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Dette var det 70. årlige møte til American College of Cardiology. Årets 
virtuelle/digitale kongress ble avholdt 15. til 17. mai. Over 300 sesjoner 
var tilgjengelig. Det ble også presentert over 3300 e-abstrakter. 

Sigrun Halvorsen, Rune Mo og Geeta Gulati gir Hjerteforums 
lesere innblikk i resultater fra viktige studier som ble presentert ved 
møtet.

Olaf Rødevand

ADAPTABLE (Aspirin Dosing: A 
Patient-centric Trial Assessing 
Benefits and Long-term 
Effectiveness)
Hensikten med denne studien var å finne ut 
hva som er den den beste dosen av acetyl-
salisylsyre (ASA) som sekundærprevensjon, 
enten 81 mg eller 325 mg daglig. I Norge 
bruker de fleste 75 mg daglig, på bakgrunn 
av post hoc-analyser av randomiserte 
studier. Men i USA brukes fortsatt 325 mg 
daglig av mange. Man ønsket derfor å gjøre 
en større studie for å få mer definitivt svar 
på spørsmålet om hva som er den beste 
dosen.

Studien randomiserte 15 076 perso-
ner med kjent kardiovaskulær sykdom til 81 
mg eller 325 mg ASA daglig.  Det ble brukt 
en åpen, pragmatisk studiedesign hvor pasi-
entene ble identifisert via elektronisk helse-
journal, og basale pasientkarakteristika ble 
også innhentet på denne måten. Oppfølging 
var via internett eller telefon. Det primære 
effektendepunkt var en kombinasjon av død 
uansett årsak, hospitalisering for hjerte-
infarkt eller hospitalisering for hjerneslag. 
Det primære sikkerhetsendepunkt var 
hospitalisering for alvorlig blødning. Median 
alder hos pasientene var 67,6 år, og 69 % 
var menn. Median oppfølgingstid var 26 
måneder.

Studien fant ingen forskjell i primært 
effektendepunkt mellom de to behand-
lingsdosene (hasard ratio (HR) for 81 mg 
vs. 325 mg: 1,02; 95 % konfidensintervall 
(KI) 0,91-1,14). Det var heller ingen forskjell 
i hospitalisering for alvorlig blødning (HR 
1,18; 95 % KI 0,79-1,77). Mindre alvor-
lige blødninger ble ikke registrert i denne 
studien. Pasienter som fikk 325 mg daglig, 
hadde større sannsynlighet for å endre dose 
i løpet av studien enn dem som ble satt på 
81 mg daglig (42 % vs. 7 %). De hadde også 
større sannsynlighet for å stoppe behandlin-
gen før studieslutt (11 % vs. 7 %). Dette kan 
ha påvirket studieresultatene.

Forfatterne konkluderte med at 81 
mg ASA daglig var like effektivt som 325 
mg ASA daglig hos pasienter med etablert 
arteriosklerotisk kardiovaskulær sykdom. 
Langtids etterlevelse var bedre med 81 mg 
enn med 325 mg daglig. Dette får vel ingen 
praktiske konsekvenser hos oss, annet et at 
vi kan fortsette slik vi allerede gjør med ASA 
75 mg daglig som standard dose ved sekun-
dærprofylakse av kardiovaskulær sykdom. 

Studien ble presentert på ACC.21 
og samtidig publisert i New England Journal 
of Medicine (WS Jones at al. N Engl J Med 
2021; 384:1981-1990)

DIVERSE HOT LINE-REFERATER
Sigrun Halvorsen, Oslo universitetssykehus, Ullevål
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ATLANTIS studien:  
Apiksaban etter TAVI
Hva som er optimal antitrombotisk behand-
ling etter transkateter aortaventil-implan-
tasjon (TAVI), er fortsatt noe uavklart. 
Tradisjonelt har behandlingen vært dobbel 
blodplatehemmer i 3-6 måneder før over-
gang til enkel blodplatehemmer, eller warfa-
rin med eller uten blodplatehemmer til dem 
med indikasjon for langtidsbehandling med 
oral antikoagulasjon (OAK). Dokumenta-
sjonen for behandlingen har vært sparsom. 
Den senere tid har det derfor vært utført 
flere studier for å forsøke å finne ut hva som 
er optimal antitrombotisk behandling etter 
TAVI. Hos pasienter som hadde indikasjon 
for langtidsbehandling med OAK, viste 
POPular-TAVI studien (kohort B) at det var 
lavere forekomst av blødning ved å gi warfa-
rin alene sammenliknet med warfarin pluss 
klopidogrel, uten at risiko for død/iskemisk 
hjerneslag/hjerteinfarkt økte (N Engl J Med 
2020; 382:1696-1707). Hos pasienter som 
ikke hadde indikasjon for langtids OAK, 
viste POPular-TAVI studien (kohort A) at 
blodplatehemming med ASA alene var 
forbundet med lavere risiko for blødning enn 
kombinasjonen ASA og klopidogrel, uten 
at risiko for tromboemboliske hendelser 
økte (N Engl J Med 2020; 383:1447-1457). 
Fra disse to studier ser det altså ut som om 
ASA alene kan være tilstrekkelig for dem 
som ikke har indikasjon for langtids OAK, 
og at warfarin alene er tilstrekkelig for dem 
som har indikasjon for langtids OAK pga. 
samtidig atrieflimmer.

De siste årene er det svært mange 
pasienter med indikasjon for langtidsbe-
handling med OAK som bruker NOAK 
i istedenfor warfarin, og mange har lurt 
på om NOAK kan erstatte warfarin også 
hos pasienter som har gjennomgått TAVI. 
ATLANTIS-studien (Anti-thrombotic stra-
tegy to lower all cardiovascular and neuro-
logic ischemic and hemorrhagic events after 
trans-aortic valve implantation for aortic 
stenosis) er en av de studier som har for-
søkt å svare på dette spørsmålet. Hensikten 
med ATLANTIS-studien var å studere effek-
tivitet og sikkerhet ved bruk av apiksaban 
5 mg to ganger daglig sammenliknet med 
standard behandling hos pasienter som fikk 
utført TAVI. Standardbehandling var enkel 
eller dobbel blodplatehemmer til dem uten 
indikasjon for langtids OAK, og warfarin 
til dem med indikasjon for langtids OAK. 
Hypotesen var at apiksaban 5 mg to ganger 
daglig var bedre enn standardbehandling 
med blodplatehemmer eller warfarin.

Tilsammen 1510 pasienter som 
hadde gjennomgått en vellykket TAVI pro-
sedyre i 2016-2019, ble inkludert og stratifi-
sert basert på om de hadde annen indika-
sjonen for OAK eller ikke. Pasienter med 
alvorlig nyresvikt (GFR < 15 ml/min) eller 
mekaniske ventiler ble ekskludert. Pasienter 
med indikasjon for OAK (f.eks. atriefimmer) 
ble randomisert 1:1 til apiksaban 5 mg x 2 
eller warfarin (stratum 1, n = 451). Pasienter 
uten indikasjon for OAK ble randomisert 1:1 
til apiksaban 5 mg x 2 eller blodplatehem-
mer (enkel eller dobbel) (stratum 2, n = 
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1049). Gjennomsnittsalder var 82 år, 53 % 
var kvinner og gjennomsnittlig CHA2DS2-
VASc-skår 4,3. Omtrent halvparten hadde 
fått selv-ekspanderende klaff og halvparten 
klaff som var ekspandert med ballong. 

Det primære endepunkt i studien var 
en kombinasjon av død uansett årsak, hjer-
neslag, hjerteinfarkt, klaffetrombose, venøs 
tromboembolisme eller alvorlig blødning. 

Etter ett år opptrådte det primære 
endepunkt hos 18,4 % hos dem som fikk 
apiksaban og hos 20,1 % av dem som fikk 
standard terapi (ikke-signifikant resultat; HR 
0,92; 95 % KI 0,73-1,16). Det var tilsvarende 
resultat i begge strata. 

Til forfatternes overraskelse var det 
en numerisk, men ikke signifikant, økning i 
antall dødsfall i apiksaban-gruppen sam-
menliknet med dem som fikk standard 
behandling.  Forskjellen ble drevet av en 
økning i dødsfall i gruppen som ikke hadde 
indikasjon for OAK, og skyldtes ikke-kar-
diovaskulær sykdom som sepsis eller akutt 
nyresvikt. Årsaken til denne økning er ikke 
avklart.

I en substudie, ATLANTIS 4D, brukte 
forskerne 4D CT-skanning for å undersøke 
TAVI-klaffene og se etter tegn på trom-
bose. De fant at de som fikk behandling 
med apiksaban, hadde signifikant lavere 

forekomst av tromber på de implanterte 
klaffene enn dem som fikk behandling med 
blodplatehemmer. Det var ingen signifikant 
forskjell mellom gruppen som fikk apiksa-
ban og gruppen som fikk warfarin. 

Oppsummering og konklusjon: 
Studien gir ikke støtte til bruk av apiksaban 
som standardbehandling til alle pasienter 
etter TAVI. Risiko for klaffetrombose var 
lavere med apiksaban sammenliknet med 
blodplatehemmer, men det var likevel ikke 
bedre resultat med hensyn på kliniske ende-
punkter ved bruk av apiksaban sammenlik-
net med standard behandling. Hos pasienter 
med indikasjon for langtidsbehandling med 
OAK var imidlertid resultatene med apiksa-
ban minst like gode som for warfarin, og det 
ser ut som man trygt kan bruke apiksaban 
istedenfor warfarin hos TAVI-pasienter med 
indikasjon for langtids OAK. 

Studiene ble presentert av Jean-
Philippe Collet og Gilles Montalescot ved 
ACC.21, men er foreløpig ikke publisert i noe 
tidsskrift.

LAAOS-III
Hensikten med LAAOS III-studien (Left 
Atrial Appendage Occlusion Study) var å 
studere om kirurgisk okklusjon av venstre 
aurikkel, sammenliknet med ingen okklu-

Stroke or Systemic Embolism
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sjon, var fordelaktig hos pasienter med 
atrieflimmer som gjennomgikk annen 
hjertekirurgi.

Pasienter med atrieflimmer og økt 
risiko for hjerneslag (CHA2DS2-VASc ≥ 
2) som skulle til åpen hjertekirurgi pga. 
koronarsykdom, klaffesykdom eller liknende 
(n=4,770), ble randomisert til kirurgisk 
okklusjon av venstre aurikkel (n = 2379) 
eller ingen okklusjon (n = 2391). Oral anti-
koagulasjon (OAK) ble anbefalt kontinuert 
hos alle pasientene. 

Gjennomsnittsalder hos de inklu-
derte pasientene var 71 år, og 32 % var 
kvinner. De ble fulgt i gjennomsnittlig 3,8 år 
etter inngrepet. 

I løpet av 3,8 år opptrådte det pri-
mære endepunkt iskemisk hjerneslag eller 
systemisk emboli hos 4,8 % i okklusjons-
gruppen sammenliknet med 7,0 % i kon-
trollgruppen (p = 0,001). Det sekundære 
endepunkt iskemisk hjerneslag opptrådte 
hos 4,6 % av okklusjonsgruppen versus 6,9 
% av kontrollgruppen (p < 0,05). Fore-
komst av alvorlig blødning var den samme 
i begge grupper. Det er viktig å merke seg 
at de fleste pasientene fortsatte med OAK 
etterpå: Etter 3 år var det 75 % i okklusjons-
gruppen og 78 % i kontrollgruppen som 
fortsatt brukte OAK. 

Fortolkning: Studien viste at hos 
pasienter med atrieflimmer som gjennom-
går hjertekirurgi, er det fordelaktig å utføre 
okklusjon av venstre aurikkel samtidig. 
Okklusjon av venstre aurikkel var forbundet 
med signifikant reduksjon i forekomst av 
iskemiske hjerneslag og/eller systemisk 
emboli etter en gjennomsnittlig oppføl-
gingstid på 3,8 år. Det er viktig å notere seg 
at kirurgisk okklusjon av venstre aurikkel 
ikke var noen erstatning for OAK. De fleste 
pasientene (75 %) ble fortsatt behandlet 
med langtids antikoagulasjon ved studie-
slutt. Gevinsten ved kirurgisk okklusjon kom 
derfor i tillegg til gevinsten ved langtids oral 
antikoagulasjon.

Studien ble presentert på ACC.21 og 
samtidig publisert i New England Journal of 
Medicine (Whitlock RP et al. N Engl J Med 
2021; May 15: epub ahead of print). Det kan 
også være nyttig å lese den lederartikkel 
som fulgt med, hvor det igjen understre-
kes at kirurgisk okklusjon ikke medfører 

manglende behov for OAK, men er en 
tilleggsbehandling.

ACTION-studien: Rivaroksaban ved 
COVID-19 
Pasientene med COVID-19-infeksjon ser ut 
til å ha økt risiko for tromboembolisk syk-
dom. Det har derfor vært foreslått at man 
bør bruke terapeutiske doser antikoagula-
sjon istedenfor profylaktiske doser antikoa-
gulasjon hos hospitaliserte pasienter med 
COVID-19. Dette spørsmålet er imidlertid 
uavklart og praksis varierer. Det refereres til 
en god oversiktsartikkel om temaet i Journal 
of American College of Cardiology i april i år 
(Talasaz AH et al. J Am Coll Cardiol 2021; 
77:1903-21), hvor det også gis en god over-
sikt over pågående studier på dette feltet. 

ACTION-studien er en av de studi-
ene som forsøker å gi svar på spørsmå-
let. Studien foregikk i Brasil, hvor det ble 
inkludert 615 pasienter hospitalisert for 
COVID-19 med forhøyde nivå av D-dimer. 
Pasientene ble randomisert til terapeutisk 
antikoagulasjon eller profylaktisk antikoagu-
lasjon. Terapeutisk antikoagulasjon innebar 
rivaroksaban 20 mg x 1 hos stabile pasien-
ter og enoksaparin 1 mg/kg × 2 subkutant 
eller ufraksjonert heparin intravenøst hos 
ustabile pasienter under sykehusoppholdet, 
etterfulgt av rivaroksaban 20 mg tablett 
× 1 til dag 30 hos alle. Profylaktisk anti-
koagulasjon var standard venøs trombo-
seprofylaksedose med enoksaparin eller 
heparin under sykehusoppholdet. Primært 
endepunkt var en kombinasjon av død, 
varighet av sykehusopphold og varighet 
av behov for oksygen. Det ble ikke funnet 
noen signifikant forskjell mellom gruppene 
i primært endepunkt. De som fikk terapeu-
tisk antikoagulasjon, hadde et lavere antall 
trombotiske hendelser enn de som fikk 
profylaktisk antikoagulasjon, men forskjel-
len var ikke signifikant. Disse pasiengtene 
hadde imidlertid en signifikant høyere 
forekomst av alvorlig blødning enn dem som 
fikk profylaktisk antikoagulasjon. Studien ble 
presentert på ACC.21 og publisert i Lancet to 
uker senere: Lopes R et al. Lancet 2021: 397: 
2253-63.

Fortolkning: Dette er den første 
randomiserte studien av noen størrelse 
som har undersøkt terapeutisk antikoagula-
sjon versus profylaktisk antikoagulasjon 
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hos pasienter hospitalisert med COVID-19 
og med forhøyde nivåer av D-dimer. Ut 
fra denne studien ser det ikke ut til å være 
evidens for rutinemessig bruk av terapeu-
tisk antikoagulasjon ved hospitalisering 
for COVID-19. Det understrekes at studien 
er utført på pasienter innlagt på sengeav-
delinger og ikke kan overføres til også å 
gjelde intensivpasienter. Vi kan vente oss 
resultatet av flere studier om dette temaet i 
framtiden, da mange studier pågår.

DARE-19: DApagliflozin in 
REspiratory failure i patients with 
COVID-19
Hensikten med DARA-19-studien (DApag-
liflozin in REspiratory failure i patients with 
COVID-19) var å studere sikkerhet og effek-
tivitet av dapagliflozin ved COVID-19.  

Siden SGLT2-hemmere er assosiert 
med redusert forekomst av organskade hos 
pasienter med kroniske kardiometabol-
ske tilstander (eks. diabetes mellitus type 
2, kronisk nyresvikt), hadde forskerne en 
hypotese om at dapagliflozin kunne redu-
sere risiko for multiorgansvikt og død hos 
pasienter med kardiometabolske risikofak-
torer som var hospitalisert pga. COVID-19. 

Inklusjonskriterier var hospitalise-
ring med bekreftet/mistenkt infeksjon med 
SARS-CoV-2 i ≤ 4 dager, oksygenmetning ≥ 
94 % på ≤ 5 l O2/min, røntgen thorax-funn 
forenlig med COVID-19 og minst 1 risikofak-
tor (hypertensjon, diabetes, kardiovaskulær 
sykdom, hjertesvikt eller kronisk nyresvikt). 

Pasienter som var kritisk syke ved innkomst 
eller hadde alvorlig nyresvikt, ble ekskludert. 

Pasientene ble randomisert 1:1 til 
enten dapagliflozin 10 mg daglig eller pla-
cebo. Totalt antall inkluderte pasienter var 
1250, og varighet av oppfølging 90 dager. 
Gjennomsnittlig alder på inkluderte pasien-
ter var 62 år, og 43 % var kvinner
Primært endepunkt var organsvikt eller død, 
og dette oppsto hos 11,2 % i dapagliflozin-
gruppen vs. 13,8 % i kontrollgruppen (p = 
0,17). Studien hadde et annet endepunkt 
også, «recovery», som ble målt på flere ulike 
måter. Heller ikke i dette endepunkt var det 
signifikant forskjell mellom gruppene. Men 
det var et numerisk lavere antall som fikk 
nyresvikt i dapagliflozin-gruppen sammen-
liknet med placebogruppen (7,7 % versus 
10,4 %; HR 0,74, 95 % KI 0,50-1,07) og 
færre som døde (totaldød 6,6 % versus 8,6 
%; p > 0,05) i dapagliflozin-gruppen sam-
menliknet med placebogruppen. Forekomst 
av bivirkninger var lik i begge grupper.

Fortolkning: Studien viste at dapag-
liflozin sammenliknet med placebo ikke 
reduserte risiko for organsvikt eller død 
eller forkortet tid til bedring blant hospitali-
serte, ikke-kritisk syke COVID-19-pasienter. 
Man kan lure på om en studie med flere 
deltakere ville vise et annet resultat, siden 
det var en numerisk, men ikke-signifikant 
reduksjon i flere endepunkter, men det blir 
ren spekulasjon. Det var få bivirkninger ved 
behandlingen, så det ser ikke ut til å være 
nødvendig å seponere dapagliflozin under 
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COVID-19-sykdom hos de som allerede 
behandles med dette, men trygt å la pasien-
tene kontinuere behandlingen.

sammenliknet med ramipril (11,9 % vs. 13,2 
%, HR 0,90, 95 % KI 0,78-1,04; p = 0,17). 
Heller ikke forekomsten av enkeltkompo-
nentene i endepunktet var signifikant for-
skjellig i gruppene.  I analyser av sekundære 
endepunkter (totalmortalitet, kardiovasku-
lær mortalitet, hjertesvikt og hjerneslag) var 
relativ risiko 9-16 % lavere hos pasienter 
som fikk sacubitril/valsartan enn ramipril, 
men gruppeforskjellene var heller ikke her 
statistisk signifikante. Med tanke på bivirk-
ninger kom gruppene totalt sett likt ut. Som 
forventet var forekomsten av hypotensjon 
litt høyere i sacubitril/valsartan-gruppen, 
mens hoste forekom noe hyppigere hos 
pasienter som fikk ramipril. 

Materialet ble også analysert med 
tanke på det totalt antall innleggelser for 
hjertesvikt, ambulante hjertesvikthendelser 
og kardiovaskulær død. I denne analysen ble 
relativ risiko redusert signifikant med 21 % 
for sacubitril/valsartan sammenlignet med 
ramipril (RR 0,79, 95 % KI 0,65-0,97, p = 
0,02). I separate analyser for enkeltkompo-
nentene i endepunktet var gruppeforskjel-
lene fortsatt tilstede, men nå uten statistisk 
signifikans. På samme måte kom sacubitril/
valsartan bedre ut enn ramipril når studi-
elegenes egenrapport om endepunkter ble 
lagt til grunn (RR 0,85, 95 % KI 0,75-0,96, 
p = 0,01).

I sin oppsummering konkluderte 
Pfeffer med at studien ikke viste signifikant 
risikoreduksjon for det primære endepunk-
tet, men at det forelå en konsistent tendens 
til bedret utkomme ved behandling med 
sacubitril/valsartan enn ramipril. Spesielt 
synes effekten å være gunstig på hjertesvikt 
generelt og på repeterte hendelser i relasjon 
til hjertesvikt spesielt.

NYTT OG NYTTIG OM HJERTESVIKT
Rune Mo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Studien ble presentert på ACC.21, 
men er foreløpig ikke publisert i noe 
tidsskrift.  

ARNI ved hjertesvikt etter akutt 
hjerteinfarkt
I PARADISE-MI-studien ble effekten av 
angiotensin-reseptorblokker/neprilysin-
inhibitor (ARNI) sammenlignet med 
ACE-hemmer ved redusert venstre ventrik-
kelfunksjon etter akutt hjerteinfarkt. Studien 
ble presentert av Marc A. Pfeffer (Boston) 
på en Hot Line sesjon den 15.05.21. Den 
inkluderte 5669 pasienter som etter et hjer-
teinfarkt hadde venstre ventrikkel-EF ≤ 40 
%. I tillegg skulle pasientene ha økt risiko 
for kardiovaskulære hendelser, f.eks. i kraft 
av samtidig atrieflimmer, tidligere hjertein-
farkt eller diabetes mellitus. Åtte av pasien-
tene var ikke tilgjengelig for randomisering. 
Pasientene fikk sacubitril/valsartan (n = 
2830) eller ramipril (n = 2831) på toppen 
av konvensjonell koronar sekundærprofy-
lakse. Sacubitril/valsartan ble titrert opp til 
en måldose på 97/103 mg 2 ganger daglig; 
ramipril til 5 mg 2 ganger daglig. Median 
oppfølgingstid var 23 måneder.

Gjennomsnittsalderen i studien var 
64 år, og ca. 25 % var kvinner. To tredje-
deler hadde kjent hypertensjon, og vel 40 
% hadde diabetes mellitus. I henhold til 
inklusjonskriteriene hadde ingen av pasien-
tene tidligere hjertesvikt. Rundt 90 % fikk 
revaskularisering med PCI eller trombolyse, 
og medikamentell behandling ble gitt etter 
gjeldende retningslinjer for koronarsykdom. 
Pasientene ble i gjennomsnitt randomisert 
4,3 dager etter hjerteinfarktet. Gjennom-
snittlig EF etter infarktet var 36-37 %.

Sacubitril/valsartan reduserte ikke 
det primære endepunktet (kardiovaskulær 
død, innleggelse for hjertesvikt eller ambu-
lant dokumentert hjertesvikt) signifikant 
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Behandling av hjertesvikt med en 
selektiv kardial myosinaktivator
En sesjon var dedikert til nye behandlings-
prinsipper ved hjertesvikt. Her fikk vi mel-
lom annet presentert en fersk analyse fra 
GALACTIC-HF-studien ved John R. Teerlink 
(San Fransisco). Her ble pasienter med kro-
nisk hjertesvikt og EF < 35 % randomisert 
til placebo eller en selektiv kardial myo-
sinaktivator, omecamtiv mecarbil, i tillegg 
til konvensjonell hjertesviktbehandling. Det 
primære endepunktet var tid til første hjer-
tesvikthendelse eller kardiovaskulær død. 
Studien inkluderte 8 256 pasienter. Aktivt 
medikament ga 8 % redusert risiko for det 
primære endepunktet (HR 0,92, 95 % KI 
0,86-0,99, p = 0,025). 

I den nye analysen som nå ble pre-
sentert simultant på kongressen og i Journal 
of the American College of Cardiology (1) den 
17.05.21, ble materialet stratifisering på EF 
i kvartiler (≤ 22 %, 23-28 %, 29-32 % og ≥ 
33 %). Resultatene viste at EF var den ster-
keste modifiserende faktor på effekten av 
omecamtiv mecarbil. Desto lavere EF, desto 
sterkere var effekten. I den laveste kvartilen 
ble det sett en 17 % reduksjon av relativ 
risiko sammenlignet med placebo (HR 
0,83, 95 % KI 0,73-0,95), mens effekten av 
omecamtiv mecarbil ikke var statistisk sig-
nifikant i den høyeste kvartilen. I sammen-
ligning med placebo ga omecamtiv mecarbil 
ingen uheldig påvirkning av blodtrykk, puls, 
kalium eller kreatinin. Det ble heller ikke 
registrert sikre gruppeforskjeller når det 
gjaldt arytmier eller iskemiske hendelser.

Referanse 
1. J Am Coll Cardiol May 17, 2021. Epublished 
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Sotagliflozin reduserer død 
og hjertesvikt hos diabetikere 
med så vel redusert som bevart 
ejeksjonsfraksjon
I en presentasjon av data fra studiene 
SOLOIST og SCORED redegjorde L. Deepak 
Bhatt (Harvard) for effekten av sotagliflozin 
som er en kombinert SGLT1- og SGLT2-
hemmer. Hos pasienter med både diabetes 
mellitus og hjertesvikt ga sotagliflozin 
robust og signifikant reduksjon i et sam-
mensatt endepunkt av total kardiovaskulær 

død, innleggelser for hjertesvikt og behov 
for øyeblikkelig hjelp-behandling pga. hjer-
tesvikt. Effekten ble påvist ved hjertesvikt 
med redusert så vel som ved bevart EF. De 
to studiene samlet totalt 11 784 pasienter. 
Mens SCORED i første rekke inkluderte 
pasienter med diabetes mellitus med 
kronisk nyresykdom og høy kardiovaskulær 
risiko, omfattet SOLOIST-pasienter med 
type 2-diabetes og etablert hjertesvikt. I 
pakt med andre studier på SGLT2-hemmere 
ga også sotagliflozin signifikant reduksjon 
i så vel kardiovaskulær mortalitet som inn-
leggelser for hjertesvikt eller forverring av 
hjertesvikt. I samleanalysen var reduksjon i 
risiko 28 % (HR 0,72, 95 % KI 0,63-0,82, p 
= 0,000002). 

Et interessant funn fra denne analy-
sen var at risikoreduksjon ble påvist så vel 
for pasienter med hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon < 40 % (HR 0,78, 95 % 
KI 0,63-0,96, p = 0,02) som for pasienter 
med bevart ejeksjonsfraksjon > 50 % (HR 
0,63, 95 % KI 0,45- 0,89, p = 0,009). Noen 
endepunkter var ikke statistisk signifikante 
i intention-to-treat-analyser, men oppnådde 
statistisk signifikans i on-treatment analy-
ser. Det anmerkes naturlig nok at resulta-
tene kun har gyldighet for pasienter med 
hjertesvikt og diabetes mellitus. Det har 
foreligget planer om studier på sotagliflozin 
ved hjertesvikt uten diabetes mellitus, men 
covid-19-pandemien har satt en stopper for 
planene.

Pirfenidon reduserer 
myokardfibrose hos pasienter med 
HFpEF
Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon 
(HFpEF) har fortsatt få godt dokumenterte 
behandlingsalternativer. I en mindre studie 
med akronymet PIROUETTE så en på 
hvorvidt myokardfibrose kunne påvirkes av 
den antifibrotiske substansen pirfenidon. 
Fibrose antas å ha betydning for utvikling 
av hjertesvikt. Den 17.05.21 presenterte 
Chris Miller (Manchester) studien som 
inkluderte 94 pasienter med hjertesvikt, EF 
≥ 45 % samt økte natriuretiske peptider. 
Myokardfibrose ble vurdert ved MR med 
ekstracellulært volum som effektparameter. 
Sekundære endepunkter var endringer i NT 
pro-BNP, ventrikulær og atrial struktur og 
funksjon, 6-minutters gangtest samt livs-
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kvalitet som vurdert ved KCCQ. Pasientene 
ble randomisert til pirfenidon eller placebo. 
Gjennomsnittsalder var ca. 80 år; vel 20 % 
var kvinner. Over 80 % hadde hypertensjon, 
vel 30 % hadde diabetes mellitus og 50 % 
hadde atrieflimmer. EF ved inklusjon var 
65- 67 %. 

Etter en oppfølging på 52 uker kom 
det til en reduksjon i myokardialt ekstracel-
lulært volum på 0,7 % i pirfenidon- gruppen, 
mens pasienter som fikk placebo hadde 
en økning på 0,5 %. Gruppeforskjellen på 
1,2 % var statistisk signifikant (p = 0,009). 
Pirfenidon ga altså redusert fibrose, mens 
det ikke kunne påvises forskjeller i ekkokar-
diografiske, strukturelle eller funksjonelle 
parametere sammenlignet med placebo-
gruppen. Pasienter som fikk pirfenidon, 
hadde økt 6-minutters gangdistanse etter 
behandling, men forskjellen til placebo-
gruppen på vel 15 meter var ikke statistisk 
signifikant. På samme måte var bedring 
i livskvalitet ikke statistisk signifikant. 
Bivirkninger forekommer like hyppig i pla-
cebo- som pirfenidon- gruppen. PIROUETTE 
har altså studert et medikament som kan 
påvirke en viktig prosess i hjertesvikt, her 
med bevart EF. Myokardfibrose ble signi-
fikant redusert, mens øvrige funn ikke var 
signifikante. Forfatteren etterlyser videre 
studier for å vurdere klinisk betydning og 
sikkerhet av pirfenidon ved hjertesvikt med 
bevart EF.

Ny ablasjonsstudie på atrieflimmer 
ved hjertesvikt måtte stoppes 
prematurt
I RAFT- AF-studien ble pasienter med atrie-
flimmer og hjertesvikt (med så vel redusert 
som bevart EF) randomisert til frekvens-
kontroll eller ablasjonsbasert rytmekontroll. 
Arbeidet ble presentert av Anthony Tang 
(London) den 17.05.21. Studien inkluderte 
240 pasienter med hjertesvikt med redusert 
EF samt 171 pasienter med hjertesvikt med 
bevart EF. Gjennomsnittlig alder var 67 
år, og cirka 75 % var menn. Det primære 
endepunktet var tid til død eller innleggelse 
for hjertesvikt, alternativt signifikant forver-
ring av hjertesvikt med behov for intensivert 
behandling. Sekundære endepunkter var 
død, hjertesvikt-relaterte hendelser, endrin-
ger i EF, NT pro-BNP, 6-minutters gangtest 
og livskvalitet etter 12 og 24 måneder. 

Studien ble stoppet prematurt på grunn av 
lav inklusjonsrate og samtidig lav hendel-
sesrate. Videre gjennomføring av studien 
ble vurdert som nytteløs (futility). 

De inkluderte pasientene ble likevel 
fulgt i henhold til protokoll over 37 måneder. 
Da materialet ble gjort opp, var 23,4 % av 
pasientene i rytmekontroll-armen (n= 214) 
og 32,5 % av pasientene i frekvenskontroll-
armen (n=197) døde eller hadde hatt 
progredierende hjertesvikt med behov for 
behandling. For pasienter som fikk abla-
sjonsbasert rytmekontroll tilsvarte dette 
en ikke-signifikant 29 % reduksjon i relativ 
risiko for det primære endepunktet (HR 
0,71, p = 0,066). Det primære endepunktet 
ble også analysert separat for pasienter 
med redusert og bevart EF. Effekten av 
rytme- vs. frekvenskontroll var tilsynela-
tende best hos pasienter med EF ≤ 45 %. 
Her ble det funnet en 37 % relativ risikore-
duksjon (HR 0,63, 95 % KI 0,39-1,02), p = 
0,059). Blant pasienter med bevart EF (> 
45 %) var forskjellene mindre (HR 0,88, 
95 % KI 0,48-1,61, p = 0,67). I tillegg til det 
primære endepunktet hadde pasienter i ryt-
mekontroll-gruppen signifikant forbedring 
av venstre ventrikkelfunksjon og livskvalitet 
samt større reduksjon i NT pro-BNP sam-
menlignet med frekvenskontroll-gruppen. 
Det ble ikke registrert signifikante forskjeller 
i bivirkninger mellom gruppene (47,7 % vs. 
50,3 %, p = 0,5997).

Teknisk sett må RAFT-AF sees på 
som en negativ studie, selv om ablasjonsba-
sert rytmekontroll kom numerisk bedre ut 
enn frekvenskontroll. Gitt prematur avslut-
ning presiserte Tang at studien ikke hadde 
tilstrekkelig antall pasienter for å kunne 
konkludere. Han antydet likevel at abla-
sjonsbasert rytmekontroll synes å redusere 
komponentene i det primære endepunktet, 
i tillegg til gunstige effekter på hjertesvikt-
markører, funksjonsnivå og livskvalitet, og 
fortrinnsvis ved hjertesvikt med redusert EF. 
Dette samsvarer med resultater fra tidligere 
studier på behandlingsstrategi ved atrieflim-
mer og hjertesvikt, der rytmekontroll ved 
ablasjon synes å gi et bedre utkomme enn 
frekvenskontroll.
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PRADA-STUDIEN: 2 ÅRS OPPFØLGING 
VISER IKKE KARDIOPROTEKSJON AV 

KANDESARTAN ELLER METOPROLOL GITT 
UNDER TIDLIG BRYSTKREFTBEHANDLING 

TIL KVINNER UTEN KJENT 
HJERTESYKDOM 

Geeta Gulati, Oslo universitetssykehus, Ullevål

 To års oppfølgingsdata av PRADA (PReven-
tion of cArdiac Dysfunction during Adjuvant 
Breast cancer therapy)-studien utført ved 
Akershus universitetssykehus ble presentert 
på Late Breaking Clinical Trials-sesjonen. En 
av tolv kvinner diagnostiseres med bryst-
kreft i Norge, og 5-års overlevelsen er 92 
% (1). En av hjørnesteinene for brystkreft-
behandlingen er antrasyklin. Ca. 20 % av 
brystkreftpasientene har en overekspresjon 
av human epidermal vekstfaktor-reseptor 
(HER) 2 i svulsten, og disse pasientene får 
blant annet tilleggsbehandling med trastu-
zumab. Både antrasyklin og trastuzumab 
er kjent for å være kardiotoksiske og kan på 
sikt føre til hjertesvikt (2). Det har derfor 
internasjonalt vært stor interesse for fore-
bygging av hjerteskade under brystkreftbe-

handling. I PRADA-studien ble 120 pasien-
ter uten alvorlig komorbiditet randomisert i 
et 2 x 2 faktorielt design til å få kandesartan 
og placebo, metoprolol og placebo, kan-
desartan og metoprolol eller placebo og 
placebo under brystkreftbehandling med 
antrasyklin med eller uten trastuzumab (3). 
Studien var dobbeltblindet. Hovedmålet 
med studien var å undersøke om kandesar-
tan og/eller metoprolol kunne forhindre fall 
i venstre ventrikkels EF målt ved magnetisk 
resonanstomografi (MR). Et annet mål med 
studien var å undersøke om intervensjonen 
kunne redusere kronisk myokardskade, 
uttrykt ved sirkulerende konsentrasjon av 
troponin. 

Resultater fra PRADA har vist at 
kandesartan forebygget fall i EF fra utgangs-

Figur 1. Hovedresultater for langtidsoppfølgingen av PRADA (PRevention of cArdiac Dysfunction 
during Adjuvant Breast cancer therapy)-studien som vist på ACC 2021.
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punkt til fullført brystkreftbehandling (4), 
mens metoprolol reduserte troponinøk-
ningen under antracyklinbehandlingen (5). 
Nå ble oppfølgingsresultatene til PRADA 
presentert. Pasientene var nå fulgt i to år 
etter randomisering og hadde ikke brukt 
studiemedisin etter fullført brystkreftbe-
handling med antrasyklin og/eller trastuzu-
mab. Selv om det fortsatt var et signifikant, 
men lite fall i EF målt ved MR, var det ikke 
lenger noen forskjell i EF mellom behand-
lingsgruppene. Hos dem som fikk kandesar-
tan var fallet i EF 1,7 prosentpoeng (95% KI 
0,5-2,8) mot 1,8 (0,6 – 3,0) prosentpoeng 
hos dem som ikke fikk kandesartan (p = 
0,91 mellom gruppene). Hos dem som fikk 
metoprolol var fallet i EF 1,6 (0,4-2,7) pro-
sentpoeng mot 1,9 (0,7-3,0) prosentpoeng 
hos dem som ikke fikk metoprolol (p = 0,73 
mellom gruppene) (figur 1). Det var heller 
ingen forskjell i troponinnivå. 

Studieresultatene er interessante, de 
tyder på at moderne brystkreftbehandling 
hos pasienter uten kjent hjertesykdom og 
med få risikofaktorer for hjerte-karsykdom 
er relativt trygt. Den kliniske betydning av 
et initialt lite fall i EF er usikkert. I stedet 
for å fokusere på kardioproteksjon hos alle 
brystkreftpasienter, tyder funnene på at 
man bør ha størst oppmerksomhet rettet 
mot å identifisere dem med subklinisk kar-
diovaskulær sykdom. Disse pasientene vil 

sannsynligvis ha størst nytte av en kardio-
protektiv intervensjon. Studien ble samtidig 
publisert «fast-track» i Circulation (6).  
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