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FRA LØSELIG FIBRIN TIL
TROMBOKARDIOLOGI
Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
(Kortversjon av foredrag for NCS’ forskningspris 2016)
men ble brukt på de fleste norske sykehus
da den var den beste som fantes til rutine
bruk. Rett før jeg startet som stipendiat i
1989 var det imidlertid utviklet
en kvantitativ metode for
påvisning av løselig fibrin
i sirkulasjonen. Min første
oppgave var å vurdere denne
nye metoden opp mot andre
tilgjengelige metoder, inkludert etanoltest og måling av
fibrinopeptid A. Sistnevnte
var gullstandarden, men altfor
tidkrevende til bruk i rutinen.
Vi viste at den nye metoden
for kvantitativ påvisning av
løselig fibrin ikke holdt mål (1),
og metoden ble som følge av
dette trukket fra markedet kort tid etterpå.
Etter dette jobbet jeg i samarbeid
med Ole Henning Skjønsberg videre med
ulike aspekter av løselig fibrin og dets evne
til å stimulere fibrinolysen via
t-PA (2). I den forbindelse ble
vi også interessert i lipoprotein (Lp)(a) som inneholdt
kringleliknende strukturer
med en slående homologi
med plasminogen (figur
2). Flere forskningsgrupper mente å kunne påvise
at Lp(a) pga. denne strukturlikhet med plasminogen
hemmet fibrinolysen og at
det var årsaken til at personer med høye nivåer av Lp(a)
hadde økt risiko for hjertekarsykdom. Professor Kåre
Berg var den første i verden
som beskrev Lp(a) i 1963, og
i samarbeid med han gjorde
vi både in vitro-eksperimenter

Mitt første møte med forskning var et møte
med koagulasjons- og fibrinolysesystemet;
nærmere bestemt med omdannelsen av
fibrinogen til fibrin og metoder for å påvise løselig fibrin
(figur 1). Jeg var stipendiat
ved Hematologisk forsk
ningslaboratorium, Ullevål
Sykehus, ledet av professor
Hans Christian Godal. Han var
en internasjonalt anerkjent
ekspert og forsker innen dette
feltet og var blant annet kjent
for å ha utviklet «etanoltest»
(1966). Dette var en enkel
metode for påvisning av løselig
fibrin i sirkulasjonen basert på
tilsetning av etanol til plasma
med påfølgende synlig geldannelse dersom
løselig fibrin var tilstede.
Metoden var kvalitativ/semi-kvantitativ og
ble påvirket av fibrinogenkonsentrasjonen,

Figur 1. Koagulasjonssystemet
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Er denne bedre som Figur 2?
mvh
Sigrun

møte. Selv om tromboseforskning på den tid ikke var
særlig høyt verdsatt innen
kardiologien, hvor det meste
på den tiden dreide seg om
lipider, synes jeg kardiologi
var et svært spennende
fagfelt og bestemte meg for
å prøve å klore meg fast der.
De første årene med klinisk
tjeneste var preget av mye
nattevakter og 3 små barn,
og tid til egen forskning ble
det lite av bortsett fra fortsatt medvirkning i Godals
laboratorium som medveileder for stipendiatene som
fulgte etter meg (4-5).
Figur 2. Lipoprotein (a)
Tiden rundt år 2000
var en spennende tid innen
16. jul. Lp(a)
2017 kl.og
14.10
skrev Eivind
<eivind@platoudesign.no>:
med renset
studier
på pasienter
hjertemedisin, med primær perkutan koromed høye verdier av Lp(a), men kunne ikke
nar intervensjon (PCI) raskt på vei inn som
påviseGod
tegneftermiddag
til redusert fibrinolytisk aktivitet
ny hjerteinfarktbehandling. Ullevål sykehus
(3). Jeg holder på med artikkelen din. Figurene er stort
varsett
blant
de sykehus i Norge som hadde
fine og vil bli bra i trykken.
Etter2åhar
ha dårlig
jobbetoppløsning
i dette koagulavært
først ute
å etablere
dette
tilbuFigur
og burde være bedre
(vedlagt
pdf med
som viser
kvaliteten
som
vil bli trykket)
sjons/fibrinolyse-feltet
i noen år disputerte
det, og jeg var heldig å bli involvert i noen
Legger1995
også ved
med Universitetet
figur 1 og 7, som
ikke er optimale,
men
vil bli ganske
trykk. av dette
jeg i februar
i Oslo
mindre
studier
knyttetbra
til på
effekten
Hvis du har bedre koper ville det være fint.
med avhandlingen
«Studies on soluble fibrin
(6). I 2001 ble jeg bedt om å være med i en
– with Vennlig
specialhilsen
reference
utredningsgruppe oppnevnt av Senter for
Eivindto its stimulatory
effect on
plasminogen
activation 1.pdf>
by t-PA».
medisinsk metodeforskning (nå Kunnskaps<Figur
2.pdf><Figur 7.pdf><Figur
Deretter var det tid for å spesialisere seg i
senteret), sammen med blant annet Wiseth,
indremedisin. På min vei gjennom de ulike
Nordrehaug og Steigen, som skulle vurdere
deler av indremedisinen kom jeg innom
det vitenskapelige grunnlaget for bruk av
Hjerteavdelingen, og det ble et avgjørende
primær PCI ved ST-elevasjons-hjerteinfarkt
(STEMI). Vi publiserte en rapport i 2002 (SMM-rapport nr.
5/2002) og en artikkel i 2003
1
(7) hvor vi konkluderte med at
primær PCI ga lavere dødelighet, færre reinfarkt og færre
slagtilfeller enn trombolytisk
behandling (7). Dette arbeidet
fikk nok stor betydning for den
videre utviklingen av hjerteinfarktbehandlingen i Norge.
Litt ergerlig var det at vi ikke
forsøkte å publisere resultatene
våre internasjonalt. Få måneder
etter at vår artikkel ble publisert
i Tidsskrift for Den norske legeforening ble et helt tilsvarende
arbeid med tilsvarende resultat
Figur 3. Ammepause under kvelds-/nattevakt på sykehuset.
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(9). Studien viste at rutinemessig transport
til invasivt sykehus etter trombolyse var
forbundet med en ikke-signifikant reduksjon i det primære endepunkt død, reinfarkt,
slag eller ny iskemi innen 12 måneder.
Det sekundære endepunktet, som var et
«hardere» endepunkt bestående av død,
reinfarkt og slag, var signifikant redusert
med over 60 %, og studien ble derfor av
mange oppfattet å være i favør av tidlig
invasiv strategi.
Det var flere enn oss i Norge som
var opptatt av å optimalisere den trombolytiske behandlingen ved STEMI og hadde
gjort liknende, men relativt små studier
(figur 5) (10), og jeg ble snart kontaktet av
noen av disse forskere som ønsket å gjøre
en metaanalyse av data fra alle studiene.
Dette internasjonale samarbeidet resulterte i flere interessante publikasjoner. Av
størst interesse er kanskje metaanalysen
som ble publisert i 2010 og inkluderte 7
studier med til sammen 2961 pasienter (11).
Studien viste ingen signifikant reduksjon i
mortalitet, men tidlig PCI etter trombolyse
reduserte forekomst av reinfarkt med 45
% og forekomst av ny iskemi med 75 %
etter 30 dager sammenliknet med konservativ strategi. Denne samlede evidens fra 7
studier som alle pekte i samme retning, var
avgjørende for at rutinemessig transport

publisert i Lancet (den kjente metaanalysen
til Keely and Grines) (8).
Dette arbeidet med primær PCI versus trombolyse ved STEMI inspirerte meg
til videre forskning på akutt hjerteinfarktbehandling. Selv om primær PCI hadde viste
seg å være den foretrukne reperfusjonsbehandling av STEMI-pasienter med kort vei
til invasivt senter, var det mange pasienter i
Norge som hadde altfor lang vei til invasivt senter og som fortsatt ble anbefalt
trombolytisk behandling. Denne trombolysebehandlingen burde gjøres så god som
mulig, og i 2005 startet vi opp «NORwegian
study on DIstrict treatment of ST-Elevation
Myocardial Infarction» (NORDISTEMI)
(figur 4) som et samarbeidsprosjekt mellom
Ullevål sykehus og Sykehuset Innlandet ved
Ellen Bøhmer. Denne randomiserte kliniske
studien undersøkte hva som var optimal
behandling av STEMI-pasienter etter at
trombolyse var gitt; enten rask transport
til invasivt senter for tilleggsbehandling
med angiografi og PCI eller innleggelse på
lokalsykehus med konservativ iskemistyrt
behandling. Etter å ha inkludert 266 pasienter og fulgt dem i 12 måneder kunne vi i
2009 presentere resultatene på European
Society of Cardiology (ESC)-kongressen i
Barcelona, med samtidig online-publikasjon
i Journal of the American College of Cardiology

Figur 4. Studiedesign av NORDISTEMI.
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påvirket valg av tidlig eller sen angiografi.
Etter justering for tilgjengelige kovariater var
det bare tid fra symptomdebut til angiografi
som betydde noe for forekomst av død eller
reinfarkt etter ett år.
Det ble også utført mange substudier fra NORDISTEMI. Ellen Bøhmer
studerte om troponin T målt i akuttfasen
kunne predikere infarktstørrelse etter 3
måneder målt med gullstandarden MR og
fant at en en enkel troponin T-verdi målt
den 3. morgenen etter innkomst predikerte
infarktstørrelse målt med MR etter 3 måneder svært godt (r2= 0,71) (14). Nisha Mistry
fant at NT-proBNP målt etter 3 måneder
kunne predikere ejeksjonsfraksjon (EF) < 40
% med ganske stor grad av sikkerhet (area
under the curve (AUC)= 0,83) (15). Også
myokard-perfusjonsgrad (TMP) 0-1 vurdert
ved angiografi i akuttfasen predikerte EF
< 40 % etter 3 måneder på en akseptabel
måte (AUC=0,69) (16). Vi undersøkte også
trombotiske og fibrinolytiske markører hos
pasientene og fant høyere verdier på dag 3
for Fragment 1+2 og D-dimer i tidlig invasiv
enn i konservativ gruppe (17). Sannsynligvis

til invasivt sykehus etter trombolyse ble
anbefalt i STEMI-retningslinjene til ESC i
2012 (IA-anbefaling), hvor jeg for øvrig fikk
gleden av å være medforfatter (12).
Det har vært mye diskusjoner om
hva som er optimalt tidspunkt for angiografi
etter at trombolyse er gitt. Tidlige studier
viste at det var forbundet med økt risiko for
både reinfarkt og blødning dersom angiografi/PCI ble gjort for tidlig. I senere studier
ble det antitrombotiske tilleggsregimet
optimalisert, blant annet med tillegg av klopidogrel og lavmolekylært heparin, og flere
av disse studiene har hatt svært kort tid
mellom fibrinolyse og angiografi. Vi ønsket
å se nærmere på om det var tegn til økt
risiko ved tidlig angiografi (innen 2-4 timer)
versus senere (> 4 timer) i nyere studier
(13). Data fra 6 studier ble analysert samlet,
og vi kunne ikke påvise noen tendens til økt
risiko for verken blødning eller reinfarkt/
død ved tidlig angiografi (13). Dersom man
ventet mer enn 4 timer, var det imidlertid
tegn til økning i iskemiske hendelser. Det må
imidlertid presiseres at dette ikke var noen
randomisert studie og at mange faktorer

Figur 5. Nyere studier som har sammeliknet tidlig rutinemessig angiografi med standard
terapi etter trombolyse
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ett år var det likevel ingen forskjell i mortalitet mellom de to strategier (19).
Også i STREAM-studien ble det
utført mange substudier. Av særlig interesse for Norge med lange avstander til
invasivt senter i mange deler av landet vil
jeg fremheve en substudie hvor vi kunne
vise at effekten av trombolyse etterfulgt av
angiografi/PCI sammenliknet med primær
PCI var avhengig av den PCI-relaterte forsinkelse (20). Ved PCI-relatert forsinkelse
på 90 minutter eller mer så det ut som den
farmakoinvasive strategien ga bedre resultat
(figur 7). Denne trenden var riktignok ikke
signifikant (p=0,073), men kurven er likevel
interessant og underbygger nåværende
anbefaling om at dersom man ikke kan få
utført primær PCI i løpet av 120 minutter
fra første legekontakt, bør STEMI-pasienter
tilbys trombolyse (12).
Det er viktig å utføre randomiserte
studier for å studere nye behandlingsstrategier ved STEMI. Men det også viktig å vite
hva slags kvalitet det er på behandlingen
vi gir til alle de pasienter som innlegges.
For å få mer kunnskap om dette, opprettet
vi på Oslo universitetssykehus, Ullevål, et
lokalt hjerteinfarktregister i 2005. Innen
utgangen av 2011 hadde vi en kohort på
10.000 hjerteinfarktpasienter i vår lokale

skyldtes dette tidlig avslutning av antikoagulasjonsbehandling hos disse pasientene.
Klinisk konsekvens av dette er foreløpig ukjent. I tillegg gjorde Bøhmer både
helseøkonomiske analyser og studier av
livskvalitet, og Mistry utførte flere ekkokardiografiske studier som av plasshensyn ikke
blir omtalt.
I 2008 skulle STREAM-studien
(STrategic Reperfusion Early after Myocardial Infarction) starte opp, og jeg ble invitert
til å være samarbeidspartner. Studien skulle
sammenlikne den såkalte «farmakoinvasive» strategi (trombolyse etterfulgt av
rutinemessig angiografi/PCI) med primær
PCI hos STEMI-pasienter med < 3 timers
sykehistorie og > 60 minutters transportvei
til invasivt senter (figur 6). Tilsammen 55
pasienter ble inkludert i Norge; det store
flertallet fra Sykehuset Innlandet som gjorde
en kjempeinnsats også i denne studien.
Resultatene viste ingen forskjell i primært
endepunkt mellom den farmakoinvasive
strategi og primær PCI (18). Det var numerisk, men ikke signifikant, lavere forekomst
av hjertesvikt og kardiogent sjokk etter 30
dager i den farmakoinvasive armen, og vi
hadde et håp om at 1-års resultatene skulle
vise at denne strategien kom bedre ut. Etter

Figur 6. STREAM studiedesign.
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år var 3 års overlevelsen betydelig dårligere (52 % (95 % KI
48–57 %) sammenliknet med
89 % (95% KI 88–90 %) hos
pasienter under 80 år (21).
Kristin Kvakkestad så
også på om det var kjønnsforskjeller i langtidsoverlevelse, men fant ingen forskjell
mellom kvinner og menn med
STEMI etter justering for alder
og andre kovariater (22). Etter
3 års oppfølging fant vi til vår
overraskelse en lavere justert
risiko for død for kvinner med
non-STEMI enn for menn.
Kardiovaskulær årsak var hyppigste dødsårsak hos begge
kjønn, også ved langtidsoppfølging (22). I 2012 ble det
nasjonale Hjerteinfarktregister etablert, og Jortveit og
medarbeidere kunne dermed
studere kjønnsforskjeller blant
Figur 7. Assosiasjon mellom behandlingsstrategi og resultat etter 30
pasienter med hjerteinfarkt
dager i relasjon til PCI-relatert forsinkelse (min). Gershlick, Westhout,
Halvorsen et al. Heart 2015;101:692-8.
i hele Norge (23). Etter en
median oppfølgingstid på 443
dager fant vi ingen signifikante forskjeller i
database som vi fulgte opp med hensyn på
dødelighet mellom kvinner og menn under
langtidsprognose (21). Som vist i figur 8, så
80 år behandlet i 2013-14 (23). Kvinner over
langtidsprognosen etter STEMI ut til å være
80 år så ut til å komme bedre ut enn menn
relativt god for pasienter under 80 år, særlig
på tilsvarende alder.
for dem under 60 år. Hos pasienter over 80

Figur 8. Langtidsprognose etter STEMI i relasjon til alder. Median oppfølgningstid 2,5 år.
Kvakkestad et al. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2016;5:243-52.
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blodtrykket er dårlig regulert (25). Det
minner oss om at det er viktig å tenke på
mer enn antikoagulasjon hos pasienter med
atrieflimmer. God blodtrykksbehandling er
også viktig. Videre har vi studert pasienter
behandlet med apiksaban som hadde ett
kriterium for dosereduksjon (alder > 80 år,
vekt < 60 kg eller kreatinin ≥133 μmol/l),
for å se om det kunne være holdepunkter
for at de ville profitere på dosereduksjon.
I utgangspunktet er det bare dem som
har minst 2 kriterier for dosereduksjon
som anbefales å redusere. Ved nærmere
studering fant vi ingen holdepunkter for
at pasienter med bare ett kriterium, f eks
bare alder > 80 år, ville profitere på dosereduksjon. Det viste seg at de hadde den
samme reduksjon av hjerneslagforekomst
og alvorlig blødning ved bruk av apiksaban
i standard dose (5 mg x 2) sammenliknet
med warfarin, som de som ikke hadde noen
kriterier for dosereduksjon (26).
I randomiserte studier blir pasientene nøye selektert og tett fulgt opp. Slik er
det ikke alltid i vanlig klinisk praksis. Vi var
derfor litt bekymret for hvordan resultatene
med NOAK ville bli når disse nye medi-

Som det framgår av det foregående,
har behandling av STEMI vært et av hovedtemaene for min kliniske forskning det siste
tiår. Det andre hovedtemaet har vært antitrombotisk behandling, med særlig fokus på
de nye, eller non-vitamin K-avhengige, orale
antikoagulanter (NOAK). ARISTOTLE-studien sammenliknet apiksaban med warfarin
hos pasienter med atrieflimmer. Som deltager i studien fikk jeg anledning til å være
med på diverse substudier av ARISTOTLE i
tett samarbeid med forskere og statistikere
på Uppsala Clinical Research Center og
Duke Clinical Research Institute. I første
omgang studerte vi effekt og sikkerhet av
apiksaban i relasjon til alder. Jeg ble positivt
overrasket over at resultatene ved bruk av
apiksaban sammenliknet med warfarin var
så konsistente på tvers av aldersgrupper
både med hensyn på effekt og sikkerhet
(figur 9) (24). Senere har vi sett på betydningen av hypertensjon eller dårlig regulert
blodtrykk for antikoagulerte pasienter med
atrieflimmer og funnet at selv om disse
pasientene er adekvat antikoagulert, har
de fortsatt en betydelig risiko for å rammes
av hjerneslag og/eller blødning dersom

Figur 9. Effekt og sikkerhet av apiksaban vs warfarin i relasjon til alder.
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Det er ikke tid til å gå inn på så
mange flere studier innen feltet antitrombotisk behandling. Men jeg kan ikke helt hoppe
over et spennende arbeid jeg var med på
i regi av «ESC Working group on Thrombosis» om bruk av acetylsalisylsyre (ASA)
som primærprofylakse av kardiovaskulær
sykdom. Slik behandling ble svært kortfattet omtalt i de europeiske retningslinjer
om primærprevensjon fra 2012, og bruk
av ASA som primærprofylakse ble ikke
anbefalt. Amerikanske retningslinjer var
imidlertid mer positive og f.eks. American
College of Chest Physicians foreslo i sine
retningslinjer fra 2012 primærprofylakse
med lavdose ASA til alle over 50 år. Vår
arbeidsgruppe mente det var behov for en
mer nyansert anbefaling enn den ESC ga
og gikk derfor gjennom studiene pånytt og
laget en anbefaling basert på dette (28). Vi
foreslo lavdose ASA som primærprofylakse
til pasienter med høy kardiovaskulær risiko,
dersom de ikke samtidig hadde høy blødningsrisiko (28) (figur 10).
Det har også være veldig spennende
å være med på utarbeidelsen av et «ESC

kamentene for alvor ble tatt i bruk i den
norske befolkning, både i allmennpraksis
og på sykehus. I 2015 planla vi derfor en
registerstudie for å se på forekomst av
blødninger hos pasienter med atrieflimmer
som fikk forskrevet orale antikoagulantia
i Norge. Vi koplet data fra de nasjonale
registrene Norsk pasientregister og Norsk
reseptregister og identifiserte pasienter
med atrieflimmer som var forskrevet orale
antikoagulantia i perioden 2013-2015 (27).
Resultatene viste lavere forekomst av klinisk
relevant blødning ved bruk av apiksaban og
dabigatran sammenliknet med warfarin. Vi
fant ingen forskjell i forekomst av blødning
mellom pasienter som brukte rivaroksaban
og warfarin. Den store begrensningen med
denne studien var at vi ikke hadde data
på hjerneslagforebyggende effekt av disse
medikamenter. Da studien ble planlagt og
godkjent, var antallet pasienter på NOAK
for lavt til at vi ville ha styrke til å se på
dette. Nå jobber vi imidlertid med en ny studie på et større antall pasienter på NOAK
hvor hjerneslagforekomst i klinisk praksis vil
bli studert.

Figur 10. Forslag til bruk av acetylsalisylsyre som primærprofylakse.
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stillinger som dukker opp. Klinisk forskning
er spennende!
Til slutt vil jeg takke alle stipendiater
og alle samarbeidspartnere i inn- og utland.
Uten dere hadde ikke disse studiene vært
mulig å gjennomføre. Og tusen takk til NCS
for Forskningsprisen!

Position paper» om hvordan man skal
håndtere antitrombotisk behandling etter en
alvorlig blødningsepisode (29). Det er økt
risiko for både død og iskemiske hendelser i
tiden etter en blødning, og sannsynligvis har
dette sammenheng med at antitrombotisk
behandling blir seponert. Det er imidlertid
holdepunkter for at antitrombotisk behandling bør gjenopptas i de aller fleste tilfeller
så raskt som mulig etter en blødningsepisode. Men det er få store randomiserte
studier på dette feltet. I påvente av flere
studier vil et sett med anbefalinger basert
på mindre studier og «expert opinion» forhåpentligvis være til nytte for klinikere som
skal behandle disse pasientene (29).
Til slutt vil jeg nevne en studie vi
jobber med for tiden som ikke har noe med
verken STEMI eller antitrombotisk behandling å gjøre. Det dreier seg om kvinner med
hyperemesis gravidarum og deres risiko
for kardiovaskulær sykdom og død. Noen
mindre studier har ment å finne en økt
kardiovaskulær risiko hos disse kvinner.
Ved bruk av Medisinsk fødselsregister og
dødsårsaksregisteret har Stine Fossum sett
på dødelighet hos en million norske kvinner
og funnet at dødeligheten hos dem som
har hatt hyperemesis i svangerskapet, ikke
er økt. Det gjelder både totaldødelighet og
dødelighet av kardiovaskulær sykdom (30).
Etter justering for alder og noen andre kovariater ser det ut som om disse kvinnene kan
ha lavere kreftdødelighet enn andre kvinner,
men dette må undersøkes nærmere. Vi
arbeider nå med å kartlegge disse kvinners
kardiovaskulære profil ytterligere, ved å se
på forekomst av kardiovaskulære risikofaktorer og morbiditet.
Jeg startet min forskning på laboratoriebenken med fokus på fibrinogen,
løselig fibrin og fibrinolyse. Senere har jeg
beveget meg over i mer klinisk kardiologisk
forskning, med hovedinteresse «trombokardiologi». Med det menes deler av
kardiologien hvor trombosen og antitrombotisk behandling spiller en viktig rolle. Det
er dette tema som står mitt hjerte nærmest og som jeg fortsatt ønsker å arbeide
innenfor. Men jeg har også engasjert meg
i andre viktige temaer innen kardiologien,
og det ønsker jeg å fortsette med. Det er et
stort privilegium å kunne kombinere klinisk
arbeid med forskning på relevante problem-
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