AMERICAN HEART ASSOCIATION
(AHA) SCIENTIFIC SESSIONS
16-18 NOVEMBER 2019, PHILADELPHIA
Årets kongress i regi av AHA fant sted i høstgrått vær i Philadelphia,
Pennsylvania. Lokaliseringen av kongressen bryter med tidligere faste
møtesteder. Deltagerantallet har falt de siste årene, og den norske oppslutningen har skrumpet betydelig inn. Kongressen er imidlertid fortsatt
viktig innenfor fagområdet kardiologi og dekker både basale og kliniske
tema. Pga. den lave norske oppslutningen er AHA-referatene til Hjerteforum også skrumpet inn. Forskningsmiljøet ved Akershus universitetssykehus (AHUS) var imidlertid godt representert. Peder L. Myhre og
Kristian Berge fra AHUS har bidratt med referater fra hjertesviktstudier,
med vekt på nye data fra PARAGON-HF og DAPA-HF. De har dessuten
tatt for seg nye studier som har evaluert behandlingsstrategien ved
kronisk koronarsykdom. ISCHEMIA er den største studien så langt som
sammenligner effekten av invasiv og konservativ tilnærming hos pasienter med moderat til alvorlig iskemi påvist ved stresstest. I tillegg har
de dekket COLCOT-studien som testet effekten av kolkisin mot placebo
hos pasienter med nylig gjennomgått hjerteinfarkt. Kristina Haugaa
stiller med eget foredrag om klinisk genetisk testing ved dilatert kardiomyopati. Frederic Kontny har referert EVAPORATE-studien som har
undersøkt mulige mekanismer bak den positive effekten av eicosapentaensyre (EPA, Vascepa®, Amarin) som ble funnet i REDUCE-IT-studien. Han har også gjengitt resultater fra ORION-programmet som er
et omfattende studieprosjekt for utprøving av inclisiran ved dyslipidemi.
Inclisiran er et interfererende RNA som hemmer syntesen av PCSK9
og derved reduserer nivåene av aterogene lipoproteiner. Undertegnede
har tatt for seg 2 store amerikanske registerstudier som sammenligner
bruken av IMPELLA vs. aortaballongpumpe ved henholdsvis PCI og
kardiogent sjokk, og har dessuten referert 1-års oppfølgingsdata fra
COACT som er den første randomiserte studien hvor man har undersøkt betydningen av umiddelbar koronar angiografi av pasienter med
prehospital hjertestans uten STEMI.
God lesning!
Dennis W.T. Nilsen
Stedlig redaktør
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OM REVASKULARISERING VED
KRONISK KORONARSYKDOM,
HJERTESVIKTMEDIKASJON OG
KOLKISIN ETTER HJERTEINFRAKT
Kristian Berge1 og Peder L. Myhre1,2. 1Cardiovascular Research Group og
Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus og
2Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Kronisk koronarsykdom

en median oppfølgingstid på 3,3 år. Inklusjonskriteriene var alder > 21 år, moderat
til alvorlig iskemi påvist ved scintigrafi,
stressekko, stress-MR eller arbeids-EKG
(krevde alvorlig iskemi) og ≥ 50 % stenose i
en stor koronararterie vurdert med koronar
CT-angiografi (CCTA) før randomisering.
Eksklusjonskriteriene var NYHA-klasse
III-IV, intraktabel angina, venstre ventrikkels
ejeksjonsfraksjon < 35 %, akutt koronarsyndrom (AKS) siste 2 måneder, revaskularisering siste år og eGFR < 30 ml/min/1,73m2
(disse ble inkludert i en separat studie).
Pasienter med venstre hovedstammestenose på CCTA ble også ekskludert.
Primærendepunktet var sammensatt av tid til kardiovaskulær (CV) død,
hjerteinfarkt (MI), hospitalisering av ustabil
angina pectoris (UAP) eller hjertesvikt (HF),
eller resuscitert hjertestans. Sekundære
endepunkter var tid til CV død eller MI,
livskvalitet og anginahyppighet gradert med
Seattle Angina Questionnaire-7 (SAQ-7),
død uavhengig av årsak, netto klinisk effekt
(primærendepunkt + hjerneslag) og underpunktene i det primære endepunktet.
Studiepopulasjonen hadde en
median alder på 64 år, 23 % var kvinner,
73 % hadde hypertensjon, 42 % diabetes
mellitus, 19 % tidligere MI og 90 % angina.
75 % ble inkludert basert på resultat fra
stresstesting med bildediagnostikk og 25 %
på arbeids-EKG. Av randomiserte pasienter hadde 62 % alvorlig og 38 % moderat
iskemi på stresstest. CCTA viste 23 %
énkarsykdom, 32 % tokarsykdom og 45 %
trekarsykdom. Affiserte kar var 87 % LAD
(derav 46 % proksimal), 68 % CX og 69 %
RCA.

ISCHEMIA
Gjeldende European Society of Cardiology
(ESC)-retningslinjer anbefaler revaskularisering av pasienter med kronisk koronarsyndrom med en eller flere signifikante stenoser ved plagsom angina til tross for optimal
medisinsk behandling, men også ved påvist
induserbar iskemi i > 10 % av venstre
ventrikkel, høygradig stenose som affiserer > 90 % av kardiameter eller stenose
med signifikant trykkgradient (fractional
flow reserve (FFR)-måling) i et slikt stort
koronarkar eller 2- og 3-karsykdom ved
venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (EF) ≤
35 % grunnet koronarsykdom. Anbefalingen
har en klasse 1-gradering, både for å bedre
prognose og/eller symptomkontroll hos
pasienter som mottar optimal medisinsk
behandling. Dette til tross for at oppfølgingsdata fra flere av de store PCI-studiene
har vist sprikende resultater og liten eller
ingen effekt på harde endepunkter. Det har
imidlertid blitt kritisert at disse studiene
(COURAGE, BARI-2D) inkluderte pasienter
med for lav risiko, og i ESC-retningslinjene
for kronisk koronarsyndrom fra 2019 understrekes det at ytterligere studier er nødvendig for å se på prognostisk effekt av en tidlig
invasiv strategi.
ISCHEMIA er den største studien så
langt som sammenligner effekten av invasiv
og konservativ tilnærming hos pasienter
med moderat til alvorlig iskemi påvist ved
stresstest, der begge gruppene samtidig
mottar optimal medisinsk behandling. I
studien ble totalt 5179 av 8518 inkluderte
pasienter randomisert til de to armene med
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intervensjon på stenoser. ESC-retningslinjene anbefaler invasiv måling av trykkgradient (FFR) for å identifisere stenoser der
intervensjon vil ha prognostisk betydning,
noe som ikke ble gjennomført i ISCHEMIA-studien. Retningslinjene viser til at
FFR-måling kan endre behandlingsstrategi
hos opp til 30-50 % som gjennomgår invasiv angiografi, og det er en metode som er i
utbredt bruk i Norge i dag. Et annet problem med studien er at det ikke ble utført
noen shamprosedyre på den konservative
armen. Dette har sannsynligvis liten eller
ingen effekt på de harde endepunktene,
men kan tenkes å gi en placeboeffekt på
anginakontroll og livskvalitet. I ORBITAstudien hvor sham-PCI ble utført på
kontrollgruppen, fant de ingen forskjell i
anginakontroll eller belastningskapasitet
etter PCI. Det er til slutt viktig å understreke
at resultatene ikke gjelder for pasient med
venstre hovedstammestenose, NYHAklasse III-IV, intraktabel angina, EF < 35 %,
AKS siste 2 måneder eller PCI/CABG siste
året.
Alt i alt må det konkluderes med at
invasiv tilnærming til kronisk koronarsykdom ikke har prognostisk betydning hos
ISCHEMIA-lignende pasienter. Dette vil få
ringvirkninger, og det forventes endringer
i fremtidige retningslinjer; ikke bare for
invasiv angiografiindikasjon, men også for
nytteverdien av stresstesting.

Hovedresultatet i studien viste ingen
signifikant forskjell mellom de to armene for
primærendepunktet (hasardratio (HR) 0,93
(95% konfidensintervall (KI) 0,80-1,08),
p=0,34). Det var heller ingen signifikant
forskjell for sekundærendepunktene CV død
eller MI (p=0,21), død uavhengig av årsak
(p=0,67) eller netto klinisk effekt (p=0,50).
For hver av komponentene i primærendepunktet var det ingen forskjell, foruten om
at det i den invasive armen var en redusert
forekomst av hospitalisering av UAP (HR
0,50 (95% KI 0,27-0,91), p = 0,002) og økt
forekomst av hospitalisering pga. HF (HR
2,23 (95% KI 1,38-3,61), p < 0,001). For
livskvalitet var det en signifikant bedring
i SAQ-7 score (graderes fra 0-100) på 4,1
poeng for den invasive armen.
Pasienter som ble ekskludert grunnet
nyresvikt med eGFR <30 ml/min/1,73m2,
ble inkludert i en egen studie, ISCHEMIA-Chronic Kidney Disease (CKD). Som
i hovedstudien, var det i ISCHEMIA-CKD
ingen forskjell på de harde endepunktene
mellom de to armene. I denne noe mindre
studien (n=777) var invasiv tilnærming
imidlertid heller ikke forbundet med en
signifikant bedring i anginakontroll eller
livskvalitet.
Oppsummert har ISCHEMIA-studien lært oss at en invasiv tilnærming til
pasienter med kronisk koronarsyndrom med
moderat til alvorlig iskemi ved stresstesting,
ikke førte til en reduksjon i det primære
endepunktet CV død, MI, hospitalisering for
UAP eller HF, eller resuscitert hjertestans.
For sekundærendepunktene CV død eller MI
var det heller ingen signifikant forskjell, men
en invasiv tilnærming førte til bedre anginakontroll og bedret livskvalitet. Metodologisk
er dette en robust studie med detaljert
fenotyping av pasientene, lang oppfølgning
og adjudisering av hvert enkelt endepunkt.
Noen svakheter er verdt å nevne. Grunnet
få hendelser ble primærendepunktet endret
underveis i studien fra CV død og MI til
også å inkludere de myke endepunktene
hospitalisering pga. UAP og HF. Ved å inkludere disse i et kompositt primærendepunkt
vil en forvente at terskelen for å oppnå
signifikant risikoreduksjon i PCI-armen ble
redusert, men til tross for dette var det altså
ingen forskjell mellom gruppene. Det lå
også en svakhet i beslutningsprosessen for

Hjertesvikt
PARAGON-HF
Hovedfunnet fra PARAGON-HF-studien,
som sammenlignet effekten av sakubitril/
valsartan med valsartan hos pasienter med
HF og bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF),
ble presentert i august på ESC-kongressen
(tidligere referert i Hjerteforum). Selv om
det var nære (HR (0,88 (95 % KI 0,75-1,01),
p=0,058), viste studien at det ikke var noen
signifikant forskjell i primærendepunktet
mellom gruppene. På årets AHA-kongress
ble det presentert resultater fra to substudier som kom ut av en multivariabel interaksjonsanalyse på behandlingseffekten: venstre
ventrikkel EF og kjønn. Til tross for at dette
var prespesifiserte analyser, må funnene tolkes med varsomhet og regnes som eksplor-
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udiagnostisert kardial amyloidose hos menn
og 4) valsartan (som ble gitt i kontrollgruppen) kan være mer effektiv hos menn
enn hos kvinner. Det vil imidlertid kreve
ytterligere studier for å kunne konkludere
at sakubitril/valsartan virker forskjellig hos
kvinner og menn.

ative – særlig sett i lys av det nøytrale
primærendepunktet i hovedstudien.

EF og behandlingseffekt
PARAGON-HF inkluderte hjertesviktpasienter med EF ≥ 45 % og median EF var
58 %. Denne substudien viste altså at den
halvparten av pasienter med lavest EF (<
58 %) hadde større effekt av sakubitril/
valsartan (HR 0,78 (95% KI 0,64-0,95)),
mens det var ingen effekt blant pasientene med EF > 58 % (HR 1,00 (0,81-1,21)).
Analyser av EF som en kontinuerlig variabel
viser at det var en trend for større behandlingseffekt jo lavere EF, og kurven krysset
1 (nøytral) omtrent ved EF 60 %. Funnene
er således i tråd med den svært positive
PARADIGM-HF-studien på pasienter med
EF < 35 %, og analyser av disse to studiene
sammenslått viser et kontinuum i behandlingseffekt av sakubitril/valsartan langs
EF: jo lavere EF jo bedre behandlingseffekt.
Post hoc-analyser av tidligere nøytrale
HFpEF-studier (spironolakton i TOPCAT-studien og kandesartan i CHARM-Preserved) har vist en lignende modifikasjon
av EF på behandlingseffekt. Disse funnene
har gjort at en rekke ledere i feltet har tatt
til orde for å redefinere klassifisering av
hjertesvikt. Er det slik at grensen for hjertesvikt med redusert EF (HFrEF) burde settes
høyere enn 40 %? I så fall burde kanskje
hjertesvikt med mid-range EF (40-50 %,
HFmrEF) som entitet forkastes? Det blir
spennende å se hva som skjer innen dette
feltet i nær fremtid.

DAPA-HF
DAPA-HF studien sammenlignet effekten
av SGLT2-hemmeren dapagliflozin med
placebo hos optimalt behandlede pasienter
med HFrEF - uavhengig av diabetesstatus.
Hovedresultatene fra denne studien ble
også presentert på ESC-kongressen i 2019
(tidligere referert i Hjerteforum) og viste
en formidabel effekt på kardiovaskulære
hendelser: 26 % reduksjon i det sammensatte primærendepunktet, 30 % reduksjon i
hjertesvikthospitaliseringer og 17 % i død.

Effekt av dapagliflozin hos ikkediabetikere
Ettersom denne medikamentgruppen til
nå har vært klassifisert som antidiabetisk
behandling, var det knyttet stor spenning
til effekten hos pasienter uten diabetes.
Disse analysene ble presentert på AHAkongressen og viste at det ikke var forskjell i behandlingseffekt hos diabetikere
og non-diabetikere: 25 % og 27 % relativ
risikoreduksjon hos pasienter med og uten
diabetes (p=0,80 for interaksjon). Videre
viste en analyse av behandlingseffekt langs
spekteret av HbA1c en helt flat kurve - det
var ikke en gang en tendens til forskjell i
behandlingseffekt på primærendepunktet.
Bedringen i livskvalitet og den beskyttende
effekten på nyrefunksjon forbundet med
dapagliflozin var også tilstede uavhengig
av diabetes. Forekomsten av bivirkninger
var også sammenlignbart hos pasienter
med og uten diabetes. Det var ingen tilfeller
av hypoglykemi eller diabetisk ketoacidose hos ikke-diabetikerne. Disse dataene
illustrerer det mange lenge har mistenkt:
SGLT2-hemmere er hjertesviktmedisin som
dessuten har en moderat gunstig effekt på
blodsukkerkontroll.

Kjønnsforskjeller
Den andre variabelen som slo ut på behandlingseffekt fra de justerte interaksjonsanalysene, var kjønn. Denne substudien viste at
kvinner med HFpEF hadde signifikant bedre
behandlingseffekt av sakubitril/valsartan
(HR 0,73 (0,59-0,90)) sammenlignet med
menn (HR 1,03 (0,85-1,25)). I kontrast
til historien om EF, der det er et biologisk
rasjonale som kan forklare interaksjonen,
er det større usikkerhet knyttet til disse
kjønnsforskjellene. De mekanistiske forklaringsmodellene som er lansert, relaterer seg
til 1) mer relativ systolisk dysfunksjon hos
kvinner enn menn ved EF > 40 %, 2) redusert nevrohormonell (cGMP) respons hos
post-menopausale kvinner, 3) større andel
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Effekt av dapagliflozin hos eldre
Andelen eldre pasienter med hjertesvikt
øker i takt med en aldrende befolkning, i
tillegg til at risikoen for bivirkninger øker
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pasienter som har gjennomgått og blitt
behandlet for hjerteinfarkt siste måned. Det
var en rekke eksklusjonskriterier, inkludert
alvorlig hjertesvikt, nylig hjerneslag, kreft
og kronisk tarmsykdom. Studien inkluderte
totalt 4745 pasienter fra 12 land og ble i
sin helhet finansiert av kanadiske myndigheter. Nesten alle pasientene (> 98 %)
sto på dobbelt blodplatehemming og statin.
Primærendepunktet var sammensatt av
kardiovaskulær død, resuscitert hjertestans,
hjerteinfarkt, hjerneslag og hospitalisering
for angina som førte til koronar revaskularisering. Median oppfølgning var 23
måneder.
Hovedfunnet fra studien var at
kolkisin reduserte primærendepunktet
med 23 % (HR 0,77 (95 % KI 0,61-0,96),
p=0,02) sammenlignet med placebo. Denne
forskjellen var hovedsakelig drevet av en
50 % reduksjon i hospitalisering for angina
og 74 % reduksjon i hjerneslag, mens det
var ingen signifikant reduksjon i de hardere
endepunktene hjerteinfarkt, kardiovaskulær
død eller død uansett årsak. Forekomsten
av bivirkninger var lav, men man så en
liten økning i pneumoni (0,9 vs. 0,4 %) og
kvalme/flatulens (2,5 % vs. 1,2 %).
Disse resultatene er interessante
og gir håp om en rimelig behandling for
den inflammatoriske residualrisikoen
tross optimal medisinsk behandling hos
pasienter som nylig har gjennomgått
hjerteinfarkt. Hvilken plass behandling med
kolkisin får i en voksende verktøykasse
for kardiovaskulær profylakse (ezetemib/
PCSK9-hemmere, lavdose NOAK, høydose
omega 3-fettsyrer, SGLT2-hemmere/GLP1analoger, diverse blodplatehemmere osv.)
er imidlertid uvisst. Det er også viktig å
presisere at disse funnene ikke uten videre
kan ekstrapoleres til primærprofylakse.
Dette har imidlertid denne fremoverlente
forskningsgruppen tatt grep om, og det
planlegges en stor (n=10 000) kolkisinstudie på pasienter med type 2 diabetes
uten koronarsykdom (COLCOT-T2D).

i takt med alder og skrøpelighet. Det var
derfor beroligende å se resultatene fra
aldersanalysene i DAPA-HF. Studien inkluderte HFrEF-pasienter fra 22 til 94 år, med
gjennomsnittsalder 66 år, og 24% var ≥ 75
år. De eldre pasientene var oftere kvinner
og brukte noe mindre hjertesviktmedisiner
sammenlignet med de yngre. Det var ingen
forskjell i behandlingseffekten på primærendepunktet i de forskjellige aldersgruppene
(p=0,76 for interaksjon). Det samme så
man i alle sekundærendepunktene og på
forbedringen av livskvalitet. Videre var
det ingen forskjeller i bivirkninger på tvers
av aldersgruppene. Et interessant funn i
DAPA-HF er at forverring i nyrefunksjon
viste seg å være signifikant mindre forekommende ved behandling med dapagliflozin
enn placebo. Denne gunstige effekten
var særlig uttalt hos de eldre pasientene
(signifikant interaksjon). Dette indikerer at
dapagliflozin er mer nyrebeskyttende hos
eldre enn placebo (i.e. dobling av kreatinin
hos 0,7 % vs. 5,2 % hos pasienter ≥ 75 år).
Det virker altså som dapagliflozin er et trygt
og effektivt behandlingsalternativ også hos
eldre pasienter med HFrEF.

Inflammasjon
COLCOT
I 2017 viste CANTOS-studien at antiinflammatorisk behandling med det monoklonale
antistoffet canakinumab førte til en 15 %
risikoreduksjon i kardiovaskulære hendelser.
Den høye prisen på dette preparatet gjør
det i praksis uaktuelt for klinisk praksis.
Dette har intensivert jakten på en rimelig
behandling av den inflammatoriske residualrisikoen hos pasienter som allerede
behandles med statiner. Tidligere i år ble
CIRT-studien, som testet lavdose metotreksat, presentert. Studien viste skuffende
nøytrale resultater på forebygging av
kardiovaskulære hendelser. Det var derfor
knyttet stor spenning til den kanadiske COLCOT-studien som ble presentert. Studien
testet effekten av kolkisin mot placebo hos
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EFFEKTEN AV
EIKOSAPENTAENSYRE
OG AV INCLISIRAN PÅ
ARTERIOSKLEROSEUTVIKLING
Frederic Kontny, Drammen hjertesenter

EVAPORATE-studien
(Effect of Vascepa (icosapent
ethyl) on progression of
coronary atherosclerosis
in patients with elevated
triglycerides on statin
therapy)

var insidens og endring i plakkmorfologi og
-sammensetning, endring i inflammasjonsmarkører (bl. a. Lp-PLA2 og hs-CRP) og
lipider (inkl. lipoproteiner, EPA, arakidonsyre (AA) og EPA/AA-ratio). Pasientene
ble behandlet med studiepreparatet eller
placebo i 18 måneder.
Totalt ble 80 pasienter randomisert
(1:1) i studien. Henholdsvis 30 av 40 i EPAgruppen og 37 av 40 i placebo-gruppen
gjennomførte avsluttende studievisitt.
Gruppene var godt balansert uten signifikante forskjeller i kliniske eller laboratoriemessige parametre ved oppstart.
På kongressen ble resultatet av en
interimanalyse etter 9 måneder fremlagt.
I fullt justert analyse var EPA-behandling
assosiert med en ikke-signifikant reduksjon i det primære endepunktet (74 % vs.
94 %; p=0,47). Det ble imidlertid funnet
en signifikant reduksjon i utvikling av antall
fibrøse plakk (17 % vs 40 %; p=0,01),
kalsifiserte plakk (-1 % vs. 9 %; p=0,01),
totalt antall ikke-kalsifiserte plakk (35 % vs.
43 %; p=0,01) og totalt antall plakk (15 %
vs. 26 %; p=0,0004). I forhold til placebogruppen ble det i EPA-gruppen sett en signifikant endring i følgende biomarkører: AA
-19% (p = 0,002), EPA/AA-ratio -88 % (p
< 0,0001), EPA 298 % (p < 0,0001), omega
3-fettsyrer 121 % (p < 0,0001) og omega
6/3-fettsyreratio -68 % (p < 0,0001), mens
det ikke ble funnet signifikante endringer
i total-, HDL- eller LDL-kolesterol eller hsCRP. Plakkprogresjonen i placebo-gruppen
var sammenlignbar med data fra GARLIC 5-studien hvor det ble brukt et inert
cellulose-basert placebopreparat hvilket
indikerer at mineralolje ikke har noen effekt
på arterioklerose-utviklingen. 18 måneders
data vil bli presentert på senere kongresser.

Presentert av Matthew Budoff, UCLA
School of Medicine, Torrance, California.
Hovedformålet med EVAPORATEstudien var å undersøke mulige mekanismer
bak den slående effekten av eikosapentaensyre (EPA, Vascepa©) som ble funnet i
REDUCE-IT-studien hvor EPA 4 g/dag var
forbundet med en høysignifikant reduksjon i
forekomsten av alvorlige hendelser (MACE)
(HR 0,75; p < 0,001) (N Engl J Med 2019;
380: 11-22). EPA inngår i gruppen av essensielle omega-3 fettsyrer.
EVAPORATE var designet som
en randomisert, dobbelt-blind, placebokontrollert (placebo: mineralolje) studie.
Inklusjonskriterier var alder ≥ 45 år, koronar
aterosklerose med påvist ≥ 1stenose på ≥
20%, fastende triglyseridnivå på 1,69 – 5,65
mmol/l, LDL-kolesterolnivå på 1,03 – 2,59
mmol/l på statinbehandling (± ezetimib)
for ≥ 4 uker før randomisering, ikke gjennomgått myokardinfarkt, hjerneslag eller
livstruende arytmier siste 6 måneder før
randomisering, og ikke tidligere gjennomgått koronaroperasjon. Sentrale eksklusjonskriterier var hjertesvikt i NYHA-klasse
IV, nyresvikt med eGFR < 60 ml/min,
hypersensitivitet for fisk og/eller skalldyr og
kontrastvæskeallergi. Primært endepunkt
var endring i lavattenuerende plakkvolum
(-50 - +50 HU) målt ved seriell multidetektor-CT (MDCT). Sekundære endepunkt
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540 var 56 % (p < 0,00001 for begge endepunkt). Preparatet var generelt godt tolerert,
og forekomsten av alvorlige bivirkninger
var lav og uten forskjell mellom gruppene.
Et prospektivt eksplorativt kardiovaskulært
endepunkt (bl.a. kardial død, ikke-fatalt
myokardinfarkt og/eller hjerneslag) forkom
hos 7,4 % i inclisiran-gruppen og 10,2 % i
placebo-gruppen.
ORION-9 studien inkluderte 482
pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi (FH) og LDL-kolesterol nivå
på > 2,6 mmol/l (gjennomsnitt 3,8 mmol/l)
som allerede stod på maksimalt tolererbar
statin-dose ± ezetimib (90 % sto på statin,
80 % sto på høydosestatin og 50 % tok
ezetimib i tillegg). Også i denne studien ble
inclisiran gitt i en subkutan dose på 300 mg
på dag 1 og dag 30, deretter hver 6. måned i
18 måneder. Ved studieslutt var LDL-kolesterol redusert med 50 % i inclisiran-gruppen sammenlignet med placebo-gruppen,
og gjennomsnittsreduksjonen i LDL-kolesterol fra dag 90 til 540 var 45 % (p < 0,0001
for begge endepunkt). Genetisk testing viste
at ca. 50 % av de inkluderte pasientene
hadde forskjellige genetiske varianter av
LDL-reseptoren, 5 % hadde Apo B-varianter,
én pasient hadde en PCSK9 «gain-offunction»-variant og 7 % hadde 2 forskjellige genvarianter. Alle disse undergruppene
hadde omtrent samme effekt av inclisiran
med unntak av den ene pasienten med
PCSK9 «gain-of-function»-genvariant som
oppnådde 90 % reduksjon i LDL-kolesterolnivået av behandling med inclisiran. Også
i denne studien var studiepreparatet godt
tolerert, og forekomst av bivirkninger hadde
samme omfang i begge grupper med unntak
av øket forekomst av reaksjoner på injeksjonsstedet i inclisiran-gruppen. Det samme
eksploratoriske kliniske endepunktet som
i ORION-10 (bl.a. kardial død, ikke-fatalt
myokardinfarkt og/eller hjerneslag) forkom
hos 4,2 % i begge behandlingsgrupper.
Samlet sett synes inclisiran å representere
et nytt, effektivt og sikkert behandlingsprinsipp ved forskjellige former for dyslipidemi
og med en fordel at preparatet kan injiseres
kun hver 6. måned. Nye inclisiran-studier vil
avklare effekt og sikkerhet ved homozygot
FH og barn med FH.

Steven Nicholls, MONASH University (og hovedutprøver i en pågående
EPANOA-studie) poengterte i sin diskusjon
at EPA er vist å ha gunstig effekt på flere
kardiovaskulære risikofaktorer inkludert
triglyseridrike lipoproteiner, inflammasjon,
oksidativt stress, trombose og arytmi. Forløp og funn i EVAPORATE kan være forenlig
med en antiarteriosklerotisk effekt av EPA,
men studien har begrensinger i form av å
være en liten undersøkelse, gjennomført
kun ved 2 sentra og med relativt kort observasjonstid. Den statistiske styrken påvirkes
av dette og kan bidra til at det primære
endepunktet ikke ble nådd ved denne interimanalysen. Studien peker imidlertid på flere
gunstige effekter mht. plakkutvikling, -morfologi og -sammensetning som kan representere en forklaringsmodell for de gunstige
resultatene sett i REDUCE-IT og før det en
japansk EPA-studie (JELIS). EVAPORATE 18
måneders data og nye EPA-studier vil kunne
gi nærmere avklaring på disse spørsmålene.

ORION-9 og ORION-10

ORION-programmet er et omfattende
studieprosjekt for utprøving av inclisiran ved
dyslipidemi. Inclisiran er et interfererende
RNA som hemmer PCSK9-syntesen og derved reduserer nivåene av aterogene lipoproteiner. ORION-1-studien, publisert allerede
i 2017, viste at inclisiran medførte langvarig
reduksjon i LDL-kolesterolnivået over 6
måneder etter injeksjonen med 28-42 %.
Ikke-HDL kolesterol, VLDL-kolesterol og
Lp(a) ble alle signifikant redusert i forhold
til placebogruppen, mens HDL-kolesterolet
ble signifikant hevet.
På denne kongressen ble den andre
(ORION-10) og tredje (ORION-9) fase IIIstudien av inclisiran presentert. Den første
fase III-studien (ORION-11) ble presentert
på ESC-kongressen i Paris i 2019.
ORION-10 inkluderte 1561 pasienter
med arteriosklerotisk karsykdom og allerede
på statinbehandling. Inclisiran 300 mg eller
placebo ble gitt subkutant på dag 1 og 30,
og deretter hver 6 måned. i 18 måneder. Ved
studieslutt var LDL-kolesterol redusert med
58 % i inclisiran-gruppen sammenlignet
med placebo-gruppen, og gjennomsnittsreduksjonen i LDL-kolesterol fra dag 90 til dag
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IT’S 2019: CLINICAL GENETIC
TESTING IS APPROPRIATE FOR
DCM
Foredrag ved AHA-kongressen 2019

Kristina Haugaa, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

1. Genotype lamin A/C

Dilatert kardiomyopati (DCM) har heterogen etiologi (figur 1). Man finner genetisk
årsak i ca. 50 % av de tidligere kalt idiopatiske dilaterte kardiomyopatiene.

Fenotypen debuterer ofte i 20-30 årene.
AV-blokk og atrieflimmer er ofte første
symptomer. Hyppige
ventrikulære ekstrasystoler
(VES), eventuelt ventrikulære takykardier, forekommer. DCM tilkommer som
et senere funn. Dessverre er
penetransen nærmere 100
%, hvilket betyr at nesten
alle med mutasjon får hjertesykdom i ulik grad.
Kunnskap om
genotypen ved lamin A/C
gir behandlingsmessige
konsekvenser:
y Familiemedlemmer informeres om høy penetrans
y Risikoen for maligne
arytmier er høy. Når pasienten trenger pacemaker
grunnet AV-blokk, er det
oftest indikasjon for ICD.
y Ny forskning viser at trening kan påvirke
sykdomsutviklingen negativt (Skjølsvik et
al, J Am Heart Assoc, in press)

Figur 1. Modifisert etter Merlo et al. Eur J Heart Fail 2017; 20: 228-239.

Det finnes i dag en rekke gener som
man vet forårsaker DCM. Disse kan være
involvert i cytoskjelettet som for eksempel
lamin A/C, i desmosomene eller i sarkomeren (figur 2).
Når man tester pasienter genetisk
for en sykdom, bør det ha en behandlingsmessig konsekvens. En viktig konsekvens
er at man ved positivt resultat kan utføre
familietesting og oppdage risikopersoner
tidligere og før det oppstår livstruende
symptomer.
Genetisk testing ved DCM har fordeler utover familietesting. De ulike genotypene har spesifikke fenotyper som er viktige
for behandlende lege. De vil bli fremstilt
nedenfor:
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2. Genotype titin
Titin er den hyppigste genotypen ved DCM.
Fenotypen DCM kan være ledsaget av AVblokk grad 1 og/eller atrieflimmer. Ventrikulære arytmier forekommer hyppig og langt
før EF faller < 35 % som er grensen for primærprofylaktisk ICD. Kunnskap om genotypen gir derfor behandlingskonsekvenser:
y Monitorering av mulig atrieflimmer for
oppstart av antikoagulasjon
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Figur 2. Modifisert etter Merlo et al. Eur J Heart Fail 2017; 20: 228-239.

LMNA cardiomyopathy
79 genotyped patients
8±6 years follow‐up

ARRHYTHMIAS

CARDIAC
PENETRANCE

TRANSPLANTATION

60%

85%

19 %

VENTRICULAR

Risk marker: AV
block

HEART

Risk marker:
EF<45% at
presentation

Figur 3. Modifisert etter Hasselberg et al. Eur Heart J. I en populasjon på 79 genpositive lamin A/C-pasienter var penetransen 85 %. I løpet av 8 års oppfølging
trengte 19 % hjertetransplantasjon og 60 % fikk ventrikulær arytmi.
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4. Genotype phospholamban

y Monitorering av ventrikulær arytmi for
medisinering, eventuell ICD-profylakse
før EF faller < 35 %

Phospholamban gir DCM-fenotype, men
kan også overlappe med en ARVC-lignende
fenotype. Den er derfor ofte mer arytmogen
enn annen DCM. Om trening spiller inn i
sykdomsutviklingen, er fortsatt uavklart.

3. Genotype ARVC-relatert gen
ARVC kan opptre som biventrikulær eller
venstredominant sykdom og mistolkes
som DCM. Fenotypen er imidlertid langt
mer arytmogen enn annen DCM. Videre er
ARVC relatert til trening og disse pasientene bør få råd om å begrense trening.
Kunnskap om genotypen gir derfor
behandlingskonsekvenser:
y Monitorering av ventrikulær arytmi for
medisinering, eventuelt ICD-profylakse
før EF <35%

Oppsummering
Gentest ved DCM gir behandlingsmessig
viktig informasjon utover familiescreening.
Hver genotype har spesifikke fenotyper, ofte med høyere risiko for ventrikulære
arytmier og tidligere indikasjon for ICD enn
anbefalingene for primærprofylakse.
Penetransen varier mellom genotyper og er viktig i familieveiledningen.
Sammenhengen med trening varierer
blant genotypene og spesifikke råd forutsetter derfor at man kjenner genotypen.

y Treningsrestriksjoner

IMPELLA ELLER
AORTABALLONGPUMPE VED PCI
OG VED KARDIOGENT SJOKK?
RASK RUTINEANGIOGRAFI
ETTER HJERTESTANS UTEN STELEVASJONSINFARKT?
Dennis Nilsen, Medisinsk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

IMPELLA ved PCI

kardiogent sjokk vist noe bedre resultater
med Impella enn med IABP.
Impella ble godkjent som sirkulasjonsstøtte i USA i 2008. Data på anvendelse av Impella er hentet fra Premier
Healthcare Database. I den aktuelle studien
som ble presentert, har man studert 48 306
pasienter som fikk utført PCI med mekanisk sirkulasjonsstøtte ved 432 sykehus i
USA, mellom 1. januar 2004 og ut 2016.
Assosiasjonsanalyser ble utført på 3 nivåer:
tidsperiode, hospital- og pasientnivå. Det
ble benyttet hierarkiske modeller med propensity-justering. Man undersøkte trender

Presentert av A. P. Amin, Washington University School of Medicine, USA
I PROTECT-II-studien (Circulation
2012) som randomiserte 452 pasienter til
enten intraaorta-ballongpumpe (IABP) eller
Impella® 2.5 ved høyrisiko-PCI, ble det ikke
funnet forskjell i kardiovaskulære endepunkter ved 30 og 90 dagers oppfølging, men
hos dem som ble behandlet per protokoll,
ble det ved 90 dagers kontrollen bemerket en lavere komplikasjonsrate i favør av
Impella. Observasjonelle studier har ved
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keldysfunksjon og/eller behov for inotropi,
vasopressor eller mekanisk støtte.
Sluttmaterialet bestod av 28304
pasienter med akutt hjerteinfarkt og kardiogent sjokk, derav 1768 (6,2 %) behandlet
med Impella og 8471 (29,9 %) behandlet
med IABP. Den medisinske gruppen bestod
av 16227 pasienter. Alder var i gjennomsnitt
ca. 65 år, og menn utgjorde ca. 70 %. Ca.
25 % i hver gruppe hadde hatt hjertestans.
Impella var i økende bruk i registreringsperioden, fra 3,5 % til 8,7 %. Matchingen
resulterte i en godt parret studie med 1680
pasienter i hver pumpegruppe (alder 64 år
i gjennomsnitt, 71 % menn, 79 % STEMI i
hver gruppe, 25,1 % hjertestans i Impellagruppen mot 27,1 % i IABP-gruppen.

og variasjoner i bruk av Impella og forhold
til assosierte endepunkter som bestod
av i-sykehus-mortalitet, blødninger med
behov for transfusjoner, akutt nyresvikt,
hjerneslag, hospitaliseringsvarighet og
sykehuskostnader.
Impella ble anvendt hos 4782 pasienter (9,9 %). Impellabruken økte i undersøkelsesperioden og var kommet opp i 31,9
% i 2016. Bruk av Impella varierte med over
en faktor på fem mellom sykehusene som
var med i denne undersøkelsen. Det var stor
variasjon i komplikasjoner, mer enn x 2,5 for
blødninger og ca. 1,5 for øvrige komplikasjoner. Komplikasjonsraten var høyere etter at
Impella ble tatt i bruk sammenlignet med
tidligere (2004-2007). Odds ratio for død
ved bruk av Impella var 1,24 (95 % KI 1,131,36), for blødning 1,10 (95 % KI 1,00-1,21),
for hjerneslag 1,34 (95 % KI 1,18-1,53) og for
akutt nyresvikt 1,08 (95 % KI 1,00-1,17).

Resultater
Det ble registret 45 % mortalitet med
Impella mot 34,1 % med IABP og alvorlige
blødninger hos henholdsvis 31,4 % og
16,0 %.
Hos 573 pasienter ble mekanisk
støtte anlagt enten før eller under PCIprosedyren. I denne subgruppen ble det
registrert 45,6 % dødsfall i Impella-gruppen
vs. 36,8 % i IABP-gruppen. Blødningskomplikasjoner ble registrert hos hhv. 27,4 og
16,6 %.
Hos 662 pasienter ble pumpeanordningen anlagt etter PCI-prosedyren. I
denne subgruppen døde 44 % av Impellapasientene mot 32,2 % i IABP-gruppen.
Blødningskomplikasjoner ble registrert hos
hhv. 34,4 vs. 15,7 %.

Kommentar
Impella anvendt profylaktisk ved høyrisikoPCI gir ikke bedre resultater enn IABP og er
forbundet med en høyere komplikasjonsrate, bl.a. med høyere hjerneslagfrekvens
og høyere kostnader enn ved anvendelse av
IABP i denne studien.

Impella vs. IABP ved akutt
hjerteinfarkt assosiert med
kardiogent sjokk

Presentert av S. S. Dhruva, San Francisco
VA Medical Center/University of California,
USA.
Kardiogent sjokk fremkommer hos
opp til 10 % av pasienter med et akutt hjerteinfarkt og er assosiert med høy morbiditet
og mortalitet. Impella bidrar med bedre
hemodynamisk støtte enn IABP.
Denne studien med pasienter fra
NCDR CathPCI-registeret (> 1500 sykehus)
og Chest Pain MI-registeret (> 1000 USAsykehus) har sett på i-sykehus-dødelighet
og klinisk blødning på sykehuset hos pasienter behandlet med Impella sammenlignet
med IABP, over en periode fra 1. okt. 2015
til 31. desember 2017. Kardiogent sjokk ble
definert som systolisk blodtrykk < 90 mm
Hg og/eller hjerteindeks < 2,2 l/min/m²
i ≥ 30 min sekundært til venstre ventrik-

Kommentar
Resultatene er basert på godt matchede
grupper hentet fra store registerstudier.
Det vil alltid være en fare for at man ikke
har fått korrigert for ukjente konfundere,
men registerstudier gjenspeiler «real-life»praksis uten samme grad av seleksjon som
i randomiserte studier som ofte baserer seg
på de «letteste» blant de dårlige. Randomiserte studier på denne pasientkategorien
kan heller ikke blindes.
Resultatene viser klart at Impella er
forbundet med økt dødelighet og økning
av blødningskomplikasjoner sammenlignet
med IABP.
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COACT – Resultater ved 1
års oppfølging

god cerebral funksjon eller moderat fysisk
svekkelse, henholdsvis 62,9 % og 64,4 %.
Det ble registrert TIMI «major»-blødning
hos hhv. 2,6 % og 4,9 % (ikke signifikant),
ventrikulær arytmimi med behov for defibrillering eller elektrokonvertering hos hhv.
7,7 % og 6,0 % (ikke signifikant), behov for
nyretransplantasjon hos hhv. 2,9 % og 4,2
% (ikke signifikant), tid (median) til oppnåelse av nedkjølingstemperatur henholdsvis
5,4 og 4,7 timer (ns), median varighet av
inotrop støtte henholdsvis 1,7 og 1,9 døgn
(ikke signifikant) og median varighet av
respiratorbehandling henholdsvis 2,3 og 2,2
døgn (ikke signifikant).
Resultatene ved 1 års oppfølging
ble presentert ved årets AHA-kongress.
Her ble det registrert overlevelse samt
hjerteinfarkt, PCI, aortokoronar bypasskirurgi (CABG), hospitalisering for hjertesvikt, ICD-sjokkterapi og livskvalitet etter
indekshendelsen. I realiteten ble 256
pasienter (97,0 %) angiografert umiddelbart (median 2,1 timer), mens 167 (64,7
%) ble sen-angiografert (median 121,4
timer). Det var ingen prinsipielle forskjeller i
utgangskarakteristika. Overlevelse ved 1 års
oppfølgingen var tilsvarende hos pasienter
trukket til henholdsvis umiddelbar (61,4 %)
og utsatt koronarangiografi (64,0 %) etter
gjennomgått prehospital hjertestans uten
STEMI. 0,8 % vs. 0,4 % hadde gjennomgått
et hjerteinfarkt (ikke signifikant). Koronar
revaskularisering (PCI + CABG) var utført
hos hhv. 3,8 % og 3,9 % (ikke signifikant).
Hospitalisering for hjertesvikt ble registrert hos
hhv. 0,8 % og 0,4 %
(ikke signifikant). ICDsjokkterapi ble registrert
hos hhv. 20,4 % og 16,2
% (ikke signifikant). Det
var heller ingen forskjell i
livskvalitetsparametre.

Presentert av Jorrit Lemkes, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland
Dagens retningslinjer anbefaler koronar angiografi og PCI for STEMI-pasienter
med hjertestans. En svakere anbefaling
basert på observasjonelle data gjelder for
prehospital hjertestans uten STEMI. COACT
er den første randomiserte studien hvor
man har undersøkt betydningen av umiddelbar koronar angiografi av pasienter med
prehospital hjertestans uten STEMI. Man
ekskluderte også pasienter < 18 år, hemodynamisk ustabile pasienter, pasienter
med refraktær ventrikulær arytmi, mistenkt
ikke-koronar etiologi og mistenkt/bekreftet
cerebralt insult. Hypotesen som ble lagt
til grunn for studien tok utgangspunkt i en
forbedret prognose ved umiddelbar koronar
angiografi. Det primære endepunktet var
overlevelse ved 90 dagers oppfølging.
Flere sekundære endepunkter inkluderte
cerebral funksjon, fysisk funksjonssvikt,
TIMI «major»-blødninger, nye episoder
med ventrikulær takyarytmi, akutt nyresvikt
og behov for nyretransplantasjon, tid til
nedkjølingstemperatur, varighet av inotrop
støtte og varighet av respiratorbehandling.
272 pasienter ble trukket ut til umiddelbar
koronar angiografi og 264 til sen-angiografi.
Hjertestansen var bevitnet hos henholdsvis
79,9 % og 76,6 %. Ved 90 dagers oppfølging var det ingen forskjell i overlevelse med

Kommentar
Det er ingen grunn til å
forsere koronar angiografi etter gjennomgått
prehospital hjertestans
hos pasienter uten
STEMI.
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