanke stabil KS virker det 
derfor rimelig å vurdere å ta med i scree-
ning blodprøver også troponin T eller I samt 
natriuretiske peptider. Foreløpig er dette 
ikke kommet med i retningslinjene for kro-
nisk stabil KS (men disse er fra 2013) (3).

Kalkskår (coronary artery 
calcium score – CAC)
Kardiologen Arthur Agatston beskrev i 1990 
en metode for å kvantifisere kalkinnholdet 
i koronarkar basert på å telle opp antallet 
og tettheten av kalkflekker med CT-teknikk 
(4). En «Agatston unit» ble definert som 

en CT-tetthet på 130 Hounsfield-enheter 
(HU) over et areal på ≥ 1 mm². HU er et 
CT-mål for vevstetthet: destillert vann har 
0, luft –1000 og benvev verdier fra 200 til 

1000. Moderne CT-maskiner 
inneholder software som gjør det 
relativt enkelt å bestemme CT-
kalsiumscore (CAC) ved et kort 
CT-opptak uten bruk av kontrast. 
Agatston viste at økende verdier 
for CAC var relatert til økende 
sannsynlighet for signifikant 
KS. Det er siden publisert svært 
mange artikler som beskriver 
sammenhengen mellom CAC, 
KS og prognose. Det er i det siste 
publisert flere gode oversiktsarti-

kler som kan anbefales (5,6 ). En CAC på 0 
indikerer en meget god prognose og var den 
beste «negative markør» i en stor studie 
som så på hva som var best til å predikere 
fravær av fremtidig sykdom (7). Ofte angis 
verdien i persentil ut fra forventet for alder 
og kjønn, men dette må ikke oppfattes som 
«normalverdier». Alt kalknedslag indikerer 
begynnende arteriosklerose. Ved å screene 
systematisk for arteriosklerose vil man finne 
dette hos svært mange. Selv om man tar for 
seg en tilsynelatende frisk middelaldrende 
populasjon med lave LDL-verdier, normalt 
blodtrykk og fravær av tradisjonelle risiko 
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faktorer, finner man at halvparten har arteri-
osklerose (8). 

Bruk av CAC er vist å kunne forbedre 
risikobedømming i forhold til tradisjonelle 
risikomarkører (9,10), og det er utarbeidet 
normogrammer (11) og risikokalkulato-
rer (12 ) der CAC er innarbeidet i tillegg 
til andre risikofaktorer. Selv om risikoen 
generelt er høyere med høyere CAC, er 
det mange faktorer som spiller inn og kan 
gjøre sammenhengen mer usikker. Bløte og 
ustabile plakk har mindre kalk enn sta-
bile, og det ser ut til at økende tetthet av 
kalkflekkene er assosiert med stabil sykdom 
og bedre prognose (13). Statinbehandling 
er assosiert med økt kalkinnhold, sann-
synligvis fordi bløte fettrike plakk får mere 
stabilt bindevev som letter kalsifiseres (14). 
Paradoksalt kan det også virke som at blant 
dem som har trent mye hele livet er det økt 
kalkforekomst med økende livslang trening 
(15)! Det å påvise koronarkalk er assosiert 
med signifikant økt terapeutiske innsats, 
for eksempel oppstart av statinbehandling 
og bedre blodtrykkontroll, og økt bruk av 
koronar kalkskår vil således kunne bidra til 
bedret prognose (16). 

Det har vært varierende praksis i 
hvilken grad CAC tilbys som en HELFO-
finansiert undersøkelse ved røntgenavdelin-
ger og om det kreves henvisning fra spesia-
list. Kommersielle aktører som Unilabs har 
kommet på banen og tilbyr en slik undersø-
kelse under mottoet: Vil du vite om du er i 
risikoen for hjerteinfarkt? En kalsiumskår-
test kan gi deg svaret (18). Pris kr 1265. Men 
en slik test bør etter mitt syn bestilles av 
lege og settes i sammenheng med pasien-
tens totale risikoprofil og sykdomsbilde. 
Ganske meningsløst ble det da en 72 åring 
som var bypassoperert for tre-karsykdom 
flere år før, ble henvist til min praksis med 
spørsmål om hva en CAC på 1050 betydde 
og hva det skulle innebære av ytterligere 
tiltak. Mannen var asymptomatisk og sto på 
adekvat sekundærprofylakse. Etter mitt syn 
må fastlegene læres opp i bruk av CAC og 
benytte denne undersøkelsen hos pasienter 
med lav sannsynlighet for KS (rule out ved 
CAC=0). 

I de seneste preventive retningslin-
jene til ESC har CAC en IIB-anbefaling som 
risk modifier og kan vurderes hos individer 
med SCORE-risiko på 5-10 % (19). Det skal 

bli interessant å se de neste retningslinjene 
til ESC og AHA vedrørende stabil KS mht. 
om CAC vil få en sterkere anbefaling (20). 

Koronar CT eller 
arbeids-EKG for å påvise 
koronarsykdom?
Arbeids-EKG (AKG) har de siste 50 årene 
vært den tradisjonelle metoden for å påvise 
obstruktiv koronarsykdom, men er kjent for 
å ha en begrenset sensitivitet på rundt 50 
% og en spesifisitet på 80-90 % (3). Selv 
om metoden kan forberedes med tillegg-
sanalyser som ST/HR-hystereseanalyse, 
HR recovery rate og tillegg med CPX/CPET 
(21), gjenstår det at man ofte mislykkes 
diagnostisk med mange falske negative og 
falske positive tester. I ESC-retningslinjene 
fra 2013 er AKG inne med en 1b-anbefaling 
som initial test hos pasienter mistenkt for 
kronisk KS hos pasienter med symptomer 
på angina og en intermediær pretest-sann-
synlighet for KS (3). Men det understrekes 
at venstre ventrikkel først skal bedømmes 
som normal, for eksempel med ekkokardio-
grafi. Ved nedsatt venstre ventrikkelfunk-
sjon og klinisk mistanke om angina anbe-
fales koronar angiografi direkte med eller 
uten AKG på forhånd. ESC-retningslinjene 
har en tabell med pretest-risikoangivelser 
basert på kjønn, alder og anginakarakteris-
tika. Sannsynlighetsberegningene bygger 
på Dimond og Forristers arbeider (22), men 
disse er i en nyere publikasjoner angitt å 
overestimere risiko for KS med 30-50 % 
(23). 

Koronar CT-angiografi (CTA)
CTA har fra begynnelsen av 2000 tallet 
gradvis utviklet seg til å bli en stadig vikti-
gere ikke-invasiv bildediagnostisk metode 
med økende anvendelse og treffsikkerhet 
og tilbys nå som en etablert metode ved 
de fleste større sykehus med kardiologisk 
avdeling. Hurtigere og nyere scannere gir 
bedre oppløselighet og mindre stråledo-
ser, og avansert databehandling muliggjør 
fremstilling av koronartreet med relativt 
stor nøyaktighet. Metoden har dog sine 
svakheter ved uregelmessig hjerterytme, 
høy hjertefrekvens og høyt kalkinnhold i 
koronarkarene (mange setter en grense ved 
Agatston score på 500-700) (24). 
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Det er etter hvert kommet en rekke 
studier, både registerstudier og rando-
miserte studier, som har evaluert nyt-
ten av koronar CTA. En viktig studie var 
SCOT-HEART der over 4000 pasienter ble 
randomisert til standard utredning eller med 
tillegg av CTA (25). Denne studien vist at 
CTA ga en bedre diagnostisk sikkerhet og 
diagnostisering og førte til en mer fornuf-
tig bruk av invasiv koronar angiografi, og i 
en oppfølgningsstudie var det reduksjon i 
forekomst av hjerteinfarkt (26). I en annen 
stor studie (PROMISE) ble 10000 pasienter 
randomisert til funksjonell testing eller CTA. 
Ved 12 måneders oppfølgning var det så vidt 
signifikant færre tilfeller av død eller infarkt 
i CTA-gruppen, men ved 25 måneders opp-
følgning var forskjellen ikke signifikant (27). 
En metaanalyse av flere slike studier (28) 
konkluderte med at CTA-strategi var for-
bundet med noe færre infarkter, ikke effekt 
på mortalitet, men økt forekomst av invasiv 
koronar angiografi, revaskularisering og økt 
foreskrivning av statin og acetylsalisylsyre.

Med økende treffsikkerhet og tilgjen-
gelighet av CTA har flere land nå snudd om 

på strategien og anbefaler CTA som initial 
utredning og ikke AKG ved mistanke om 
kronisk stabil KS. Et eksempel er Storbritan-
nia med sine siste NICE-anbefalinger (29). 
I Norden har Dansk Cardiologisk Selskab 
også tatt dette skrittet og anbefaler en 
initial strategi med CTA etter først en klinisk 
kardiologisk vurdering der de med lavest 
pretest sannsynlighet lukes ut (30) (se figur 
1). Foreløpig har vi ikke noen nye nasjo-
nale norske retningslinjer for utredning av 
mistenkt kronisk KS, noe jeg synes det er på 
tide å etablere. 

Er det fortsatt behov for 
AKG?
Etter mitt syn er det galt å «begrave» AKG. 
Metoden er svært nyttig også med hensyn 
til arytmiutredning, vurdering av arbeids-
kapasitet, funksjonsnivå ved hjertesvikt og 
klaffesykdommer etc. Men det er viktig å 
kjenne dens begrensninger og at CTA ofte 
er et alternativ og eller en god tilleggsun-
dersøkelse der det der klinisk begrunnet 
mistanke om KS selv om AKG er negativ.

Figur 1 - fra Dansk Kardiologisk Selskap ( https://www.nbv.cardio.dk/ihs)
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AORTAKLAFFEFEIL  
- NÅR SVIKTER HJERTET?

Espen Holte, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Aortaklaffen utsettes for en betydelig og 
kontinuerlig mekanisk belastning. Bare i 
løpet av et døgn åpner og lukker klaffen 
seg 100.000 ganger. Leonardo da Vinici 
var en av de første som begynte å se mer 
systematisk på klaffens geometri og luk-
kemekanisme. Han mente klaffen ble åpnet 
og lukket delvis via strømninger i sinus og 
ikke bare passivt via trykkforskjeller i aorta 
og venstre ventrikkel. Studier i nyere tid har 
bekreftet disse antagelsene [1].

Degenerative forandringer på aor-
taklaffen grunnet mekanisk belastning kan 
enten føre til en forsnevring, en lekkasje i 
klaffen eller en kombinasjon av forsnevring 
og lekkasje. Ved medfødte tilstander, som 
bikuspid aortaklaff, kan den degenerative 
prosessen starte tidligere. Venstre ventrikkel 
utsettes da for en belastning, enten i form 
av økt afterload (trykkbelastning), som ved 
aortastenose, eller en volumbelastning, som 
ved aortainsuffisiens. En kombinasjon av 
en stenose og en insuffisiens vil føre til økt 
belastning på venstre ventrikkel sammenlig-
net med en isolert stenose eller insuffisiens. 
Hvis det ikke foreligger andre tilstander som 
bidrar til økt belastning på venstre ventrik-
kel, vil det vanligvis være slik at klaffefeilen 
må være alvorlig før den fører til venstre 
ventrikkelsvikt. Ved kombinert aortaklaf-
fefeil vil en moderat aortastenose og en 
moderat aortainsuffisiens kunne føre til en 
så stor belastning på venstre ventrikkel at 
den vil kunne begynne å svikte. Pasienter 

med kombinert aortaklaffefeil vil ofte trenge 
kirurgi tidligere enn ved en isolert stenose 
eller insuffisiens. Derfor bør disse pasien-
tene følges opp som en pasient med alvorlig 
aortastenose [2]. Utfordringen hos pasi-
enter med aortaklaffesykdom er i de fleste 
tilfeller en lang asymptomatisk periode med 
god prognose og en kort symptomatisk 
periode med dårlig prognose [3, 4]. Venstre 
ventrikkelsvikt kan forekomme både hos de 
pasientene som ikke har erkjent klaffesyk-
dom, og hos dem som går til oppfølging for 
kjent klaffesykdom. 20-25 % av pasientene 
med alvorlig aortastenose har redusert 
venstre ventrikkelfunksjon (ejeksjonsfrak-
sjon (EF) < 50 %) ved diagnosetidspunktet 
[5]. Til tross for regelmessig oppfølging hos 
dem med kjent aortaklaffefeil vil noen utvi-
kle venstre ventrikkelsvikt. Det kan være et 
relativt kort tidsvindu fra pasienten utvikler 
symptomer til venstre ventrikkelfunksjo-
nen begynner å bli redusert. Det er derfor 
avgjørende å gi pasientene beskjed om å ta 
snarlig kontakt ved utvikling av symptomer. 
En symptomatisk klaffepasient skal inn til en 
rask vurdering. 

Aortastenose forekommer langt 
hyppigere enn aortainsuffisiens. Derfor 
foreligger det en betydelig overvekt av 
data i forhold til aortastenose og venstre 
ventrikkelfunksjon. Sentrale moment i den 
klassiske oppfattelsen av hvordan venstre 
ventrikkel svikter ved aortastenose er 
hypertrofi, fibrose og veggstress [5]. Ved 
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økende grad av aortastenose vil venstre 
ventrikkel kompensere med hypertrofi 
for å opprettholde et normalt veggstress. 
Dette vil venstre ventrikkel klare over lang 
tid fordi den gradvise økningen i afterload 
skjer langsomt, slik at venstre ventrikkel blir 
gradvis mer hypertrof og er i stand til å opp-
rettholde et normalt veggstress. Så lenge 
aortastenosen forblir ubehandlet fortsetter 
denne prosessen inntil veggstresset over-
skrider de kompensatoriske mekanismene. 
Da vil venstre ventrikkelfunksjon begynne 
å falle. Fibrose og celledød spiller en viktig 
rolle i utviklingen av venstre ventrikkelsvikt 
ved aortastenose. En skiller ofte mellom dif-
fus fibrose og erstatningsfibrose. Den siste 
kan fremstilles med magnetrøntgen (MR). 
Diffus fibrose er dominerende, mens erstat-
ningsfibrose, som ofte deles inn i midtvegg-
fibrose og infarktliknende 
fibrose, er forbundet med 
6-8 ganger økt dødelighet 
[5]. Vanligvis fungerer EF 
som en surrogatmarkør 
for venstre ventrikkelsvikt 
hos pasienter med aor-
tastenose. EF under 50 % 
brukes ofte som en grense 
for venstre ventrikkelsvikt 
[6, 7] til tross for EF sine 
begrensninger. Venstre 
ventrikkels systoliske 
funksjon er redusert før 
EF faller under 50 %, målt 
blant annet ved deforma-
sjonsavbildning (speckle-
tracing) og MR [5]. Det 
er kommet nye data som 
har sett på utviklingen av 
venstre ventrikkelfunk-
sjon ved økende grad av 
aortastenose. Et mayo-
materiale så på 938 
pasienter med alvorlig 
aortastenose hvor det 
forelå minst én tidligere 
ekkoundersøkelse på hver 
pasient, i gjennomsnitt 
var det 3 ekkoundersøkel-
ser per pasient i obser-
vasjonstiden [8]. På den 
måten kunne de studere 
utviklingen av venstre 
ventrikkelfunksjon i takt 

med økende grad av aortastenose. De fant 
at hos pasienter med alvorlig aortastenose 
og redusert EF (EF < 60 %) begynte fall i EF 
allerede når pasientene hadde en moderat 
aortastenose, og fall i EF akselererte når 
stenosearealet ble < 1,2 cm2. Hos denne 
gruppen pasienter, som utgjorde 20 % av 
populasjonen, var EF < 60 % og en moderat 
aortastenose den sterkeste prediktor for 
ytterligere fall i EF. Hos de resterende 80 % 
av pasientene var EF > 60 % i hele observa-
sjonstiden, selv også etter at stenosearealet 
ble < 1,2 cm2. De fant altså to grupper pasi-
enter hvor den ene gruppen viste redusert 
EF før de hadde utviklet alvorlig aortas-
tenose, mens majoriteten av pasientene 
behold sin EF > 60 % til tross for økende 
grad av aortastenose [8]. Observasjonsdata 
fra den samme studien viste at det gikk 

Figur 1 . Kaplan-Meier kurver for kumulativ risiko for død hos pasienter med 
alvorlig aortastenose. Sammenligning av pasienter med EF < 50 %, EF 50-60 
% og EF > 60 %, med (+) og uten (-) aortaklaffekirurgi. 
Trykt med tillatelse fra Elsevier. Ref 8: Ito S et al, J Am Coll Cardiol 2018
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best med pasientene som hadde EF > 60 % 
og som fikk klaffeerstattende behandling, 
sammenlignet med de pasientene som først 
fikk klaffeerstattende behandling når EF var 
50-60 % og < 50 %, se figur 1. Kanskje vil vi 
se EF-kriteriet for redusert venstre ventrik-
kelfunksjon ved aortastenose i fremtiden vil 
endres? 

Ved aortainsuffisiens blir venstre 
ventrikkel utsatt for en økende volumbelast-
ning i form av et pendelvolum. Ved økende 
lekkasje vil venstre ventrikkel kompensere 
med å dilatere for å klare og opprettholde 
minuttvolumet. Følgelig blir venstre ventrik-
kel dilatert og hypertrof. Volumbelastningen 
tolereres imidlertid relativt godt av venstre 
ventrikkel over en lang periode, og pasien-
tene kan forbli asymptomatiske over mange 
år. Dette gjør det vanskelig å optimalisere 
tidspunktet for klaffebytte hos disse pasien-
tene. En av de pasientene som har blitt fulgt 
lengst i Trondheim for en aortainsuffisiens, 
ble fulgt i 37 år før han gikk til klaffekirurgi. 

Asymptomatisk stor aortainsuf-
fisiens er imidlertid en alvorlig tilstand med 
økt mortalitet og høy morbiditet, spesielt 
ved økende venstre ventrikkeldimensjoner 
i både endediastole og endesystole [4]. 
Flere studier fra 90-tallet har vist at opptil 
30 % av pasientene enten utvikler venstre 
ventrikkeldysfunksjon eller dør før de får 
symptomer [9]. Ved stor aortainsuffisiens 
gir økende venstre ventrikkeldysfunksjon og 
symptomer økende risiko for postoperativ 
død og venstre ventrikkeldysfunksjon. Til 
tross for sine begrensninger brukes også EF 
som et mål på venstre ventrikkelfunksjon 
hos pasienter med aortainsuffisiens, med en 
grense på 50 % for redusert venstre ventrik-
kelfunksjon. Asymptomatisk stor aortain-
suffisiens med EF < 50 % har en klasse I, 
bevisnivå B-anbefaling i følge de euorpeiske 
retningslinjene, mens asymptomatisk stor 
aortainsuffisiens med endediastolisk dimen-
sjon > 70 mm/endesystolisk dimensjon > 
50 mm har en klasse IIa, bevisnivå B-anbe-
faling for klaffekirurgi [6]. 

De aller fleste pasienter med 
aortaklaffefeil og redusert venstre ventrik-
kelfunksjon (EF < 50 %) vil ha sympto-
mer og således ha klasse I-indikasjon for 
klaffeerstattning [6, 7]. Det er også klasse 
I-indikasjon for klaffeerstatning ved alvorlig 
asymptomatisk aortaklaffefeil og EF < 50 

%, men i praksis vil imidlertid de fleste av 
disse pasientene har symptomer. Pasienter 
med redusert venstre ventrikkelfunksjon (EF 
< 50 %) har betydelig dårligere prognose 
enn pasienter som får klaffeerstatning før 
de utvikler venstre ventrikkelsvikt. Imidlertid 
har operasjonsmortaliteten ved aoratklaf-
fekirurgi for pasienter med redusert venstre 
ventrikkelfunksjon falt over de siste 10 årene 
fra rundt 20 % til 10 % [5]. Tall fra det euro-
peiske klafferegisteret viser at rundt 30 % 
av pasientene med alvorlig aortastenose og 
redusert venstre ventrikkelfunksjon ikke fikk 
klaffeerstattende behandling [10]. Dette er 
imidlertid tall fra perioden før transkateter 
aortaventil-implantasjon (TAVI) ble introdu-
sert. Etter at TAVI har blitt en veletablert 
behandling har andelen pasienter med 
redusert venstre ventrikkelfunksjon som får 
klaffeerstattende behandling, økt. Det vil 
sannsynligvis bli presentert nye tall fra det 
europeiske klafferegisteret ved den euro-
peiske hjertekongressen i år.

Det er flere tilstander som fører til en 
tilleggsbelastning på venstre ventrikkel ved 
aortaklaffefeil, se tabell 1. Disse tilstandene 
kan medføre at en moderat aortaklaffefeil 
kan bli symptomatisk på grunn av den totale 
belastningen på venstre ventrikkel. Det er 
derfor av vesentlig betydning å behandle 
koeksisterende tilstander så langt det lar 
seg gjøre. 

Tabell 1

Koronarsykdom
Hypertensjon
Mitralinsuffisiens
Myokardsykdommer

Det er økende oppmerksomhet rundt 
pasienter med både alvorlig aortastenose 
og amyloidose. Da er det to tilstander som 
hver for seg fører til uttalt remodellering og 
restriktiv fysiologi, og således kan begge 
være den symptomgivende årsaken. Disse 
pasientene har begrenset symptomatisk 
effekt av klaffeerstattende behandling og 
økt risiko for komplikasjoner ved klaf-
feinngrep samt at de har dårlig prognose 
uavhengig av om de får en ny klaff [11]. Så 
langt er det imidlertid ikke noen klare måter 
å avgjøre hvilke pasienter som vil profitere 
på et klaffebytte. Inntil videre vil det være 
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nødvendig med en individuell klinisk vur-
dering og grundig diskusjon på hjertemøte 
i forhold til klaffeerstattende behandling 
for denne pasientkategorien. Fremover 
vil vi nok få mer data på disse pasientene 
som kanskje vil være til hjelp i beslutningen 
rundt behandlingen av dem. Videre er det 
ikke avklart hva som er beste behandling for 
pasientene med redusert venstre ventrik-
kelfunksjon og en moderat aortastenose. 
Intuitivt ville en kunne tenke at det å avlaste 
en svekket venstre ventrikkel ville være 
gunstig selv med en moderat stenose, men 
det vet vi ikke i dag. Studien UNLOAD, som 
randomiserer pasienter med redusert ven-
stre ventrikkelfunksjon og moderat aortas-
tenose til klaffeerstattende behandling eller 
ikke, vil forhåpentligvis gi oss svar på dette 
spørsmålet. 

Til tross for sine begrensninger 
er EF i dag det eneste ekkokardiografiske 
målet på redusert venstre ventrikkelfunk-
sjon som gir klasse I-indikasjon for klaffe-
erstattende behandling ved aortaklaffefeil. 
Venstre ventrikkelfunksjon målt med andre 
modaliteter, som deformasjonsavbildning 
og MR, viser at venstre ventrikkelfunksjon 
er redusert før EF faller under 50 %. Nyere 
data kan indikere at pasienter med alvorlig 
aortastenose har best prognose hvis de får 
klaffeerstattende behandling ved EF > 60 
%. I fremtiden vil vi kanskje se økende bruk 
av delvis automatiserte metoder for å bedre 
oppfølging av klaffepasienter, slik at endrin-
ger i venstre ventrikkelfunksjon og -volum 
kanskje kan fanges opp på et tidligere 
tidspunkt enn det vi er i stand til i dag. Inntil 
videre vil symptomer og regelmessig opp-
følging av pasientene med aortaklaffefeil 
være avgjørende for valg av riktig tidspunkt 
for klaffeerstattende behandling. Pasienter 
som følges for aortaklaffefeil bør tas inn til 
en rask vurdering når de utvikler sympto-
mer, og pasienter med EF < 50 % bør ikke 
vente lenge på klaffeerstattende behandling. 
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