
hjerteforum   N° 1/ 2020/ vol 3353

* sekundærprofylakse etter akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt, ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- eller annen 
arteriell revaskularisering, angina pectoris, ischemisk hjerneslag eller symptomatisk perifer arteriell sykdom  
** Praluent (alirokumab) er ikke markedsført ved indikasjonen homozygot familiær hyperkolesterolemi. Helfo kan derfor ikke 
innvilge stønad til Praluent ved denne konkrete indikasjonen.

1. Helfo. Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). https://helfo.no/Documents/Lege/
Alirokumab2017.pdf (11/3-2019)  

sanofi-aventis Norge AS - Pb 133, 1325 Lysaker - Tel.: 67 10 71 00
www.sanofi.no - www.praluent.no

INDIKASJON Hyperkolesterolemi ved etablert  
aterosklerotisk sykdom* Familiær hyperkolesterolemi**

Hyperkolesterolemi  
hos pasienter som får  

eller er aktuelle for  
LDL-aferesebehandling

Diagnosekode ICD-10: - 26 / ICPC-2: -26 ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93 ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93

Vilkår
LDL-kolesterol ≥ 4 mmol/L under pågående  

behandling med maksimalt tolererbare  
doser av statin og/eller ezetimib (Ezetrol)

Gentest skal være utført. LDL- 
kolesterol ≥ 5 mmol/L under  

pågående behandling med maksimalt 
tolererbare doser av statin og/eller 

ezetimib (Ezetrol)

Krav til tidligere
behandling

For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse): Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-kode C10AA) og 
ezetimib (Ezetrol). Rosuvavastin eller atorvastatin i laveste dose skal  
være forsøkt.

For brukere som tåler statiner: Rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) i høyeste 
tolererbare dose i kombinasjon med ezetimib (ATC-kode C10AX09). 

Ved kontraindikasjoner, jf. punkt 4.3 i SPC, mot statiner skal ezetimib (Ezetrol) være forsøkt.

Spesialistkrav Søknad fra spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer, eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

REFUSJON: 1

Muliggjør LDL-C måloppnåelse1 
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NCS’ HØSTMØTE  
PÅ FORNEBU 24.-26.10.2019

Høstmøtet til Norsk Cardiologisk Selskap var rekordgodt besøkt med 
339 påmeldte personer, hvorav 232 leger. I flere år har høstmøtet holdt 
meget høy kvalitet og blitt rost av deltagerne, og årets møte ble i en tale 
beskrevet som det beste «ever». Møtet ble også, av kollegaer som ikke 
hadde deltatt på noen år, beskrevet som «forbausende bra». 

Som vanlig var det et bredt spekter av foredragstema. Den 
interaktive kasuistikksesjonen var igjen både vellykket og imponerende 
i kvalitet. Kaspar Broch sin presentasjon av «A middle-aged man 
presenting with progressive heart failure, myopathy and monoclonal 
gammopathy of uncertain significance» ble kåret til den aller beste 
blant mange verdige kandidater. Det var publikum som stemte frem 
beste kasuistikk.

Prisen for beste presentasjon ved abstraktsesjonen gikk i år 
til Feddo Kirkels for presentasjonen «Echocardiographic deformation 
imaging in arrhythmogenic cardiomyopathy: combining strain pattern 
recognition with mechanical dispersion for optimal risk stratification». 

NCS’ forskningspris 2019 ble tildelt Svend Aakhus for 
han betydelig innsats innen norsk hjerteforskning med fokus på 
ekkokardiografi. Hans prisforedrag presenteres foran i dette nummer av 
Hjerteforum.

Vi bringer referater fra mange av innleggene. For dem som 
ønsker en faglig oppdatering, er det mye godt stoff her!

Olaf Rødevand
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PRO-CONTRA: BIOLOGISK 
KLAFFEPROTESE – HVEM SKAL 

OPERERES?
Alexander Wahba, Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital  

og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Innledning
Vi har vært vitne til en eksponentiell økning 
i bruk av kateterbasert behandling hos 
pasienter med kalsifisert aortaklaf-
festenose (TAVI) i flere land, også 
i Norge (1). I de 17 årene som har 
gått siden implantasjon av den 
første Edwards Cribbier-klaffen og 
senere PARTNER-studien i 2015 
har kateterteknologien gjort store 
fremskritt med stadig forbedring av 
kateterklaffene. Først ble metoden 
stort sett brukt for behandling av 
inoperable pasienter og høyrisiko-
pasienter. Senere ble pasienter i en 
intermediær risikogruppe i økende 
grad vurdert med TAVI (2).

I økende grad diskuteres nå å utvide 
TAVI-tilbudet også til pasienter med lav 
operasjonsrisiko som alternativ til kirurgisk 
aortaklaffekirurgi (SAVR). I Tyskland og i 
USA har antall TAVI passert antall SAVR. I 
andre land er man mer tilbakeholdende å 
anbefale TAVI hos lavrisikopasienter (UK) 
(1). I Norge har vi for tiden ingen entydig 
felles forståelse av hvilke pasienter som skal 
få tilbud om TAVI eller SAVR. Det synes 
derfor fornuftig å diskutere grunnlaget for 
en eventuell utvidelse av indikasjonen. Det 
er flere sider av saken som synes relevant å 
få belyst.

Hva er evidensgrunnlaget 
for TAVI hos pasienter med 
lav risiko?
To nylig publiserte studier i New England 
Journal of Medicine og den etterfølgende 
FDA-godkjenningen for lavrisikopasien-
ter har intensivert diskusjonen om TAVI i 
lavrisikogruppen (3, 4). PARTNER 3-studien 

viste at raten av kombinerte endepunkter 
bestående av død, hjerneslag og reinnleg-
gelse innen 1 år var signifikant lavere i 
TAVI-gruppen sammenlignet med SAVR 

(3). Evolut  Low Risk-studien viste 
at TAVI med en selvekspanderende 
klaff viste like gode resultater 
(non-inferiority) sammenlignet 
SAVR med tanke på død og hjer-
neslag etter 24 måneder (4). En 
nylig publisert metaanalyse som 
inkluderte disse studiene, konklu-
derte med en lavere mortalitet hos 
lavrisikopasienter behandlet med 
TAVI (5). Men det finnes også 
publikasjoner basert på propen-
sity score-match ing som finner 

dårligere langtids overlevelse i TAVI-popula-
sjonen (6).

Det har i ettertid kommet betydelig 
kritikk mot PARTNER 3 og Evolut Low Risk-
studien fra flere hold. Kritikken baserer seg 
på en analyse gjort av Clinical Trials Unit fra 
University College London som er publisert 
(7). Det påpekes at sentrale metodologiske 
kriterier som kreves i Good Clinical Practice-
manualen ICH E9 ikke er oppfylt (8). Mest 
tungtveiende er at analysen er gjort «as 
treated» (per protocol) og ikke «intention 
to treat» (7). Dette kan åpenbart medføre 
en avgjørende bias. Også randomiserings-
prosedyren i PARTNER 3 karakteriseres 
som «unhelpful» (med klassisk engelsk 
understatement) (7). Dessuten kritiseres 
fra andre hold at pasientene inkludert i 
studiene er selektert med egnethet for TAVI 
som målestokk. For eksempler ble pasien-
ter med sterk kalsifiserte trikuspide klaffer, 
små og veldig store annuli, bikuspide klaffer, 
avlange annuli, pasienter med alvorlig 
koronarsykdom (Syntax-skår> 32, ubeskyt-
tet stenose i venstre hovedstamme), annen 
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klaffesykdom, atrieflimmer, dilatert aortarot, 
lav avstand til koronariene og isolerte non-
kalsifisert aortaklaffestenose/insuffisiens 
ekskludert fra PARTNER 3-studien (3). I 
begge studiene har betydelig flere pasienter 
i SAVR-gruppen gjennomgått kombinerte 
inngrep sammenlignet med TAVI-pasien-
tene (3, 4). I PARTNER-studien ble 26,4 
% av pasientene i SAVR-gruppen operert 
med kombinerte inngrep mot bare 7,9 % 
i TAVI-gruppen (3). Dette til tross for at i 
underkant av 30 % av pasientene i begge 
gruppene hadde fått diagnostisert koronar-
sykdom (3, 4). Det er åpenbart at gjen-
nomføring av kombinerte inngrep potensielt 
medfører en økt prosedyre risiko. Når det 
gjelder kombinert aortaklaffekirurgi med 
koronarkirurgi som ble gjort hos 12,8 % i 
SAVR-gruppen mot 6,5 % i TAVI-gruppen, 
ligger den kirurgiske risikoen betydelig over 
den med ren SAVR i store materialer (3). 
Det forventes at kombinert kirurgi vil med-
føre en overlevelsesfordel for pasientene 
over lengre tid. Den forventete gevinsten vil 
muligens ikke være påvisbar før det har gått 
flere år etter inngrepet.

Det er dessuten verdt å merke seg at 
begge studiene er sponset av de respektive 
klaffeprodusentene. Et flertall av forfatterne 
har angitt relevante «disclosures». Sponso-
rene var sterkt involvert i gjennomføring og 
analyse av studieresultater (3, 4).

Hvor holdbare er 
kateterklaffer?
De nylig publiserte studiene om TAVI hos 
lavrisikopasienter har for kort oppfølgingstid 
til å kunne gi et relevant estimat av hold-
barheten av TAVI-klaffer. Data fra tidligere 
studier i høy og intermediær risikogruppen 
har bare begrenset verdi fordi bare en liten 
del av populasjonen følges over lang nok tid 
(9). Fra tidligere gjennomførte studier om 
SAVR vet vi at biologiske klaffer begynner å 
svikte i gjennomsnitt etter 7-10 år. Forelø-
pig finnes ikke holdepunkter for at TAVI-
klaffer svikter tidligere enn SAVR-klaffer. 
Men i teorien anses risikoen for strukturell 
klaffesvikt høyere for TAVI-klaffer fordi 
klaffeseilene i kateterklaffer er tynnere og 
klaffene blir utsatt for betydelig mekanisk 
påkjenning under krymping og implanta-
sjon. Selv om gode systematiske langtids-

data om strukturell klaffedegenerasjon av 
kirurgiske klaffer mangler, finnes det likevel 
mange studier som stadfester utmerket 
langtidsoverlevelse i denne pasientgruppen 
(10), noe som åpenbart ikke er undersøkt i 
TAVI-populasjonen.

Er TAVI-klaffer 
kostnadseffektive?
Prisene for TAVI-klaffer er betydelig høyere 
enn for kirurgiske klaffer, og prisene har 
vært stabile over flere år. Hos høyrisiko- og 
inoperable pasienter kan man argumentere 
for at prisen for kateterklaffer er velinves-
tert fordi konservativ behandling i denne 
pasientgruppen vil medføre høye kostnader 
pga. hyppige innleggelser og omfattende 
behandling. SAVR hos operable pasienter i 
høyrisikogruppen vil dessuten kunne med-
føre en mer langvarig, kostnadskrevende 
intensivbehandling. Hos lavrisikopasienter 
er situasjonen naturligvis annerledes. Her 
eksisterer en velprøvd behandling med korte 
sykehusopphold og gode langtidsresulta-
ter. Med dagens refusjonsregler medfører 
kateterklaffer en betydelig merkostnad for 
sykehusene. Fra et samfunnsøkonomisk 
perspektiv må man dessuten konstatere at 
en større andel av midler brukt for kirurgisk 
klaffeimplantasjon forblir i samfunnet i form 
av lønn og arbeidsplasser og en mindre del 
går til finansiering av implantater.

Hvilke konsekvenser 
medfører en utvidelse av 
TAVI?
Kateterbasert behandling av aortaklaf-
festenoser har blitt et rutineinngrep hos 
pasienter med høy risiko, men også hos 
pasienter med intermediær operasjons-
risiko. Derimot er evidensgrunnlaget for å 
tilby TAVI til pasienter i lavrisikogruppen 
uten tvil mangelfull. De nylig publiserte 
studiene i lavrisikopopulasjoner ekskluderte 
en rekke pasienter, blant annet pasienter 
med bikuspide klaffer eller non-kalsifisert 
aortaklaffestenose (3, 4). Selv om pasienter 
med alvorlig koronarsykdom ble ekskludert 
i studiene, må en regne med at en del pasi-
enter vil ha behov for koronarintervensjon i 
fremtiden. En kateterbasert intervensjon er 
vanskeligere eller umulig etter TAVI.
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Uansett vil et utvidet tilbud om 
TAVI i lavrisikogruppen kunne medføre at 
pasienter som kunne ha dratt stor nytte 
av kombinert kirurgi, i stedet behandles 
med TAVI. Økt fokus på kortvarig gevinst 
i form redusert invasivitet kan fortrenge 
behandling som potensielt gir bedret 
langtidsoverlevelse. Det vil fortsatt være en 
god del pasienter som vil trenge aortaklaf-
fekirurgi også i fremtiden. Mange pasienter 
i denne gruppen har en høy kirurgisk risiko 
og fremstår som teknisk og anestesiologisk 
utfordrende, som for eksempel endokardit-
ter eller A-disseksjoner med klaffepatologi. 
Det vil bli umulig å opprettholde kompetan-
sen i aortaklaffekirurgi i slike tilfeller på alle 
hjertekirurgiske enheter, når pasientgrunn-
laget for aortaklaffekirurgi bli redusert til å 
bestå kun av en høyrisikopopulasjon.

Konklusjon
På nåværende tidspunkt er det begren-
set evidens for å forsvare en forandring i 
gjeldende retningslinjer for TAVI og særlig 
utvidelse av kateterklaffebehandling i lav-
risikogruppen. Fra kirurgisiden etterspørres 
en helhetlig vurdering i samarbeid med alle 
de involverte faggruppene. Et ensidig fokus 
på et mindre invasivt tilbud for en gruppe 
pasienter kan medføre konsekvenser for 
pasienter med vanskelige problemstillinger 
særlig når langtidsresultatene er ukjent.
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MODERATE AORTAKLAFFEFEIL – 
SKAL DE BEHANDLES?

Svend Aakhus. Institutt for sirkulasjon og bildedannelse, Fakultet for medisin 
og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Klinikk for 

hjertemedisin, St. Olavs hospital, Trondheim

Håndtering av moderat 
aortastenose
Aortastenose er en progressiv sykdom hvor 
forekomst og alvorlighet øker med alderen. 
Tromsøundersøkelsen viser at 
om lag 10 % av alle over 80 år 
har aortaklaffefeil definert som 
middelgradient over 15 mm Hg 
eller har vært operert for aortas-
tenose (1). Middelgradienten øker 
gjennomsnittlig med 3 mm Hg 
per år og arealet minker med 0,03 
cm² per år (2), men det er store 
individuelle variasjoner (3). Fore-
komst av aortastenose er relatert 
til tradisjonelle risikofaktorer for 
arteriosklerose, men det er ingen 
holdepunkter for at for eksempel koleste-
rolsenkende behandling har noen effekt på 
progresjon av stenosen (2). 

Ekkokardiografi med vurdering av 
maksimalhastighet og middelgradient over 
stenosen samt beregning av stenosearealet 
ved kontinuitetsligningen er i dag gullstan-
darden for bedømmelse av aortastenose. 
Mens kriteriene for alvorlig aortastenose 
er godt definert, varierer kriteriene for 
moderat stenose noe. Vanligst brukte 
kriterier er middelgradient 20-39 mm Hg, 
Vmaks. 3,0-3,9 m/s og areal 1,0-1,5 cm² (4). 
Dersom alle disse kriteriene er oppfylt, kan 
man være rimelig sikker på at pasienten har 
en moderat stenose. Det er imidlertid ikke 
alltid tilfelle. Man må derfor forsikre seg om 
at stenosen er adekvat kartlagt. Fallgrubene 
er vel kjente og inkluderer bl.a. feilmåling 
av diameter i aortaannulus, feilmåling av 
blodstrømshastigheter i venstre ventrik-
kels utløpstraktus og ikke minst feilmåling 
av stenosegradienten. Best resultat oppnås 
ved å bruke multiple akustiske vinduer for å 
identifisere den høyeste stenosehastighe-
ten, ikke minst også fra høyre sternalrand 

med pasienten i høyre sideleie med bruk av 
single-doppler-probe. 

Ved alvorlig aortastenose er prog-
nosen dårlig så snart symptomene inntrer. 
Imidlertid har også moderat aortastenose 

redusert prognose som vist av 
Delesalle et al (5), som påviste 
at 5 års overlevelse ved moderat 
aortastenose var 53 % i stedet 
for forventede 65 % (figur 1). 
De viktigste prediktorene for økt 
mortalitet var komorbiditet og 
aortaventilkirurgi. 

Internasjonale retnings-
linjer omtaler i detalj diagnos-
tikk og behandling av alvorlig 
aortastenose, men moderate 
stenoser omtales i liten grad. I de 

europeiske retningslinjer fra 2017 (4) er det 
imidlertid gitt en IIa-anbefaling (bevisnivå 
C) om at kirurgisk aortaventil bør vurderes 
hos pasienter med moderat aortastenose 
og som skal opereres for koronarkarsykdom, 
dilatert aorta ascendens eller annen klaffe-
feil. En IIa/C-anbefaling tilsier at kirurgisk 
aortaventil kan være gunstig i en slik situa-
sjon, men at kunnskapsgrunnlaget for dette 
er basert på mindre studier og represen-
ter eksperters skjønn. I de amerikanske 
retningslinjene fra 2014 anbefales kirurgisk 
aortaventil som fornuftig («reasonable») for 
pasienter med moderat aortastenose som 
skal ha annen hjertekirurgi, også med en 
IIA/C-anbefaling (6). 

Bakgrunnen for disse anbefalingene 
er bl.a. en studie som vurderer nytten av 
kirurgisk aortaventil hos pasienter som 
skal opereres med aortokoronar bypasski-
rurgi (7). Man benyttet eksisterende data 
for progresjonstakt for aortastenose og 
operasjonsrisiko (STS) samt registerdata for 
befolkningens mortalitet og morbiditet. Ved 
hjelp av en såkalt Markov-analyse fant man 
at pasienter med moderat aortastenose 
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som skulle ha aortakoronar bypasskirurgi 
(ACB), var best tjent med samtidig innset-
ting av aortaventil om maksimal aortagra-
dient var minst 28 mm Hg hos dem under 
70 år og minst 50 mm Hg hos alle. I praksis 
må en beslutning om kombinert inngrep 
taes på et hjertemøte der kardiologer og 
thorax-kirurger ut fra erfaring og skjønn 
vurderer pasientens gevinst mot risiko. Den 
samme tilnærmingen blir også anvendt på 
pasienter med moderat aortastenose som 
skal gjennomgå annen klaffekirurgi eller 
ascendenskirurgi. 

Man skal ellers være oppmerksom 
på at kombinert moderat aortastenose og 
moderat aortainsuffisiens innebærer en dår-
ligere prognose enn moderat aortastenose 
alene og som nærmer seg den man ser for 
isolerte alvorlig aortastenose (8). Pasienter 
med kombinert moderat aortastenose og 
-insuffisiens skal derfor følges tettere opp, 
for eksempel med årlig ekkokardiografi. 
Aortaklaffens forkalkningsgrad er også 
av betydning hos pasienter med mild til 
moderat aortastenose slik at uttalt forkalk-
ning påvirker prognosen på samme måte 
som det å ha en maksimalhastighet over 3,0 
m/s (9). 

Venstre ventrikkels funksjon 
påvirker i stor grad overlevelsen hos 
pasienter med aortastenose. Ekko-
kardiografisk måling av global strain 
(tøyning) i lengderetningen kan supplere 
ejeksjonsfraksjons (EF)-bestemmelse 
for å identifisere lavgradig redusert 
venstre ventrikkelfunksjon som likevel 
kan ha prognostisk betydning for disse 
pasientene (10). En aortastenose vil øke 
venstre ventrikkels systoliske trykk og 
derved veggstress. Dette kompenseres 
ved at venstre ventrikkel hypertrofierer, 
dertil dannes fibrose i myokard. Chin og 
medarbeidere har med MR-teknikker 
påvist at mengden fibrose i myokard ser 
ut til å øke med økende grad av stenose 
(11), og dette kan påvises allerede hos de 
med liten aortastenose (figur 2). Øket 
fibrose i myokard reduserer overlevel-
sen betydelig (figur 3), og det ser ut til 
at såkalt midtveggsfibrose er det som 
påvirker prognosen mest negativt (12)

Det foreligger dessverre ingen 
gode studier over nytteverdien av å 

behandle aortaklaffen hos pasienter med 
moderat aortastenose og samtidig redusert 
venstre ventrikkelfunksjon. Dette spørsmå-
let ønsker studien TAVR UNLOAD å besvare 
(13). I alt 600 pasienter med moderat 
aortastenose og redusert venstre ventrikkel-
funksjon med EF mindre enn 50 % randomi-
seres til optimal medisinsk behandling eller 
optimal medisinsk behandling og TAVR. 
Resultater forventes om et par år og vil være 
viktige for denne pasientgruppen. 

Figur 1. Fra referanse 5. Se tekst.
 

Figur 2. Fra referanse 11. Se tekst. 
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Så i hvilke tilfelle skal moderat 
aortastenose behandles?
Intervensjon vurderes per i dag ved moderat 
aortastenose og samtidig ACB eller annen 
klaffe- eller aortakirurgi (IIa/C-indikasjon) 
der toppgradient er over 30 mm Hg. Dette 
forutsetter hjertemøtebeslutning der kardio-
log og thoraxkirurg deltar. Det som taler for 
en kombinert intervensjon er forekomst av 
rikelig klaffekalk, kombinert aortastenose og 
-insuffisiens, raskere progresjon enn forven-
tet og redusert venstre ventrikkelfunksjon. 

Risikofaktorer for komorbiditet skal 
håndteres med adekvat behandling av 
hypertensjon og hyperkolesterolemi samt 
røykestopp. 

Dersom pasienten har symptomer 
og/eller venstre ventrikkelfunksjon er 
redusert uten plausibel grunn, bør pasienten 
undersøkes på nytt med spørsmål om ikke 
stenosen likevel er alvorlig.

Håndtering av 
moderat kronisk 
aortainsuffisiens
Kronisk aortainsuffisiens 
forekommer hos 0,5 % av 
befolkningen (Framingham-
data). Ekkokardiografi er 
gullstandard for bedøm-
melse av aortainsuffisiens, 
men vurderingen kan være 
vanskelig og består alltid 
av mange parametere. MR 
med kvantitering av lekka-
sjevolum kan være et godt 
supplement til ekkokardio-
grafi, og aortografi kan også 
være nyttig. 

Symptomene ved 
kronisk aortainsuffisiens 
er ofte få og kommer sent 
i forløpet. Vanligst er funk-
sjonsdyspné og redusert 
anstrengelsestoleranse. I 

motsetning til aortastenose vil aortainsuf-
fisiens ofte være stabil over lang tid. For 
eksempel fant Weisenberg og medarbeidere 
at moderat aortainsuffisiens progredierte til 
stor hos bare 1,9 % per år. Aortadilatasjon 
medførte imidlertid en betydelig raskere 
progresjon av aortainsuffisiens (3,7 % per 
år) enn ren aortaklaffsykdom (1,4 % per år) 
(14).

Aortainsuffisiens kan skyldes dege-
nerativ klaffesykdom, medfødt klaffefeil som 
for eksempel bikuspid eller unikuspid klaff 
revmatisk vitium, prolaps av aortakusper, 
aortarotsdilatasjon, aortadisseksjon eller 
bindevevssykdommer som Marfan og Ehler-
Danlos. Aortaklaffendokarditt er en viktig og 
farlig årsak til akutt aortainsuffisiens.

Ekkokardiografisk diagnostikk av 
aortainsuffisiens er basert på multiple 
parametere så som bredde og utbredelse av 
jet med fargedoppler, trykkhalveringstid og 
beregning av regurgitasjonsvolum og -areal 
ved PISA-metoden. Sistnevnte metode er 
teknisk utfordrende, spesielt ved eksentriske 
jet-er. Vurdering av retrograd blodstrøm i 
aorta descendens og beregning av slagvo-
lum er ofte nyttig. En moderat aortainsuf-
fisiens vil typisk vises med bredde på vena 
contracta mellom 3 og 6 mm, trykkhalv-

Figur 3. Fra referanse 12. Se tekst. 
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eringstid på 300-500 ms, regurgitasjons-
volum på 30-59 ml, regrograd blodstrøm i 
aorta descendens vil være under 0,2 m/s og 
slagvolum gjerne under 100 ml ved normal 
hjertefrekvens. 

Prognosen ved stor aortainsuffisiens 
er godt undersøkt, men vi vet mindre om 
forløpet av moderat aortainsuffisiens. Ved 
stor aortainsuffisiens er dilatasjon av ven-
stre ventrikkel en indikasjon for interven-
sjon på klaffen, enten ved at endesystolisk 
diameter er over 5,0 cm (2,5 cm/m²) eller 
at endediastolisk diameter er over 7,0 cm. 
EF under 50 % er også et kriterium. Mens 
disse kriteriene er basert på eldre studier, 
publiserte Tang og medarbeidere nylig en 
studie på pasienter med middels eller stor 
aortainsuffisiens der de viste at mortalite-
ten var lavest hos dem som ble operert når 
venstre ventrikkels endesystoliske diameter 
var minst 2,0 cm/m², og ikke over 2,5 cm/
m² som er dagens kriterium. Pasienter 
som var operert før de hadde nådd dagens 
kriterier for intervensjon (se ovenfor), hadde 
også best overlevelse (15). Denne studien, 
sammen med andre, har medført at det nå 
stilles spørsmål om dagens retningslinjer 
medfører at vi intervenerer for sent på pasi-
enter med aortainsuffisiens. 

Hvilke pasienter med moderat 
kronisk aortainsuffisiens skal så 
behandles? 
De amerikanske retningslinjene fra 2014 
(6) gir en IIa/C-anbefaling for at pasienter 
med moderat aortainsuffisiens som skal 
gjennom annen hjertekirurgi, vurderes for 
intervensjon på aortaklaffen samtidig. De 
europeiske retningslinjene fremhever at 
dette er kontroversielt og gir ingen spesifikk 
anbefaling. Igjen blir dette en typisk hjerte-
møtebeslutning der kardiologer og thorax-
kirurger ut fra sine erfaringer og skjønn må 
vurdere pasientens forventede gevinst opp 
mot risiko. 

Det er dessverre ingen medikamen-
tell behandling som har vist seg å redusere 
progresjonstakten ved aortainsuffisiens. På 
generelt grunnlag gir man råd om adekvat 

hypertensjonsbehandling. Pasienter med 
bikuspid klaff og samtidig aortadilata-
sjon anbefales vanligvis betablokker og/
eller ACE-hemmer for å redusere øknin-
gen i aorta dimensjoner, selv om effekten 
er omdiskutert. I praksis vil man ofte tilrå 
kirurgisk behandling av moderat aortain-
suffisiens hos pasienter som skal opereres 
for dilatert aortarot eller- ascendens der 
aorta insuffisiens antas å persistere om 
den ikke behandles. Intervensjon kan også 
vurderes på samme måte ved samtidig 
operasjonstrengende koronarsykdom eller 
mitralkirurgi.

Dersom pasienten har symptomer 
og/eller påvirket venstre ventrikkel uten 
annen plausibel årsak, bør man mistenke at 
det egentlig foreligger en stor aortainsuffi-
siens som man da bør undersøke bedre!

Oppsummert: Retningslinjer er nyt-
tig, men gir ikke alle svar – klinisk skjønn er 
fortsatt avgjørende. 
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NÅR PASIENTEN IKKE BLIR 
BEDRE AV BEHANDLING AV 

KLAFFESYKDOM
Johnny Vegsundvåg, Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus

De vanligste behandlede klaffeproblemene 
er aortastenose (AS), aortalekkasje og 
mitrallekkasje. Sjeldnere behandles mitral-
stenose (MS) og stenoser og lekkasjer i 
trikuspidalklaffen og pulmonalklaf-
fen. De forskjellige typer inngrep og 
implanterte ventiler har etter hvert 
blitt mange. Inngrepene kan være 
tradisjonelt operative, men transve-
nøse eller transapikale inngrep har 
blitt vanlige. Ventilene kan være 
mekaniske eller biologiske, både 
stentede og stentløse varianter. De 
mekaniske ventilene vil typisk være 
av bileaflet eller tilting-disk-typer. 
TAVI-ventiler (ballongekspande-
rende og selvekspanderende) har 
fått økende anvendelse, likeledes reparative 
inngrep på klaff og/eller ring. Av og til vil 
også klaffebærende graft bli benyttet.

Når pasienten ikke blir bedre av 
behandling av klaffesykdommen, er det 
viktig å tenke på komplikasjoner. Disse vil 
kunne være ekstrakardiale eller hjerterela-
terte, og typer og grader av komplikasjoner 
vil i stor grad være avhengig av typen klaf-
feinngrep samt alder og komorbiditet. 

På den annen side kan symptomer 
og plager hos pasienten feilaktig tillegges 
klaffeproblemet, og pasientens plager vil da 
gjerne ikke bli bedre etter klaffebehandlin-
gen. For eksempel vil tung pust på grunn av 
et lungeproblem (som for eksempel kronisk 
obstruktiv lungesykdom) lett kunne persis-
tere etter klaffebehandlingen. Spesielt viktig 
er det å grundig informere asymptomatiske 
pasienter om både prognostisk nytte av og 
risiko ved anbefalt klaffeinngrep, siden disse 
risikerer å gå fra ingen symptomer forut for 
inngrepet til uheldige komplikasjoner etter 
behandlingen. Ca. 1/3 av klaffeopererte 
pasienter er rapporterte å utvikle postope-
rative depresjonsplager. Ved implantasjon 
av ventil må en ikke glemme at en i stor 

grad vil fjerne en sykdom og erstatte den 
med en annen. 

Ved vurdering av mulige komplika-
sjoner etter klaffebehandling blir det såle-

des viktig å vurdere om pasientens 
aktuelle plager kan være knyttet 
til behandlingen eller ikke. Ved 
vurdering av mulige komplikasjo-
ner må en dessuten ha for øye at 
det ofte er tidsforskjell på typen 
komplikasjoner; for eksempel kan 
ventiltromber komme tidlig, mens 
pannus-innvekst i ventilen kommer 
senere. En rekke komplikasjoner 
må derfor vurderes: Kan en annen 
sykdom ligge bak (for eksem-
pel anemisymptomer relatert til 

peroperativ blødning eller ventil-betinget 
hemolyse)? Er det tilkommet arytmier (for 
eksempel atrieflimmer) eller ledningsfor-
styrrelser? AV-blokk er vanligere ved selv-
ekspanderende TAVI-ventiler sammenlignet 
med ballongekspanderte TAVI-ventiler eller 
kirurgisk implanterte aortaventiler (1). Kan 
pasienten ha fått hjerneslag under behand-
lingen? Kan det under behandlingen ha 
blitt skade på koronararterier (stenose eller 
okklusjon) eller aorta? Er det tilkommet 
tamponade, effusiv-konstriktiv perikarditt 
eller konstriksjon? Skyldes pasientens smer-
ter eller tung pust en postoperativ øm og 
stiv brystvegg? Hvordan er myokardfunk-
sjonen etter klaffebehandlingen, foreligger 
det hjertesvikt? Foreligger det paravalvulær 
lekkasje (og i så fall hvor alvorlig er den)? Er 
det tilkommet annet ventilrelatert problem 
(stenose, lekkasje, trombe, ventilhavari, 
endokarditt, pasient-ventil-mismatch)? 
Foreligger det fistel, intrakavitær obstruk-
sjon, ustabil sternum eller mediastinitt? 

Når pasienten ikke blir bedre av 
behandling av klaffesykdom, er det således 
viktig å tenke på mulighet for komplika-
sjoner. En må ha nødvendig kunnskap om 
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komplikasjonstyper, både de vanligste 
komplikasjonstypene ved det enkelte inn-
grepet og også de mer uvanlige eller sjeldne 
komplikasjonene. Relevante utredninger for 
å påvise og kartlegge komplikasjonen må 
iverksettes. Dette vil i tillegg til sykehistorie 
og klinisk undersøkelse, laboratorieprøver, 
EKG og transtorakal ekkokardiografi (TTE) 
gjerne inkludere øsofagusekkokardiografi, 
CT- og MR-undersøkelser, cinefluoroskopi 
av ventilfunksjon med mer. Det bør være 
kontrollrutiner for å fange opp eventuelle 
komplikasjoner, med TTE postoperativt og 
etter tre måneder, med videre. 

En bør også vurdere alternative 
årsaker til at pasienten ikke blir bedre etter 
klaffebehandlingen. To av disse årsakene 
skal nevnes spesielt: hjerteamyloidose og 
pasient-ventil-mismatch (protese-pasient-
mismatch, PPM).

Ved hjerteamyloidose endrer 
normale eller muterte proteiner form 
og avleires i vevet som ekstracellulære, 
uløselige fibriller. Rapporterte årsaker til 
hjerteamyloidose er plasmacelle-dyskrasier, 
transtyretin-relatert sykdom og sjeldne 
mutasjoner i fibrinogen, apolipoproteiner, 
gelsolin og noen få andre. I Norge er ikke-
heriditær («wild type») transtyretin-relatert 
hjerteamyloidose (ATTRwt) den klart domi-
nerende av disse samt betydelig underdi-
agnostisert. Ved ATTRwt foreligger det ikke 
mutasjoner i transtyretingenet, og tilstan-
den affiserer typisk eldre over 65-70 år, med 
økende prevalens ved økende alder. Ved 
plasmacelle-dyskrasier som årsak til hjer-
teamyloidose (AL-amyloidose) er serumni-
vået av frie lette kjeder (kappa eller lambda) 
betydelig forhøyet med samtidig betydelig 
skjevfordeling mellom nivåene av kappa og 
lambda. Denne tilstanden er relativt sjelden, 
med en årlig insidens på 9-14 tilfeller per 
million. Mutasjoner i transtyretin-genet som 
årsak til transtyretin-relatert hjerteamyloi-
dose (ATTRm) er så langt ikke påvist hos 
genetisk norsk befolkning, og tilstanden 
sammen med mutasjoner i andre proteiner 
som årsak til hjerteamyloidose antas meget 
sjeldne i Norge. Uansett bakgrunn dispo-
nerer hjerteamyloidose for hjertesvikt og 
død. Grundig omtale av hjerteamyloidose 
med utredning og behandling er nylig gitt i 
Hjerteforum (2). 

AS og ATTRwt er begge aldersrela-
terte. ATTR-hjerteamyloidose har i forskjel-
lige studier blitt påvist hos 6-16 % av pasi-
entene med moderat eller alvorlig AS (3-7). 
ATTR-hjerteamyloidose er vanligere hos 
menn, og hos menn eldre enn 74 år som ble 
vurdert for AS-behandling, ble det funnet 
ATTR-prevalens på 32 % (4). Det er også 
påvist hyppig koeksistens av hjerteamy-
loidose og restriktiv hemodynamikk hos 
pasienter med lav blodstrøm-lav gradient 
(«low flow-low gradient») alvorlig AS (4). 
Carpaltunnelsyndrom er hyppig ved ATTR-
hjerteamyloidose (hos opp mot 50 %) og 
kan predatere opptil 5-10 år. Carpaltun-
nelsyndrom i anamnesen bør derfor vekke 
mistanke om mulig tillegg av hjerteamy-
loidose hos en eldre pasient med AS. Eldre 
pasienter med koeksistens av ATTR og AS 
har dårlig prognose også etter behandling 
av stenosen (3,4) (figur 1). Dette bør nok 
telle med i vurderingen om en eldre pasient 
med alvorlig AS og samtidig ATTR-hjer-
teamyloidose skal tilbys klaffebehandling.

TTE er sentral undersøkelse både 
i påvisning og gradering av AS samt også 
påvisning av hjerteamyloidose. Amyloid-
avleiring i hjertet disponerer for restriktiv 
kardiomyopati med utvikling av hjertesvikt. 

Figur 1.  Prognose: SAVR-behandlet alvorlig AS 
med/uten ATTR-hjerteamyloidose.  
Cumulative survival comparing AS pts (n=146) 
(mASi: 0,41 cm2/m2), with transthyretin amyloi-
dosis (ATTR) amyloid on myocardial biopsy and 
those without. AVR=surgical aortic valve repla-
cement. Treibel TA. Circ Cardiovasc Imaging 
2016;9:e005066.
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Ekkokardiografi viser typisk en rekke for-
andringer, som kan være beskjedne i tidlig 
fase av sykdommen. Venstre ventrikkel viser 
økende grad av vegghypertrofi, hvor hyper-
trofien ofte er asymmetrisk. Hypertrofi av 
høyre ventrikkels fri vegg vil også utvikles, 
uten at dette kan forklares av pulmonalar-
terietrykksnivå. Venstre ventrikkels kavitet 
har normale eller reduserte dimensjoner 
(sekundært til vegghypertrofi). Ved redu-
serte kavitetsdimensjoner viser ventrikkelen 
gjerne kompensatorisk økt kontraksjon i 
tverraksen, mens sammentrekkingen i leng-
deaksen derimot vil være redusert allerede 
tidlig i sykdomsforløpet. Reduksjon av ven-
trikkelens ejeksjonsfraksjon foreligger først 
sent i forløpet. Progressiv diastolisk dys-
funksjon er et gjennomgående funn. Andre 
vanlige funn er myokard med påfallende 
granulært uttrykk, fortykkede papillemus-
kler, forstørrede atrier med fortykket atrie-
septum, mindre til moderat perikardvæske-
ansamling og fortykkede atrioventrikulære 
klaffeseil. Hver av disse forandringene er i 
seg selv ikke diagnostisk for hjerteamyloi-
dose, men ved flere og mer omfattende funn 
bør mistanken om tilstanden vekkes samt 
bidra til å skille den fra aktuelle differensial-
diagnoser som hypertrofisk kardiomyopati, 
Fabrys sykdom og sekundær hypertrofi 
ved arteriell hypertensjon og aortastenose. 
I senere år har flere studier vist typiske 
deformasjonsendringer i venstre ventrikkel 
ved hjerteamyloidose, og påvisning av rela-
tiv apikal sparing («cherry spot») har høy 
sensitivitet og spesifisitet for tilstanden (8). 
AS kan også gi noe av de ekkokardiografiske 
forandringene som anført ovenfor, men ved 
omfattende ekkokardiografiske funn i ret-
ning av hjerteamyloidose, betydelig venstre 
ventrikkelhypertrofi eller mer uttalt hypert-
rofi enn det AS burde forårsake samt apikal 
sparing, bør hjerteamyloidose mistenkes.

Ved AL-amyloidose er serumnivået 
av frie lette kjeder (kappa eller lambda) 
betydelig forhøyet med samtidig betydelig 
skjevfordeling mellom nivåene av disse (2). 
Nukleærmedisinsk undersøkelse med bruk 
av beinmarkører (med samtidig avkreftelse 
av AL-amyloidose) har forenklet og bedret 
utredningen av hjerteamyloidose (9), og 
vevsbiopsier for verifisering av ATTR er ikke 
nødvendig for den store majoriteten av pasi-
entene (2,10). 

Pasient-ventil-mismatch (PPM) 
foreligger når ventilens effektive åpnings-
areal (EOA) er for lite i forhold til pasientens 
kroppsstørrelse (body surface area, BSA). 
Dette medfører større transvalvulære gra-
dienter enn forventet gjennom en normalt 
fungerende ventil (11,12). Tilstanden forelig-
ger hyppigere hos pasienter med lavere 
BSA. Geometrisk åpningsareal (GOA, målt 
ex-vivo) er større enn EOA (målt in-vivo), 
og det er vanskelig å predikere EOA ut fra 
GOA. Det foreligger imidlertid tabellariske 
oversikter på EOA hos de forskjellige ven-
tiltyper og ventilstørrelser (til implantasjon 
både i aorta- og mitralposisjon) og også 
TAVI-ventiler (11,13). Ved bruk av kontinui-
tetsligningen kan den implanterte ventilens 
EOA beregnes ekkokardiografisk. Ved nor-
malt fungerende ventil skal den beregnede 
EOA være ≤ 1 SD eller ≤ 0,25 cm2 i forhold 
til ventilens oppgitte EOA. For å vurdere om 
det foreligger PPM må en deretter indeksere 
et påvist normalt ventil-EOA i forhold til 
pasientens kroppsstørrelse. Det indekserte 
EOA (EOAi) blir således EOA dividert på 
BSA (11). 

Aortaventil-PPM
Aortaventil-PPM bør mistenkes når trans-
valvulær maksimal-hastighet er ≥ 3 m/s og/
eller middelgradient gjennom ventilen er 
≥ 20 mm Hg (11). Moderat PPM defineres 
som EOAi 0,65-0,85 cm2/m2. EOAi kan 
imidlertid overestimere grad av PPM hos 
overvektige (kroppsmasseindeks (KMI) 
≥ 30 kg/m2), og hos disse defineres en 
moderat PPM som EOAi 0,55-0,70 cm2/
m2. Moderat PPM foreligger hos 20-70 % 
av ventilene (11). Alvorlig PPM defineres 
som EOAi < 0,65 cm2/m2, eller < 0,55 
cm2/m2 ved KMI > 30 kg/m2. Alvorlig 
PPM foreligger hos 2-10 % av ventilene (11).

Alvorlig aortaventil-PPM viser noe 
avtagende tendens. Årsakene til dette er 
økt oppmerksomhet om tilstanden, bedre 
hemodynamiske profiler på nyere ventiler 
samt økt bruk av preventive tiltak (blant 
annet utvidelse av aortaringen perope-
rativt). TAVI-ventiler har mindre PPM-
problemer sammenlignet med kirurgisk 
implanterte ventiler. Imidlertid kan PPM-
problemet også foreligge hos pasienter med 
TAVI-ventiler, og en nyere og større studie 
viste henholdsvis moderat og alvorlig PPM 
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hos 31 % og 16 % av ballongekspanderte 
TAVI-ventiler, og tilsvarende hos 27 % 
og 7 % av selvekspanderende TAVI-
ventiler (14).

Alvorlig aortaventil-PPM har 
kliniske konsekvenser som alvorlig nativ 
AS. Tilstanden disponerer for hjerte-
svikt, redusert fysisk kapasitet, redusert 
regresjon av venstre ventrikkel-hypert-
rofi og raskere degenerasjon av biologisk 
aortaventil (11,12). Tilstanden tolereres 
dårligere hos pasienter med svekket 
venstre ventrikkel, betydelig venstre 
ventrikkel-hypertrofi, koeksisterende 
mitrallekkasje, alder > 65-70 år, med 
mer (12). Dessuten disponerer tilstan-
den for økt mortalitet (11,12,15) (figur 2).

Mitralventil-PPM
Mitralventil-PPM bør mistenkes når 
transvalvulær maksimal-hastighet er  
≥ 1,9 m/s og/eller middelgradient gjennom 
ventilen er ≥ 6 mm Hg (11). Moderat PPM 
defineres som EOAi 0,91-1,2 cm2/m2, eller 
0,76-1,0 cm2/m2 ved KMI > 30 kg/m2. 
Moderat PPM foreligger hos 20-70 % av 
ventilene (11). Alvorlig PPM defineres som 
EOAi ≤ 0,90 cm2/m2, eller ≤ 0,75 cm2/m2 
ved KMI > 30 kg/m2. Alvorlig PPM forelig-
ger hos 2-10 % av ventilene (11).

Mitralventil-PPM har kliniske 
konsekvenser som ved nativ MS. Tilstan-
den disponerer for pulmonal hypertensjon, 

atrieflimmer og hjertesvikt (11,12). Den gir 
også økt risiko for død (12,16) (figur 3).

Konklusjon
Når pasienten ikke blir bedre av behandling 
av klaffesykdom, bør en tenke på komplika-
sjoner og aktuelle andre underliggende til-
stander som kan bidra til pasientens plager . 
En må ha nødvendig kunnskap om både 
vanlige og mer uvanlige komplikasjonstyper, 
og relevante utredninger må anvendes for 
å avdekke eventuelle komplikasjoner. Det 
bør foreligge kontrollrutiner for å fange opp 

Figur 2. Hjerterelatert død: Aortaventil PPM. 
Pooled estimate for cardiac-related mortality: ratios demonstrate the additional hazard 
with prothesis-patient mismatch in relation to a no prothesis-mismatch reference group. 
Studies that stratified results according to the severity of prosthetis-patient mismatch 
are analysed individually. HR, hazard ratio; CI, confidence interval; PPM, prothesis-pa-
tient mismatch. Head SJ. Eur Heart J 2012;33:1518-29.

Figur 3. Mortalitet mitral-ventil PPM 
Overall surviva lafter MVR in patients with nonsignifi-
cant, moderate, and severe PPM. Magne J. Circulation 
2007;115:1417-25.
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eventuelle komplikasjoner, så som ekkokar-
diografisk kontroll postoperativt, etter tre 
måneder, med videre.
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NÅR PASIENTEN IKKE BLIR BRA 
AV BEHANDLINGEN – FOKUS PÅ 

ATRIEFLIMMER
Irene Grundvold, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Presentasjonen startet med å reflektere 
over utfordringer i egen klinisk praksis, 
bl.a. hvilke pasienter bør tilbys elektiv 
elektrokonvertering av atrieflimmer, hvem 
bør henvises til lungeveneisolasjon og ev. 
når, og hva gjør man med pasienter med 
vedvarende symptomatisk atrie-
flimmer? Problemstillingene ble 
belyst med 2 kasuistikker.

Første kasuistikk er vel-
kjent for de fleste kardiologer: En 
eldre kvinne med langvarig hyper-
tensiv hjertesykdom som utvikler 
symptomatisk persisterende 
atrieflimmer. Initial rytmekontroll-
strategi med elektrokonverterin-
ger og antiarytmisk medikasjon 
ga ikke vedvarende sinusrytme, 
og hun fikk avslag mht. lunge-
veneisolasjon (grunnet alder, komorbiditet 
og dilaterte atrier). Pasienten fikk, etter 
forsøksvis flere medikamentelle strategier, 
optimalisert frekvenskontroll av sin atrie-
flimmer og ble etter hvert i relativt god form 
i det daglige. 

Oppsummering av erfaringer ved frekvens-
kontrollstrategi var følgende:

 y Dyspnoe/utmattelse – vanskelig å vur-
dere, flere årsaker (hypertensiv hjerte-
sykdom, koronarsykdom, annen komorbi-
ditet, alder mm.)

 y Frekvenskontroll lykkes hos de fleste 
etter hvert (ta tiden til hjelp)

 y Følg proBNP/klinikk mht. ev. økende 
hjertesviktutvikling

 y Treningsopphold kan være 
hensiktsmessig

I kasuistikk nr. 2 presentertes en ung kvinne 
med debut av atrieflimmer 30 år 
gammel, som allerede i 2003 ble 
behandlet av professor Haissa-
guerre i Bordeaux. Hun utviklet 
etter flere prosedyrer gjennom 
årene en refraktær postablasjons-
atrietakykardi/atrieflutter og 
endte til slutt med pacemaker 
og His-bunt-ablasjon. Først etter 
ca. 20 år med stor arytmibyrde 
kunne hun angi god livskvalitet. 

Oppsummert er erfaringer ved 
rytmekontrollstrategi:

 y Det er mange vellykkede 
lungeveneisolasjonsprosedyrer! 

 y Men for de (få) mislykkede prosedy-
rene: enkelte pasienter kan ha svært 
problematiske postablasjons-arytmier. 
De ender oftest med pacemaker og His-
bunt-ablasjon, men ofte etter flere år.

 y Viktig: god pasientinformasjon – realis-
tiske forhåpninger til effekt av behandlin-
gen, uansett strategi!



HVA GJØR VI NÅR PASIENTEN 
IKKE BLIR BEDRE AV KARDIAL 

RESYNKRONISERINGS-
BEHANDLING

Håvard Keilegavlen, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus 

Kardial resynkroniseringsbehandling (CRT) 
er en effektiv behandling for hjertesvikt 
med redusert systolisk pumpefunksjon og 
grenblokk. Det er effekt på symptomer, 
hjertefunksjon, sykehusinnleg-
gelser, helseutgifter og over-
levelse. Dessverre opplever ca 
30 % av pasientene manglende 
respons på behandlingen (1). 
Behandlingen er også forbundet 
med komplikasjoner for en ikke 
ubetydelig andel av pasientene 
(2). Andelen non-respondere er 
avhengig av hvilken definisjon 
og kriterier som blir brukt. Det 
er høyest andel non-respondere 
for pasienter i NYHA klasse 2, og 
studier har heller ikke vist signifikant effekt 
på mortalitet for disse pasientene som har 
lav årlig mortalitet. Størst andel non-re-
spondere er det når en bruker strenge ekko-
kardiografiske parametere, der et vanlig mål 
på respons er hvorvidt pasienten oppnår  
≥ 15 % reduksjon av endesystolisk volum. 
Det har vært vanlig å vurdere respons 
etter 6 måneder, evt. 12 måneder. Det har 
i det siste vært studier som viser at en del 
pasienter som har blitt oppfattet til å være 
ekkokardiografisk non-respondere, får effekt 
inntil 3 år etter implantasjonen. Ekkokar-
diografisk respons korrelerer svært godt 
med kliniske endepunkter, men dårligere 
med endring av symptomer. 

Forebyggelse av non-
respons 
Det er underforbruk av CRT i Norge sam-
menlignet med for eksempel Danmark og 
Sverige, og trolig er det for få som i dag får 
tilbud av behandlingen. Men riktig utvel-
gelse av pasienter er avgjørende, og en skal 
være nøye med å ikke behandle pasienter 

som har lav sannsynlighet for å få god 
respons. Sterkest indikasjonen for CRT er 
det for pasienter med venstre grenblokk 
(LBBB) og QRS > 150 ms (1A). CRT er også 

anbefalt ved LBBB med QRS 130-
150 ms (1B) og non-LBBB med 
QRS > 150 ms (2A) (3). Pasien-
ter med systolisk hjertesvikt og 
behov for ventrikkelpacing bør 
få CRT primært (1A), og denne 
gruppen pasienter øker. Pasienter 
med atrieflimmer er en spesiell 
gruppe som utgjør ca. 25 % av 
dem som får CRT (4). Dette er 
oftere eldre og syke pasienter. 
God evidensen for CRT ved 
atrieflimmer er det bare for pasi-

enter i NYHA-klasse III, og trolig er andelen 
respondere vesentlig lavere for pasienter 
med atrieflimmer enn for pasienter med 
sinusrytme (5). For pasienter med atrieflim-
mer er det krevende å oppnå tilstrekkelig 
andel med ventrikkelpacing, og det er avgjø-
rende at en allerede før implantasjonen 
har en plan for å beholde sinusrytme eller 
oppnå høy paceandel. I praksis betyr dette 
villighet til AV-knute-ablasjon. Det er ingen 
ekkokardiografiske målinger som har vist 
seg robuste til å utvelge pasienter med god 
respons. Kvinner og pasienter uten koronar-
sykdom har høyeste responsrate. 

Peroperative faktorer
Venstre ventrikkellednings anatomiske 
plassering påvirker respons. Studier har vist 
bedre respons ved å plassere ledningen over 
det segment som har senest mekanisk akti-
vering (vurdert med speckle tracking radial 
strain) (6). Det er også en viss evidens for 
å måle elektrisk forsinkelse peroperativt 
(RV sense-LV sense og Q-LV) til utvelgelse 
av målvene for ledningsposisjon (7, 8). 



hjerteforum   N° 1/ 2020 / vol 33 70

Substudier av randomiserte studier har vist 
dårligere respons når venstre ventrikkelled-
ning har en apikal posisjon (9). 

Dette bør vurderes hos 
pasienter ved non-respons
1. Medikasjon: Husk at det er en hjer-

tesviktpasient. Optimaliser medi-
kasjonen. Det er særlig et under-
forbruk av aldosteron hemmer hos 
hjertesviktpasienter. 

2. Vurdere 12-avlednings EKG: Dette er 
svært nyttig. En bør kunne gjenkjenne 
typisk EKG-mønster ved biventriku-
lær pacing og skille dette fra ren høyre 
ventrikkel-pacing.

c. Biventrikulær pacet EKG har domi-
nant R i V1-V2 og ofte negativ akse 
i første standardavledning, dette i 
motsetning til RV-pacet EKG som 
har mer LBBB morfologi og negativ 
hovedakse i V1-V2. (bilde 1)

d. Dersom EKG ligner RV-pac-
ing /LBBB må en tenke på rask 
egenoverledelse over AV-knuten, 
anodestimulering (stimulering med 
høy -på LV-ledning konfigurert 
med RV-ring som anode) eller LV 
latency (forsinkelse i strømutbre-
delse fra LV-elektrode plassert i 
arrområde).

e. Forkortning av QRS. Sammenlign 
pacet EKG med utgangs-EKG. 
Forkortning av QRS er en sterk 

positiv prediktor for respons (10). 
Men det er lav sensitivitet. En kan 
godt bli en responder selv om det 
CRT-pacede EKG er bredere enn 
utgangs-EKG. 

3. Ledningsposisjon: Se på rtg. thorax eller 
gjennomlysningsbilder. Dislokasjoner 
forekommer. Ledninger med svært 
anterior posisjon eller ledninger i «midle 
cardiac vein» vil ofte gi dårlig respons. 

4. Programmering:
a. Modus: Unødvendig og trolig 

uheldig med rate respons. Velg 
f.eks. DDD 50 med mode-switch 
til VVIR/DDIR 70. Høy upper 
tracking rate (UTR). Kort PVARP 
og ikke PVARP ved ekstrasystoler 
(sjekk om det er VA-overledning). 
Ikke programmer for lav tallverdi 
for ventrikkelsensing (for å unngå 
dobbelttelling av R-bølger og 
T-bølge-oversensing)

b. Let etter årsaker til lav andel 
ventrikkelpacing. Atrieflimmer og 
hyppige ventrikulære ekstrasys-
toler er vanligst. Andelen effektiv 
biventrikulær pacing er lavere enn 
hva som avleses i devicens minne, 
da denne også inkluderer fusjons- 
og pseudo fusjonsslag. Vurdere 
medikasjon eller AV-knuteablasjon

c. AV-tid. Anbefales ikke optimalisert 
som standard, men senset AV-tid 
bør settes empirisk til 100-120 ms. 

Bilde 1: EKG ved biventrikulær pacing. Merk dominant R i V1 og V2. Negativ akse i avledning I. 
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Optimalisering anbefales derimot 
ved manglende respons. Optimal 
AV-tid er ofte kortere enn forven-
tet. For lang programmert AV tid 
vil gi sammensmelting av E- og 
A-bølge og medføre presystolisk 
mitralinsuffisiens. Om AV-tid deri-
mot programmeres for kort, tilkom-
mer det trunkering av A-bølge og 
manglende atriebidrag. 

d. VV-tid. Vurdere preeksitering av 
venstre ventrikkelledning. Enkleste 
metode er å bruke hastighetsinte-
gralet i LVOT midlet over mange 
slag. Men verken denne metoden 
eller automatiske algoritmer i 
pacemakerne har så langt evidens 
fra endepunktstudier. 

e. Multipoint pacing: Ved bruk av 
quadripolare ledninger er det 
mulig å stimulere venstre ventrik-
kel fra flere poler samtidig med 
tidvis bedring av respons (11). 
Mange nye CRT-pacemakere har 
dette som mulig programmering. 
Evidensen er fra små studier, og det 
medfører også betydelig økning i 
strømforbruk. 

5. Ekkokardiografi: Mitralinsuffisiens blir 
bedre hos mange etter CRT, men disse 
pasienter er likevel oftere non-respon-
dere enn andre. Vurder klaffeinterven-
sjon, ofte er pasientene aktuelle for 
Mitra-Clip. Optimal AV- og VV-tid vurde-
res også med ekkokardiografi. 

Konklusjon 
Det er viktigst å forebygge non-respons 
med god pasientseleksjon. Interesse for 
programmering, EKG-tolkning og ekkokar-
diografi er viktig i oppfølgingen av pasienter 
med manglende respons på behandlingen. 
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TREDIMENSJONAL 
ØSOFAGUSEKKOKARDIOGRAFI

Espen Holte, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Tredimensjonal (3D) ekkokardiografi repre-
senterer et av de største fremskritt innen 
ekkokardiografien i løpet av de siste 15-20 
år. Dette har hatt en meget stor klinisk 
betydning. Helt siden 3D ekkokardiografi 
ble introdusert i klinisk praksis på begyn-
nelsen av 2000-tallet har det vært 
en kontinuerlig og rask utvikling 
av teknologien. I starten var 3D 
ekkokardiografi en mindre brukbar 
klinisk applikasjon av flere grun-
ner: 1) man var avhengig av egne 
prober, 2) 3D-bildet var basert på 
summasjon av flere 3D-opptak, 
såkalt «multi-beat», og 3) lav tids- 
og lateraloppløslighet. I løpet av de 
siste årene har det derimot tilkom-
met en vesentlig forbedring på alle 
felter innen 3D ekkokardiografi. I 
dag er 3D ekkokardiografi en inte-
grert del av både transtorakale og transøso-
fageale undersøkelser, og 3D-modaliteten 
er integrert i moderne transtorakale og 
transøsofageale prober. Med siste genera-
sjon skannere kan en gjøre et fullverdig 
opptak i løpet av en syklus («single-beat»), 
med god tids- og lateraloppløselighet. Det 
gjelder spesielt ved opptak av et begrenset 
området («zoom-funksjonen»). I denne 
artikkelen omtales klinisk bruk av 3D ved 
transøsofageal ekkokardiografi (TEE). 3D 
transtorakal og transøsofageal ekkokar-
diografi har blitt grundig omtalt tidligere i 
Hjerteforum (1), både i forhold til teknologi 
og klinisk anvendelse. Artikkelen anbefa-
les som en god innføring i klinisk bruk av 
3D-ekkokardiografi (1). 

Relativt sett er det ikke så mange 
publikasjoner innen 3D TEE sett i relasjon 
til omfanget av klinisk bruk og nytteverdi. 
3D TEE er allerede implementert i flere 
retningslinjer (2) og utgjør en svært viktig 
del av vurderingen av pasienter med klaf-
fesykdom. Det vil være vanskelig å forestille 
seg utredning av klaffesykdom uten bruk av 
3D TEE. Det gjelder spesielt vurdering av 

mitralklaffesykdom. Retningslinjene påpeker 
at bruken av 3D TEE gir økt forståelse og 
informasjon om tilgrunnliggende mekanis-
mer for klaffesykdom, forhold som kan ha 
betydning for både behandling og prognose 
(2). Dette gjelder spesielt for mitralklaffen 

og dels aortaklaffen. 

3D ekkokardiografi
Mitralklaffen ligger optimalt plas-
sert i forhold til avbildning med 3D 
ved TEE fordi klaffen ligger med 
hele overflaten rett mot strå-
leretningen, sammenlignet med 
aortaklaffen som ofte blir liggende 
mer på tvers av stråleretningen. Se 
figur 1. Klaffens plassering i forhold 
til stråleretning er av stor betyd-
ning for kvaliteten på 3D bildet. 
Mitralklaffen er relativt enkel å 

avbilde med god tids- og lateraloppløsning 
uten større artefakter og «drop-outs», se 
figur 2. Av og til kommer mitralklaffen mer 
skrått på stråleretningen til proben. Da blir 
det mye vanskeligere å få gode bilder. Aor-
taklaffen som ofte kommer mer vinkelrett 
på stråleretning, vil ofte være vanskeligere 
avbilde, dels også fordi klaffeseilene er noe 
tynnere en mitralklaffens seil. Det gjør at en 
ofte. får utfall, såkalte «drop-outs», i bildet 
av aortaklaffen. Se figur 2

Figur 1: Illustrasjon av stråleretning i forhold til 
mitralklaffens (rødt) og aortaklaffens plassering. 
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Det er 3 typer avbildning ved 3D TEE: 
1. Smal sektor: Her blir en smal sektor 

avbildet i sin fulle dybde, men med en 
begrenset bredde. 

2. Zoom: 3D-avbildning av et bestemt 
området som er fokusert inn på. 

3. Fullvolumopptak: Her blir hele volumet 
som er tilgjengelig tatt med. Se figur 3. 

Sektorstørrelse har stor betydning for tids- 
og lateraloppløsning. Se figur 4. 

For å oppnå et godt 3D-bilde er 
en avhengig av gode 2D-bilder og noe 
avstand fra proben til objektet som skal 
avbildes. Derfor kan det være utfordrende 
å få gode 3D-bilder av mitralklaffen hvis 
venstre atrium er lite. Nå vil de aller fleste 
med mitralklaffesykdom ha et forstørret venstre atrium, slik at det ofte ikke er noe 

reelt problem. Det 
anbefales å starte et 
3D-opptak med bruk 
av sanntidsavbildning 
uavhengig av sektor-
størrelse, dvs. at en 
avbilder hele sektoren 
i løpet av et hjerteslag, 
«single-beat» opptak. 
«Single-beat»-modus 
gir en god oversikt, og 
en kan avgjøre om alle 

 
Figur 2: Illustrasjon av «drop-out» og reelle morfologiske forandringer ved 3D-avbildning. Bilde A, B, E 
og F illustrerer en bikuspid aortaklaff i lukket (A) og åpen (B) posisjon. «Drop-out» er merket med rødt i 
begge posisjoner ( bilde E og F). Bilde C, D, G og H illustrerer en mitralklaff i åpen posisjon visualisert fra 
atriesiden («surgeon´s view», bilde C) og visualisert fra ventrikkelsiden ( bilde D) med en reell dyp interskal-
lop-fure markert med rødt. 

Figur 3: Illustrasjon av forskjellige typer 3D-avbildning. Bildet A viser en smal 
sektor, bildet B illustrerer zoom-avbildning, mens bildet C viser fullvolumopptak. 

 

Figur 4: Illustrerer sammenhengen mellom sek-
torstørrelse og oppløsning i bildet. Både tids- og 
lateraloppløsning avtar med økende sektorstørrelse. 

 



hjerteforum   N° 1/ 2020 / vol 33 74

strukturene som en ønsker å avbilde, er med 
i sektoren. 

Hvis en ønsker bedre oppløsning i 
bildet, kan en bruke flere hjerteslag til å ta 
opp bildet. 

Hvis en fokuserer på enkelte struk-
turer som f.eks. mitralklaffen eller aortaklaf-
fen, vil en som regel få god nok oppløsning 
ved bruk av «single-beat» til klinisk bruk. 
Ved å begrense sektorstørrelsen vil en ofte 
kunne oppnå relativt høy bildefrekvens, 
mellom 40-100 bilder per sekund. Ved høy 
bildefrekvens kan en bedre oppløseligheten 
i bildet ved å redusere bildefrekvens. Hvis 
en ikke oppnår tilfredsstillende oppløselig-
het ved å redusere bildefrekvens 
(f.eks. ved ønske om å studere 
mindre strukturer i bildet), kan 
en gå over til «multi-beat». For 
å optimalisere opptaksbetin-
gelsene er det viktig å få pasi-
enten til å holde pusten, slik at 
en unngår «stiche-artefakter». 
Figur 5 illustrer hvordan en kan 
bedre oppløseligheten ved å 
justere bildefrekvens og bruke 
«multi-beat»-opptak. 

Fargedoppler
Fargedoppler brukes først og 
fremst til fremstilling av en lekka-
sjes utbredelse, retning og forløp. 
Kvantitativ beregning av klaffelek-
kasjer basert på fargedoppler er 
gjenstand for pågående forskning, 
men ikke klart for klinisk bruk 

ennå. I fremtiden vil nok 3D fargedopp-
ler kunne være et viktig supplement for 
kvantitativ beregning av klaffelekkasjer. 
3D-avbildning gir ofte bedret fremstilling av 
en lekkasjes forløp, spesielt ved artefakter 
eller andre hinder. Figur 6 illustrer dette ved 
fremstilling av en paravalvulær lekkasje i en 
mekanisk aortaventil. 

Anbefalt bruk av 3D TEE
Både europeiske og amerikanske retnings-
linjer anbefaler strukturert bruk av 3D ved 
vurdering av mitralklaffesykdom og ved 
intervensjoner mot mitralklaffen (2, 3). I 
tillegg anbefales det brukt i forbindelse med 

Figur 5: Figuren illustrerer økende oppløsning ved justering av bildefrekvens og overgang til 
«multi-beat»-opptak. Det vises spesielt godt på klaffeseilene, markert med en liten rød stjerne. Bil-
det A viser singel-beat med høy bildefrekvens. I bildet B er bildefrekvensen redusert, med økende 
oppløsning i bildet. Bildet C viser opptak med «multi-beat», som gir både høy bildefrekvens og økt 
oppløselighet. Fremstilling av klaffeseilene i den biologiske mitralklaffen blir i økende grad bedret 
(FPS («frames per second») = bildefrekvens).

 

Figur 6: Figuren illustrerer bedret fremstilling av forløpet til en 
paravalvulær lekkasje i en mekanisk aortaventil. 2D-bildet viser 
kun antydning til fargedopplersignal. En liten rød blodstrøm rett 
mot proben samt en blå blodstrøm som går ned langs undersiden til 
fremre mitralseil. Ved bruk av 3D-avbildning får man fremstilt den 
paravalvulære lekkasjens forløp mye bedre. En ser nå at lekkasje-
retningen er svært eksentrisk nærmest parallelt med klaffen. Derfor 
havnet den i ventilskyggen på 2D bildet. Lekkasjens opprinnelse er 
fortil (grønn pil i bildet til høyre). 
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diagnostikk og behandling av atrieseptum-
defekter (ASD) og patent foramen ovale 
(PFO). Bruk av 3D kan også være svært 
nyttig i andre sammenhenger, så i utgangs-
punktet begrenses bruken kun av fantasien. 

Mitralklaffen egner seg spesielt godt 
for 3D-avbildning, og mitralklaffens anatomi 

kan derfor ofte kartlegges i detalj. 3D TEE er 
anbefalt brukt i utredning av både mitrallek-
kasjer og mitralstenoser. Ved mitrallekkasje 
er det viktig å kartlegge morfologien og 
anatomien til mitralklaffen, blant annet for 
å kartlegge lokalisasjonen og omfanget av 
foreliggende patologi, som f.eks. et prolaps. 

Dette er illustrert 
ved figur 7. Ved 
mitralstenose er 
det i retnings-
linjer anbefalt 
å bruke 3D for 
å bestemme 
åpningsarealet, en 
bruker da «multi-
slice»-funksjonen 
for planimetrisk 
bestemmelse av 
åpningsarealet 
(3).

I tillegg 
er 3D-avbildning 
helt avgjørende 
for kateterbasert 
intervensjon mot 
mitralklaffen. 
Mitra-clip er per 
i dag den mest 
brukte metoden 
for kateterbasert 
intervensjon 
mot mitralklaf-

Figur 7: Figuren illustrerer bruk av 3D-avbildning for nærmere kartlegging av mitralklaffens anatomi. På 
2D-bildet til venstre kan en få inntrykk av et sentralt P2-prolaps. 3D-bildet til venstre viser imidlertid at det 
er et A3 + P3-prolaps med sannsynlig affeksjon av den mediale kommissur. I tillegg vises en løs chorda fra P3, 
som går i retning av sentrale deler av klaffen. Dette er av vesentlig betydning i forhold til planleggingen av en 
operasjon. 

 

Figur 8: Figuren illustrerer bruk av 3D-avbildning i diagnostikk og behandling av en 
PFO. Dette er bilder fra en 45 år gammel mann med MR-verifisert kryptogent slag. 
Bilde A viser fossa ovalis og PFO-kanalen sett inn i venstre atrium. Ved bruk av agitert 
saltvannkontrast visualiseres overgang av bobler fra høyre til venstre atrium, illus-
trert på bilde B og C. Hvis en stopper loopen, vil en kunne indentifisere akkurat hvor 
boblene kommer ut fra PFO-kanalen. Bilde D viser «guidewire» inne i PFO-kanalen. 
Bilde E viser et implantert lukkeutstyr som dekker PFO-kanalen. 
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fen ved mitrallekkasje. Det er stort fokus 
på forskning og utvikling av kateterbaserte 
tekniker, også innen andre klaffer en mitral-
klaffen. De første kateterbaserte interven-
sjonene mot trikuspidalklaffen er allerede 
utført. Kateterbasert klaffeintervensjon er 
helt avhengig av 3D-avbildning. I tillegg 
brukes 3D ekkokardiografi til utredning 
og behandling av PFO, ASD og plugging 
av paravalvulære lekkasjer. Figur 8 viser 
diagnostisk og behandling av en PFO ved 
bruk av 3D ekkokardiografi. Vanligvis blir en 
ukomplisert PFO lukket i lokalanestesi ved 
hjelp av intrakardial ultralyd (ICE).

Aortaklaffen kan også avbildes med 
3D TEE, og en kan i prinsippet få de samme 
mål som en får ved hjerte CT av aortaroten. 
Pasienter som skal til kateterbasert behand-
ling av aortastenose (TAVI), gjennomgår 
CT-hjerte for preoperativ planlegging, blant 
annet for å avgjøre klaffestørrelsen. De mål 
som en får ved bruk av CT på aortaklaffen 
og aortaroten, kan en også få ved bruk av 
3D TEE, og studier har vist relativt god kor-
relasjon for sentrale TAVI-mål mellom 3D 
TEE og CT. Så hvis pasienter ikke er egnet 
for CT, kan 3D TEE være et godt alternativ. 

Det foregår mye forskning på bruk 
av 3D TEE ved utredning og behandling av 
trikuspidalklaffesykdom og klaffeproteser. I 
tillegg har en begynt å utvikle 3D-printing, 
og en kan nå printe ut modeller av en 
hjerteklaff basert på ekkobilder. Foreløpig 
er det ikke i klinisk bruk. I fremtiden vil vi 
nok også se økende bruk av hologrammer 
basert på CT og ekkobilder. Foreløpig er ikke 
disse metodene klare for klinisk bruk, men 
det foregår klinisk utprøving, blant annet på 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. 

Også ved 3D ekkokardiografi må 
en se opp for billedmessige artefakter og 
alltid sammenholde funnene på ekkokar-
diografi med det kliniske bildet. Dette er 
illustrert i figur 9 med 3D TEE-bilder av en 
mekanisk mitralventil hos en pasient som 
ble lagt inn med mistanke om ventiltrom-
bose/ventildysfunksjon. Den første TEE-
undersøkelsen ga mistanke om dysfunksjon 
på det ene lokket. Det virket som det ikke 
beveget seg og således at det ene lokket 
ble stående i åpen posisjon. Et ventillokk 
som ikke beveger seg er en meget alvorlig 
diagnose med potensielt farlig behandling. 
Det var imidlertid ikke noen overbevisende 
funn på gjennomlysning av klaffen, i tillegg 
var klinikken ikke helt overbevisende på 
ventildysfunksjon. Ved ny TEE viste det seg 
at det lokket hvor en mistenkte dysfunksjon, 
havnet i en slagskygge. Når en fikk endret 
litt på snittvinklen, ble begge lokkene synlig 
på 3D-bildet. Som ved all annen ekkokar-
diografi skal man se opp for billedmessige 
artefakter. 

Oppsummering
Utviklingen av 3D ekkokardiografi er den 
forandringen innen ekkokardiografi de siste 
10-15 år med klart størst klinisk betyd-
ning. Bruk av 3D TEE er implementert i 
retningslinjer og helt sentral i utredning og 
behandling av både mitral- og aortaklaffe-
sykdom. I tillegg er 3D TEE helt avgjørende 
ved flere kateterbaserte intervensjoner ved 
strukturell hjertesykdom. Det foregår mye 
forskning og utvikling av 3D-teknologien, 
og vi vil i fremtiden se en utstrakt bruk av 

Figur 9: Figuren illustrerer et artefakt ved 3D-bidet av en mekanisk mitralventil. Lokkene er markert med 
rød stjerne. Bilde A viser ventilen i åpen posisjon. Begge lokkene ser ut til å stå i korrekt åpen posisjon. Bilde 
B viser kun at et av de to lokkene lukker seg. Dette er et artefakt, og ved en litt annen vinkel inn mot klaffen 
så ser en i bildet C at begge lokkene lukker seg korrekt fra annen vinkel
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3D innen utredning og behandling, spesielt 
innen klaffesykdommer. 
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FOR HVEM ER TRENING FARLIG?
Kristina Haugaa. Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Trening er nyttig med effekter på mange 
organsystem inkludert det kardiovaskulære, 
endokrine, nevrologiske og muskel-skjelett-
systemet. På den kardiovaskulære siden 
medfører trening en rekke forandringer 
(figurer fra referanse 1): 

Disse endringene kan gå utover de 
fysiologiske og overlappe med patologiske 
forandringer. 

Hvor hyppige 
er hendelser i 
forbindelse med 
trening?
Insidensen for plutselig død 
hos konkurranseatleter variere 
fra 1:1 000 000 til 1:5000. Den 
store variasjonen kan forklares 
av beregning av insidensen som 
antall tilfeller per år/antall i 
populasjonen. Antall i populasjonen utgjø-
res av antall personer som trener, og dette 
har man naturlig nok ikke gode tall på. Man 
vet imidlertid at menn har høyere risiko enn 
kvinner med 3:1- til 9:1-ratio (menn: kvin-
ner) og at afro-karibiske atleter har høyere 
risiko.

Kardiale årsaker til plutselig 
død hos idrettsutøvere
Koronarsykdom
Koronarsykdom er den klart hyppigste 
årsaken til plutselig død i forbindelse med 

aktivitet hos personer over 40 år. Hvis 
koronarsykdommen er subklinisk og ventrik-
kelflimmer er førstegangssymptom, er det 
vanskelig å forutse eller forhindre.

Ved etablert koronarsykdom er det 
viktig å unngå iskemi for å unngå arytmier. 
Risikofaktorer for å drive med idrett hos 
pasienter med etablert koronarsykdom er: 

 y Signifikante stenoser, belast-
ningsindusert iskemi

 y EF ≤ 50 %
 y Nedsatt arbeidskapasitet
 y Ikke-vedvarende ventrikkelta-

kykardi, polymorfe eller hyppige 
ventrikulære ekstrasystoler i 
hvile eller ved stress

 y Nylig PCI/akutt koronarsyndrom 
(< 3 måneder)

 y Treningsråd bør derfor tilpasses 
individuelt. 

Anomale koronarkar har en prevalens på 
under 1 %. Symptomer kan vise seg som 
anstrengelsesutløst angina, synkope eller 
plutselig død hos unge (< 40 år). Diagno-
sen stilles med invasiv koronar angiografi, 
koronar CT-angiografi eller ekkokardiografi 
(kortakse).

Kardiomyopatier

Arytmogen kardiomyopati
Det er nå anerkjent at trening akselere-
rer sykdommen og medfører mer alvorlig 
sykdom hos pasienter med arytmogen 
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høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC) 
(2). ARVC-pasienter er derfor ofte atleter 
og er vant med, og ønsker, en aktiv livs-
stil. For å kunne gi mer spesifikke råd om 
trening hos disse pasientene undersøkte 
vi treningsvaner hos 173 ARVC-pasienter 
ved kardiologisk genetisk poliklinikk, Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet (3). Høy 
intensitet og lang varighet var ikke uven-
tet begge forbundet med verre utkomme. 
Imidlertid var det en sterk sammenheng 

mellom høyintensitetstrening og livstruende 
arytmi. Høy intensitet også med kort varig-
het hadde verre utkomme en lang varighet 
av lavintensitetstrening. Vi anbefaler derfor 
våre ARVC-pasienter å kun trene på lav 
intensitet, men heller lenger varighet. 

Hjertestans er et hyppig debutsymp-
tom hos pasienter med ARVC. Imidlertid 
har ARVC-populasjonen endret seg etter 
at gentest ble innført i Norge i 2007. Vi 
undersøkte om risikoen for plutselig død 
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som debutsymptom har endret seg i en 20 
års periode (4). Vi fant at hjertestans eller 
livstruende arytmi var debutsymptom hos 
58 % av indekspasientene diagnostisert før 
2007 og 42 % hos dem diagnostisert etter 
2007. Det er derfor fortsatt en høy andel av 
pasientene som debuterer med arytmi, og 
disse er det vanskelig å finne før den livstru-
ende hendelsen. 

Hypertrofisk kardiomyopati 
Hypertrofisk kardiomyopati har lenge vært 
regnet som en hyppig årsak til død hos 
idrettsutøvere. Nyere forsknings viser at 
mange pasienter med hypertrofisk kardio-
myopati kan trene trygt. De idrettsrelaterte 
kardiale forandringene kan se ut til å være 
fordelaktige slik som større venstre ventrik-
kelvolumer og bedret diastolisk funksjon 
(5). Det er derfor viktig at fremtidige studier 
også fokuserer på «for hvem er trening ikke 
farlig». 

 «Myocardial bridging»
Prevalensen er angitt fra 0,5–12 % til 5–75 % 
(invasive angiografier vs CT-undersøkelser). 
Symptomene er typisk anstrengelsesutløst 
angina eller synkope. Myocardial bridging 
ses ofte ved hypertrofisk kardiomyopati. 
Behandlingen utgjøres av betablokker, og 
sjelden er kirurgi nødvendig. Stenting av 
karet i det trange området frarådes. 

Andre tilstander som ikke omhand-
les her der trening kan være farlig, er 
kanalopatier og aktive myokarditter.

Utredning av idrettsutøvere 
med arytmier/pasienter 
med anstrengelsesutløst 
ventrikkeltakykardi/
ventrikkelflimmer

 y EKG 
kan avdekke kardiomyopatier, ionekanal-
sykdommer og iskemi

 y Koronar angiografi/CT-angiografi 
diagnostiserer koronarsykdom, anomale 
koronarkar og myocardial bridging

 y Ekkokardiografi 
essensielt i all utredning

 y MR av hjertet 
kan utelukke kardiomyopatier og diag-
nostisere myokarditt

 y Arbeids-EKG 
viktig for vurdering av katekolaminerg 
polymorf ventrikkeltakykardi, VES, aryt-
mier, QT-tid-forkortelse.

 y Gentest 
Kan vurderes: 

 y PET-scan 
er viktig i diagnostisering av sarkoidose

 y Biopsi kan vurderes ved mistanke om 
myokarditter og som siste utvei ved uklar 
hypertrofi

Sammenfatning
Plutselig død i idrett er sjelden, og idrett er 
helsebringende for de aller fleste.

Trening kan være farlig ved etablert 
koronarsykdom med fare for iskemi, ved 
arvelige kardiomyopatier og ved ioneka-
nalsykdommer, koronare anomalier og 
myokarditter.

Ikke alle tåler ekstrem trening. Det 
kan virke som at terskelen for hvor mye 
hjertet tåler er individuell og må undersøkes 
nærmere. 

Risikosymptomer for anstrengel-
sesrelatert plutselig død er symptomer på 
koronarsykdom, i tillegg til synkoper og 
ventrikulære arytmier, inklusive VES, som 
forverres ved aktivitet.
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HVILKE HINDRINGER MØTER VI I 
DAG I FOREBYGGING AV HJERTE- 

OG KARSYKDOM
Serena Tonstad, Seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus

Vi opplever en utrolig tid i hjerte- og 
karmedi sin, en tid som ingen hadde forut-
sett for 20 år tilbake. Trendene i insidensen 
av akutt hjerteinfarkt og død av 
hjerte- og karsykdom peker ned-
over for begge kjønn og for alle 
aldersgrupper, også hos de aller 
eldste (1). Nedgangen i insidens 
betyr selvfølgelig ikke nedgang i 
prevalens. På bakgrunn av immi-
grasjon, aldring av populasjonen 
og andre grunner øker prevalen-
sen av hjerte- og karsykdom og 
behovet for behandlingen forblir 
stort.

Epidemiologer og behand-
lere diskuterer årsakene til nedgangen. 
Så langt er konklusjonen at mens bedre 
behandlinger er klart ansvarlig for omkring 
halvparten av nedgang, er bildet ikke 
fullt så entydig når det gjelder endringer i 
risikofaktorene.
1. Røyking – her ligger den største for-

klaringen. Den raskeste responsen i 
befolkningen til røykeslutt er nedgang i 
hjerte- og karsykdom. I Norge røykte om 
lag 30 % av befolkningen ved hundre-
årsskifte (2000), mens tallene fra 2018 
viser en andel på 11 %. Andelen er < 5 % 
hos menn og kvinner mellom 16 og 24 
år. Denne prestasjonen er imponerende 
i global sammenheng. Men ennå ligger 
det en stor utfordring med røyking: av og 
til røyking. Tallene har ligget på 8-9 % 
av befolkningen i flere år. Her trengs det 
mer informasjon ut at antall sigaretter 
daglig er mye mindre viktig for hjerte- og 
karsykdom enn for f.eks. kreft og kols. 
Røyking av 1-5 sigaretter daglig gir nes-
ten 50 % av risikoen som 20 sigaretter 
daglig gir (2). Det er også en fare for at 
røykere som har gått over til e-sigaretter 
blir skremt av medieoppslag (og behand-
lere) som påstår at e-sigaretter er like 

er ikke økt bruk av legemidler siden ned-
gangen er målt hovedsakelig i gruppen 
som i liten grad har startet behandling 
med antihypertensiva og kolesterolsen-
kende midler – dvs. gruppen 40-49 år. 
Gode forklaringer på denne nedgangen 
mangler, men delvis tenker man at 
generelt bedre leveforhold og sosioøko-
nomisk vekst kan påvirke disse trendene, 
og muligens også inntaket av frukt og 
grønnsaker som har økt. 

4. Fedmeepidemien – her rister folk på 
hodet. Hvordan kan nedgangen i hjerte- 
og karsykdom fortsett tross økningen 
i gjennomsnittlig kroppsmasseindeks? 
Tallene er svært klare illustrert i data-
ene fra HUNT 4-undersøkelsen som ble 
foretatt fra september 2017 til februar 
2019. Prevalensen av fedme i Norge er 22 
% hos kvinner og over 25 % hos menn. 
Hittil har man ikke observert et land eller 
befolkningsgruppe globalt der fedmeepi-
demien er blitt reversert (6). Så det må vi 
leve med. Vil epidemien påvirke hjerte-
karsykdom? Svaret hittil er nei – men 
hvorfor ikke? Og hvordan kan vi forklare 
at insidensen av diabetes i Norge blant 
alle etniske grupper også er redusert 

helseskadelig som røyking – en 
påstand som er imøtegått av 
helsemyndigheter i England og 
Norge (3, 4).

2.  Kosthold – det er nå 15 år siden 
begrensningen og senere for-
budet mot trans-fett ble innført 
i befolkningen. Effekten av 
denne fettformen som forstyr-
rer lipider, vil være begrenset 
i dag.

3.  Blodtrykk og kolesterol – her 
har det vært betydelige 
nedganger som vises i alle 
undersøkelsene (5). Årsaken 
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(7)? Her er det i hvert fall en jobb å gjøre. 
Hvis vi vil beholde nedgangene som vi 
ser, er vi nødt til å behandle folk med 
fedme som vi behandler alle. Vi skal 
gjøre risikoberegninger og ikke vente på 
vektreduksjon før vi starter forebyggende 
legemidler – livsstil går hånd i hånd med 
legemidler for hypertensjon, dyslipidemi 
og diabetes type 2, alle tilstander som 
er prevalente i denne gruppen. Effekten 
av vektreduksjon på risiko for hjerte- og 
karsykdom er begrenset – delvis fordi 
fedme bestemmes av multiple faktorer – 
og arvelighet står for en betydelig andel.

5. Sosiale ulikheter – forskjeller i utdan-
ning gir store utslag både når det gjelder 
hjerte- og karsykdom, røyk, kroppsmas-
seindeks, diabetes type 2 osv. Forskjel-
lene i de klassiske risikofaktorene utgjør 
80-90 % av ulikheter (8). Norge har for 
eksempel større ulikheter enn Sverige, 
men når det gjelder hjerte- og karsyk-
dom, er de blitt mindre i de siste årene 
(tall fra Folkehelseinstitutt). Som nylig 
beskrevet – sannsynligvis har Sverige 
en mindre samfunnsgradient enn Norge 
pga. tidligere (tidsmessig) start av 
utbredt bruk av snus i Sverige (8). Hva 
betyr dette for forebygging? Vi er nødt til 
å forstå at vi ikke alltid kan kommunisere 
hva som er sunn livsstil og hjelpe alle i 
befolkningen til å mosjonere 150 minut-
ter i uken, slutte med sukker og unngå all 
bruk av alkohol og nikotin. Det er faktisk 
mulig å begrense skadene hos de fleste 
– f.eks. ved å tillate e-sigaretter (også 
med nikotin) og snus for å motvirke 
sigarettrøyking, i hvert fall i noen år til, 
og ved å starte forebyggende medisiner 
selv om personen ikke klarer å redusere 
kroppsmasseindeksen. 

Til slutt er det livsstil som betyr mest heller 
enn kroppsvekt. Det er illustrert i en dansk 
undersøkelse som viste at menn og kvin-
ner som var karakterisert med 3 eller 4 av 
følgende 5 livsstilsråd hadde en redusert 
dødelighet totalt og redusert dødelighet av 
hjerte- og karsykdom med 60 % – uansett 
kroppsmasseindeks og også om ikke liv-
vidde var en av komponentene (9). Og her 
er rådene – vi kommer langt med å fremme 
3-4 av dem - #1 må nok alltid være med:

 y Aldri røykt sigaretter/sluttet totalt i minst 
15 år

 y ≤ 2 enheter alkohol/dag for menn og ≤ 1 
for kvinner

 y Kosthold med mye fisk, fullkorn, 
frukt, grønt og mindre rødt kjøtt og 
kjøttprodukter

 y Fysisk aktivitet 150 min/uken
 y Livvidde innenfor 88 cm for kvinner og 

102 cm for menn
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NYRESYKDOM SOM 
KARDIOVASKULÆR 

RISIKOFAKTOR
Bård Waldum-Grevbo, Nyremedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Kronisk nyresykdom er prevalent i befolk-
ningen, ca. 10 % av Norges befolkning 
har kronisk nyresykdom i de ulike stadier. 
Kronisk nyresykdom er en under-
vurdert kardiovaskulær risiko-
faktor. Både fallende glomerulær 
filtrasjonsrate (GFR) og økende 
proteinuri er uavhengige risi-
kofaktorer for kardiovaskulære 
hendelser og død. Pasienter i 
dialyse har en mangedoblet risiko 
for kardiovaskulær død, men selv 
pasienter med moderat reduksjon 
av GFR (< 60 ml/min/1,73 m2) 
eller moderat albuminuri (tidligere 
kalt mikroalbuminuri) har en bety-
delig økt risiko for kardiovaskulær 
sykdom. Tradisjonelle risikokalkulatorer for 
å estimere risiko på individnivå (f.eks. Fram-
ingham) tar ikke høyde for tegn til nyresyk-
dom. Risiko for kardiovaskulære hendelser 
vil derfor systematisk undervurderes hos 
populasjonen med kronisk nyresykdom, og 
resultatet kan være at populasjonen ikke blir 
tilbudt viktige primærpreventive tiltak.

Spektrum av kardiovaskulær sykdom 
skiller seg i nyrepopulasjonen fra den gene-

relle befolkning og andre høyrisikogrup-
per som diabetes mellitus (Figur 1). Mens 
arteriosklerotiske sykdomsmekanismer er 

akselerert tidlig i forløpet av nyre-
sykdommen, vil ikke-arterioskle-
rotiske mekanismer dominere når 
pasienten nærmer seg avanserte 
stadier av nyresykdom. Statin-
behandling er f.eks. ikke doku-
mentert effektivt hos pasienter i 
dialyse, selv om kardiovaskulær 
risiko i denne pasientgruppen er 
veldig høy. Vaskulær kalsifi sering, 
venstre ventrikkelhypertrofi og 
uremisk kardiomyopati med 
påfølgende hjertesvikt og maligne 
arytmier dominerer de kardio-

vaskulære hendelsene i denne pasientpo-
pulasjon. Mekanismene bak den uremiske 
kardiomyopati, venstre ventrikkelhypertrofi 
og vaskulær kalsifisering ved kronisk nyre-
sykdom er foreløpig ufullstendig forstått.

Nyrepasienter er systematisk 
ekskludert fra kardiologiske behandlings-
studier, pasientpopulasjonen har en høy 
risiko for komplikasjoner og flere essensielle 
hjertemedisiner har potensial til å forverre 

nyrefunksjonen. 
Konsekvensen er at 
pasienter med kronisk 
nyresykdom i mindre 
grad tilbys behandling 
anbefalt i retningslinjer 
både når det gjelder 
primærprofylakse, 
sekundærprofylakse 
og medikamentell og 
intervensjonsbasert 
behandling av kar-
diovaskulær sykdom. 
Behandlingsnihilisme 
bidrar sannsynligvis til 

Figur 1. Skjematisk fremstiilling av kardiovaskulær risiko ved nyresykdom  
Fortsettelse side 106
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KUNSTIG INTELLIGENS FOR EN 
MER EFFEKTIV OG TREFFSIKKER 

EKKOKARDIOGRAFI
Lasse Løvstakken, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,  

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kunstig intelligens og maskinlæring er 
teknologier på vei inn i mange deler av 
samfunnet, inkludert sykehuset og innen 
kardiologien. Kunstig intelligens henviser til 
at datamaskiner selv lærer og tar 
beslutninger, mens maskinlæring 
henviser til algoritmene for å gjøre 
selve læringen fra data nøyaktig og 
effektiv. Det er både store forvent-
ninger og stor skepsis forbundet 
med kunstig intelligens brukt innen 
helseområdet. Det er i denne 
forbindelsen viktig å fokus på at 
kunstig intelligens her kan spille 
på mange strenger. Mye handler 
om å effektivisere de verktøy som 
allerede er i bruk, som for eksempel 
kan frigjøre kardiologen fra rutinearbeid og 
legge til rette for at flere pasienter kan få sin 
ekkokardiografiutredning tidligere. Videre 
håper vi at maskinlæring kan tilføre en høy-
ere grad av objektivitet og nøyaktighet ved å 
gjøre målinger mer konsistente og nøyak-
tige. Dette innebærer en relativt lav risiko i 
bruk, og om det ikke fungerer godt nok, så 
blir det ikke en del av den kliniske hverda-
gen. Eksempler kan være at man automati-
serer de deler av analysen som er forbundet 
med manuell datautvelgelse, målinger, 
og rapportering. I en studie ved Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet har 

vi vist at vi kan oppnå en robust, helauto-
matisk EF-måling ved å benytte kunstig 
intelligensteknologi, med en nøyaktighet 
innenfor det vi forventer av variasjon mel-

lom observatører (ca. 10 %). Veien 
videre inkluderer også bruk av 
kunstig intelligens for å sette diag-
nose og predikere utfall. Dette er 
en bruk av kunstig intelligens som 
innebærer høy risiko i bruk og som 
derfor må introduseres med stor 
omhu. «Computer aided diagnosis» 
er et spennende og fremtidsrettet 
fagfelt i skjæringspunktet mellom 
tradisjonell statistikk og moderne 
datalæring. Her må vi nøysomt 
finne de applikasjoner hvor data-

maskinen kan bidra positivt i interaksjon 
med kardiologen, og utfallet fra algoritmene 
bør kunne forklares og forstås ved inspek-
sjon. Når det gjelder ekkokardiografi, så 
er det videre ikke urealistisk å tenke at det 
finnes mer informasjon av klinisk betydning 
i ultralydbildene enn det man i dag trekker 
ut fra de ulike kliniske mål. Det kan være 
kompliserte sammenhenger som bare en 
maskinlæringsalgoritme i praksis kan trekke 
ut gjennom å analysere millioner av bilder. 
Fremtiden er i så måte spennende, og vi er 
bare ved startstreken.
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KORONARARTERIEANOMALIER 
OG KORONARE FISTLER HOS 

VOKSNE PASIENTER UTEN 
MEDFØDT HJERTESYKDOM  

- NÅR SKAL VI AGERE?
Ole Geir Solberg, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Koronararterieanomalier påvises ved 
koronar angiografi hos 1,5-5,6 % av pasien-
tene, (Cleve Clin J Med 1990; 57: 147-52, 
Circulation 2007; 115: 1296-1305) 
og vanligvis som et tilfeldig funn. 
Insidens i befolkningen er anslått 
til å være i området 0,2-1,2 %. 
Koronare fistler utgjør 10-15 % av 
koronaranomaliene.

Det foreligger ikke ran-
domiserte, kliniske studier av 
behandling i denne pasientgrup-
pen. Europeiske retningslinjer 
berører ikke problematikken, men 
amerikanske retningslinjer har et 
eget kapitel (Circulation 2019;139: 
e698–e800). Anbefalingene bygger på 
obduksjonsstudier, registerdata, kasuistik-
ker og pasientserier. Evidensgrunnlaget er 
stort sett ekspertkonsensus. Spesielt bør 
man legge merke til at det ikke foreligger 
dokumentasjon fra randomiserte studier på 
at intervensjon kan forhindre plutselig død 
eller andre alvorlige endepunkter.

Koronararterieanomalier av 
klinisk betydning
Listen over mulige anatomiske varianter 
og anomalier er svært lang. Kun et fåtall av 
anomaliene gir myokardiskemi med fare for 
plutselig død, malign arytmi, hjertesvikt-
utvikling og angina. Imidlertid kan benigne 
anomalier ha klinisk betydning i forbin-
delse med hjertekirurgi og kateterbaserte 
intervensjon. 

De klinisk betydningsfulle anomali-
ene er venstre koronararterie avgående fra 
lungearterien og koronararterie avgående 

fra motsatt sinus med forløp mellom de 
store karene. 

Anomalt avgående 
koronararterie fra 
lungearterien
Avgang av venstre koronararterie 
fra lungearterien, Bland-White-
Garlands syndrom, forekommer 
i en frekvens på 1 av 300 000 
levende fødte og medfører at 
venstre koronararterie drenerer til 
lungekretsløpet. Ved den adulte 
typen forsynes venstre koronar-
arteries myokardiale forsynings-
område via kollateraler fra høyre 

koronararterie. Tilstanden oppdages en 
svært sjelden gang i voksen alder. Kirurgisk 
behandling anbefales. Ved den infantile vari-
anten foreligger ikke kollateraler av betyd-
ning, og dødeligheten er svært høy om det 
ikke interveneres kirurgisk. Anomal avgang 
av høyre koronararterie fra lungekretsløpet 
anbefales behandlet ved symptomer og/
eller funn som kan tilskrives anomalien.

Anomalt avgående koronararterie 
fra motsatt sinus
Dette inkluderer ektopisk avgang av høyre 
koronararterie fra venstre koronare sinus 
(ca. 0,9 % av angiograferte) og ektopisk 
avgang av venstre koronararterie fra høyre 
koronare sinus (ca. 0,15 % av angiogra-
ferte). En amerikansk obduksjonsstudie av 
militære rekrutter under 35 år beregnet en 
hyppighet av dødsfall på grunn av koronar-
arterieanomali til 1 av 300 000 (Ann Intern 
Med 200; 14: 829-34). Tilsvarende tall er 
funnet i en italiensk studie på idrettsutøvere 
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under 35 år (JAMA 2006; 296: 1593-601). 
Disse og andre studier viser at dødsfallene 
er knyttet til kraftig fysisk anstrengelse og 
at den anomalt forløpende koronararterien 
går mellom lungearterien og aorta. Spesielt 
malignt er det om karet går intramuralt i 
et av de store karene. Dødsfallene er i all 
hovedsak knyttet til avgang til en anomalt 
forløpende venstre koronararterie (figur 1) 
fra motsatt sinus med interarterielt forløp. 

Gjennomgang av pasientkasuistik-
ker viser at forutgående varselsymptomer 
ofte ikke kunne dokumenteres. Plutselig 
død kunne være første «symptom» på 
anomalien. Andre studier viser at korona-
ranomalier avtar i hyppighet og nærmest 
er neglisjerbar som årsak til plutselig død 
etter 25 års alder (Circulation 2012;126: 
1363-1372). 

Hos middelaldrende og eldre diag-
nostiseres koronaranomalier oftest som 
ledd i utredning av mer eller mindre typiske 
brystsmerter. I en sveitsisk registerstudie 
ble middelaldrende personer (gjennom-
snittsalder 56 år) med malignt koronar-
arterieforløp (definert som koronararterie 
forløpende fra motsatt sinus og med forløp 
mellom aorta og lungearterien) fulgt i ca. 4 
år (Eur Heart J 2017; 38: 2009–2016). Sam-
menlignet med en matchet referansepopu-

lasjon var det ingen statistisk 
signifikant forskjell i død eller 
andre alvorlige endepunkter.

Amerikanske retnings-
linjer har en klasse I-anbefaling 
om at anomalt forløpende 
koronararterie fra motsatt 
sinus skal behandles når 
iskemi, symptomer og funn 
kan tilskrives anomalien. I 
fravær av iskemi åpnes det for 
både kirurgisk og konservativ 
behandling, mens man ved 
påvist ventrikulær arytmi anser 
kirurgi som fornuftig.

Ved påvist anomali 
bør pasientene utredes med 
koronar CT-angiografi, selektiv 
koronarangiografi og ev. MR av 
hjertet. Videre bør det gjøres 
ekkokardiografi, og ved tvil om 
symptomer og funn kan tilskri-
ves anomalien, bør det gjøres 
arbeidsbelastning.

Når skal vi agere?

 y Venstre koronararterie avgående fra lun-
gearterien bør behandles kirurgisk. 

 y Høyre koronararterie avgående fra lun-
gearterien bør behandles når symptomer 
og funn kan tilskrives anomalien.

 y Ved vellykket resuscitert pasient etter 
hjertestans og påvist koronararterie 
avgående fra motsatt sinus og forløp 
mellom de store kar (malignt forløpende)
anbefales kirurgisk behandling.

 y Malignt forløpende koronararterie som 
påvises hos unge (under 35 år) som dri-
ver konkurranseidrett bør sannsynligvis 
behandles kirurgisk.

 y Malignt forløpende koronararterie hos 
andre bør sannsynligvis kun behand-
les kirurgisk dersom symptomer og 
objektive funn kan tilskrives den påviste 
anomalien.

 y Medikamentell behandling med beta-
blokker kan synes fornuftig, men det 
foreligger ikke studier som dokumenterer 
noen prognostisk nytte.

Figur 1. Koronar CT-angiografi. Pasient med singel koronararterie 
fra høyre koronare sinus. Venstre hovedstamme avgår proksimalt og 
forløper mellom aorta og lungearterien.
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Koronararteriefistler
Fistlene oppdages oftest tilfeldig i forbin-
delse med koronar angiografi. I de tilfeller 
det foreligger symptomer er det oftest i 
form av dyspné, hjertesvikt eller endokarditt 
(Heart Lung Circ 2018; 27: 940–951).

Fistlene har utspring i en av koronararteri-
ene og kan munne ut i:

 y lavtrykkssystem (sinus coronarius, høyre 
hjertehalvdel, vena cava, lungearterie, 
venstre forkammer, lungevener)

 y høytrykkssystem (venstre ventrikkel, 
koronararterie, bronkialarterie) 

Hemodynamisk konsekvens av fistler vil 
avhenge av dreneringsområde:

 y venstre til høyre shunt: kontinuerlig 
blodstrøm, koronart stjele-fenomen og 
volumbelastning av alle kamre

 y shunt til venstre atrium eller lungeve-
ner: kontinuerlig blodstrøm, koronart 
stjele-fenomen og volumbelastet venstre 
ventrikkel og atrium

 y venstre-til-venstre-shunt: venstresidig 
volumbelastning

Koronar stjele-fenomen kan gi myokardial 
iskemi, angina og hjertesvikt. Kontinuerlig 
blodstrøm til høyre hjertehalvdel kan en 
sjelden gang gi pulmonal hypertensjon.

Store fistler defineres som 
diameter over det dobbelte av distal 
referansediameter.

Middels store fistler har diameter 1-2 
ganger distal referanse.

Små fistler har diameter under distal 
referanse. 

Ved påvist fistel bør pasientene utre-
des med koronar CT-angiografi, selektiv kor-
onarangiografi og ev. MR av hjertet. Videre 
bør det gjøres ekkokardiografi, og ved tvil 
om symptomer og funn kan tilskrives ano-
malien, bør det gjøres arbeidsbelastning.

Når skal vi agere?

 y Store fistler bør sannsynligvis behandles 
(kirurgisk eller perkutan lukning) uavhen-
gig av symptomer på grunn av fare for 
progresjon, ruptur og hemodynamiske 
konsekvenser.

 y Middels store fistler bør behandles der-
som det er symptomer og funn som kan 
tilskrives fistelen, dvs. myokardial iskemi, 
arytmi, ventrikkeldysfunksjon eller -dila-
tasjon og endokarditt.

 y Små eller asymptomatiske middels store 
fistler bør kontrolleres med ekkokardio-
grafi og ev. iskemitesting.

 y Endokardittprofylakse bør overveies, 
men problemstillingen ved koronare 
fistler er ikke behandlet i internasjonale 
retningslinjer.

Konklusjon
Koronararterieanomalier av klinisk betyd-
ning er sjeldent forekommende. Hos unge 
under 35 år og spesielt hos idrettsutøvere er 
terskelen for kirurgisk behandling lav. Mid-
delaldrende og eldre synes ikke å ha nytte 
av intervensjon for anomalien i seg selv, 
men kun når symptomer og funn med rime-
lig grad av sikkerhet kan tilskrives funnet.

Koronare fistler bør behandles når de 
er store og/eller symptomgivende. Endokar-
dittprofylakse bør overveies.
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ASYMPTOMATISKE ARYTMIER - 
HVA GJØR VI MED DET?  
FOKUS PÅ TAKYARYTMI

Elisabeth Iversen, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen

Arytmi kan forekomme som en isolert 
elektrisk forstyrrelse eller som delsymptom 
ved strukturelle forandringer i 
hjertet. Det spenner fra det helt 
ufarlige og normale til alvorlige 
signal på livstruende hjertesyk-
dom. Den vanligste fornemmel-
sen ved arytmi er hjertebank og 
følelse av urolig hjerte. Imidlertid 
opplever ikke alle symptomer. 
Hjerterytmeforstyrrelser kan være 
oppdaget tilfeldig ved legekontakt 
av annen årsak eller selvoppdaget 
ved hjemme-blodtrykksmåling 
eller måling av puls. Det har vært 
en rask vekst i enheter/utstyr og 
applikasjoner som kan evaluere hjerteryt-
men. Dette gir en økning av asymptomatisk, 
tilfeldig oppdaget arytmi, som igjen kan føre 
til diagnostiske utfordringer. Hvilken tilnær-
ming skal vi ha til asymptomatisk arytmi? 
Vil asymptomatisk arytmi innebærer de 
samme risikoaspekter som symptomatisk 
arytmi?

I februar 2019 publisert European 
Heart Rhythm Association (EHRA) en kon-
sensusrapport som belyser teamet (1).

Supraventrikulære 
ekstrasystoler
Supraventrikulære ekstrasystoler (SVES) er 
vanlig forekommende både blant normal-
populasjonen og ved hjertesykdom. Andel 
individer som opplever symptom er ukjent; 
det er også uklart om det er sammenheng 
mellom andel SVES og symptom. SVES har 
i lang tid blitt betraktet som ufarlig og uten 
prognostisk betydning. I løpet av de siste 
10 årene er det publisert flere studier som 
har vist at høy SVES-byrde er assosiert 
med økt risiko for slag, total dødelighet og 
atrieflimmer hos pasienter uten kjent hjer-
tesykdom (2-5). Høy andel SVES kan være 
en prediktor for utvikling av atrietakykardi 

økt risiko for utvikling av atrieflimmer. Det 
er viktig med god kontroll på risikofaktor 
som blodtrykk, vekt og søvnapné. Ved korte 
episoder av atrieflimmer som i seg selv ikke 
ville være indikasjon for antikoagulasjon, 
kan høy andel SVES bidra i beslutningspro-
sessen om antikoagulasjon bør startes (1). 

Når det gjelder asymptomatisk 
SVES, mangler det kunnskap og data da 
de fleste studier ikke er kategorisert med 
henblikk på symptom/ikke symptom.

Asymptomatisk ventrikulær 
depolarisering
Ventrikulær preeksitasjon skyldes eksen-
trisk aktivering av ventrikkelmyokard via én 
eller flere atrioventrikulær(e) aksessorisk(e) 
bane(r). Dette gjenspeiles på EKG med 
deltabølge, kort PQ-tid og breddeforøket 
QRS-kompleks. Deltabølge er anslått å være 
tilstede hos 0,1-0,3 % av befolkningen (6). 
Det er anslått at 1 av 5 vil utvikle arytmi 
relatert til den aksessoriske banen, omtalt 
som WPW-syndrom. 

Det man frykter, er preeksitert 
atrieflimmer. Rask overledning av atriea-
rytmi/atrieflimmer over den aksessoriske 
banen kan degenerere til ventrikkelflimmer. 

og atrieflimmer. Imidlertid finnes det flere 
ubesvarte spørsmål. 

 y Hva er grenseverdi for unormal 
SVES byrde? 

 y Vil behandling av pasienter med 
høy andel SVES med antiaryt-
mika eller ablasjon redusere 
risiko for atrieflimmer? 

 y Bør pasienter med økt hjer-
neslagrisiko og høy SVES-
byrde bruke antikoagulasjon? 

I konsensusrapporten er anbefa-
lingene at pasienter med > 500 
SVES/24t skal betraktes som 



hjerteforum   N° 1/ 2020 / vol 33 88

Insidensen av plutselig hjertedød er rap-
portert å være mellom 0-0,6 % per år. Hos 
symptomatiske er det anslått en risiko på 
0,25 % per pasientår, hos asymptomatiske 
er risikoen estimert til 0,1 % per pasientår 
(7). Denne hendelsen kan imidlertid være 
den første manifestasjon av sykdommen. 
Identifisering av individer med høy risiko 
og søken etter den mest hensiktsmessige 
metoden for risikostratifisering har vært 
en kontinuerlig utfordring. Betingelsen for 
utvikling av ventrikkelflimmer er at den 
aksessoriske banen har en kort antegrad 
refraktærtid, dvs. at den har en evne til hur-
tig overledning til ventriklene. Det er fore-
slått ulike non-invasive og invasive metoder 
for risikostratifisering. Ved arbeids-EKG har 
plutselig og komplett tap av deltabølge blitt 
funnet å korrelere med lang antegrad refrak-
tærtid. Det er her viktig å huske at sympa-
tisk stimulering vil påvirke ledningsegen-
skaper til AV-knuten og den aksessoriske 
banen slik at deltabølgen kan endre seg 
under belastning. Holter-monitorering kan 
avdekke intermitterende preeksitasjon, og 
dette har blitt betraktet å være en prediktor 
for relativt lang refraktærtid. Imidlertid har 
nyere studier indikert at mer enn 1 av 5 med 
intermitterende preeksitasjon har effektiv 
refraktærtid < 250 ms. Intermitterende pre-
eksitasjon anses ikke som en perfekt markør 
på aksessorisk bane med lav risiko. Ekkokar-
diografi bør tas av alle mtp. strukturell eller 
kongenitt hjertesykdom. Invasiv elektrofy-
siologisk testing er overlegen i forhold til 
non-invasiv utredning. Det gir mulighet til å 
bestemme den aksessoriske banens effek-
tive refraktærtid (APERP) samt kunne indu-
sere arytmi og måle korteste RR-intervall 
under indusert atrieflimmer (SPERRI). Ved 
elektrofysiologisk undersøkelse kan man 
også detektere tilstedeværelse av multiple 
aksessoriske baner.

Faktorer som er assosiert med økt 
risiko for malign arytmi, er antegrad ledning 
gjennom den aksessoriske bane < 250 ms, 
induserbar atrioventrikulær reentrytakykardi 
eller atrieflimmer, multiple aksessoriske 
baner, strukturell hjertesykdom, ung alder 
og septal bane. I de europeiske retningslin-
jer fra 2019 er håndtering og behandling av 
pasienter med asymptomatisk preeksitasjon 
godt dekket. Ved ung alder, risikoyrke eller 
konkurranseidrett, samt dersom høyrisiko-

egenskaper ved ikke-invasiv risikostratifise-
ring, er det sterk anbefaling om elektrofy-
siologisk undersøkelse. Dersom man finner 
lavrisiko-egenskaper ved invasiv risikostra-
tifisering, bør observasjon uten ablasjon 
vurderes (8). Risiko for arytmi bør alltid 
vektes mot risikoen ved elektrofysiologisk 
undersøkelse med hensyn på ablasjon. 

Atrieflimmer
Atrieflimmer er forbundet med økt sykelig-
het og dødelighet. Arytmien er assosiert 
med to ganger økt risiko for dødelighet 
av alle årsaker hos kvinner og 1,5 ganger 
økning hos menn. Det er anslått at 20-30 
% av alle hjerneslag skyldes atrieflimmer. 
Venstre ventrikkeldysfunksjon er funnet hos 
20-30 % av alle atrieflimmerpasienter. Kog-
nitiv svikt og vaskulær demens kan utvikles 
selv hos antikoagulerte atrieflimmerpasien-
ter. Det er anslått at 2-3 % av befolkningen 
har atrieflimmer (9, 10). Forekomst av 
asymptomatisk atrieflimmer er rapportert 
å variere fra 10-40 %. En større sannsynlig-
het for asymptomatisk atrieflimmer har 
blitt observert blant menn, eldre, de med 
ikke-paroksysmal atrieflimmer samt ved 
post-ablasjons atrieflimmer (1). Tilgjenge-
lig data antyder at pasienter med asymp-
tomatisk atrieflimmer har mindre gunstig 
prognose med større sykelighet og dødelig-
het. Dette skyldes trolig senere tromboem-
bolisk risikostratifisering og intervensjon. 
Europeiske retningslinjer fra 2016 anbefaler 
opportunistisk screening med pulspalpasjon 
eller EKG ved alder over 65 år. De foreslår 
videre at systematisk screening kan vur-
deres ved alder over 75 år eller andre med 
høy risiko for hjerneslag (10). Håndtering og 
behandling av asymptomatisk atrieflimmer 
skal i utgangspunktet baseres på samme 
prinsipper som hos dem med symptomatisk 
atrieflimmer. Hovedpoengene er å unngå 
slag ved å optimalisere hjerneslagfore-
bygging og vurdere antikoagulasjon etter 
CHA2DS2-VASc-skår. Forebygging av 
symptomer er pasientsentrert valg mellom 
frekvens- eller rytmekontroll. Når det gjel-
der asymptomatisk persisterende atrieflim-
mer, kan et forsøk på rytmekontroll skille 
mellom ekte asymptomatisk og dem som 
har tilpasset seg atrieflimmer. Det er også 
viktig med god håndtering for å forebygge 
atrieflimmerrelatert utkomme og redusere 
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risiko for takykardiindusert kardiomyopati. 
Videre skal det fokuseres på risikostyring 
med blodtrykkskontroll, blodsukkerkontroll, 
hjertesviktbehandling og behandling av 
søvnapné. Pasienter med asymptomatisk 
atrieflimmer skal på lik linje som sympto-
matiske gis anbefalinger om livsstilsendrin-
ger som vektnedgang. 

Ventrikulære ekstrasystoler
Ventrikulære ekstrasystoler (VES) kan være 
tilfeldig funn uten symptomer, forklaring 
på palpitasjoner uten prognostisk betyd-
ning, markør for hjertesykdom, årsak til 
hjertesvikt eller trigger for maligne arytmier. 
Forekomst av VES varierer med alder, kjønn 
og sykdomsstatus. Det er rapportert at VES 
forekommer i omtrent 1 % av standard-
EKG-er hos personer uten kjent hjertesyk-
dom og 40-75 % ved 24-48-timers EKG 
hos tilsynelatende friske individer. Nor-
malvariasjonen for antall VES per døgn er 
sannsynligvis stor. «Hyppige VES» brukes 
ofte som inngangsport til utredning. Hyp-
pige VES er definert som minst 1 VES på 
12-avlednings EKG, > 30 per time eller > 
500 på 24 timer. Utredning med utgangs-
punkt i VES vil i hovedsak være å utelukke 
underliggende sykdom. Faktorer som peker 
i retning av dårlig prognose er bl.a. under-
liggende hjertesykdom, mer enn 2000 
VES/24 timer, komplekse og multifokale 
VES, økende antall VES ved belastning og 
VES med korte koblingsintervall. Fravær av 
hjertesykdom indikerer god prognose, hos 
asymptomatiske er behandling ikke nødven-
dig. Imidlertid må man være oppmerksom 
på at VES kan føre til svekkelse av venstre 
ventrikkelfunksjon, da i en størrelses orden 
10-20 000 VES/24timer. VES-indusert 
kardiomyopati er reversibelt ved kontroll av 
antall VES.

Ventrikkeltakykardi
Tre påfølgende ventrikulære slag med 
frekvens > 100/min defineres som ventrik-
keltakykardi (VT). VT klassifiseres som 
ikke-vedvarende (non-sustained, NSVT) 
eller vedvarende basert på varighet. Vedva-
rende VT har en varighet > 30 sek. 

Ikke-vedvarende VT kan ofte være 
asymptomatisk, mens vedvarende som 
oftest er symptomatisk. Pålitelige epide-

miologiske data på VT er uoversiktlig, men 
forekomst øker med alder. Av alle VT-er 
forekommer omtrent 10 % hos personer 
med strukturelt normalt hjerte (idiopatiske 
VT), de resterende forekommer ved struk-
turell hjertesykdom(11).

Pasienter med asymptomatisk 
NSVT skal vurderes mtp. evt. underlig-
gende hjertesykdom, iskemisk hjertesyk-
dom, strukturell hjertesykdom og genetisk 
arytmisyndrom. Basisutredning innbefatter 
anamnese, blodprøver, EKG (standard + 
holter), ekkokardiografi og ev. arbeids-EKG. 
Andrelinje-undersøkelser utføres og baseres 
på spesifikk mistanke og innbefatter ev. 
koronarutredning, MR av hjertet, elektro-
fysiologisk undersøkelse, farmakologisk 
testing, signalmidlet elektrokardiografi og 
gentesting. 

Håndtering og behandling avhenger 
av om det foreligger underliggende hjerte-
sykdom. Ved asymptomatisk NSVT i fravær 
av underliggende hjertesykdom kreves ikke 
behandling rettet mot NSVT. Ingen antia-
rytmika har vist økt overlevelse. Betablok-
ker, kalsiumblokkere eller flekainid kan 
brukes for symptombegrensning. Imidlertid 
kreves oppfølging og overvåking av venstre 
ventrikkelfunksjon. 

Polymorf NSVT i fravær av hjerte-
sykdom eller kanalopati er uvanlig, kre-
ver grundig vurdering og i fleste tilfeller 
behandling. Ved asymptomatisk VT og 
tilhørende underliggende hjertesykdom skal 
denne og ev. komorbiditet behandles (bedre 
koronar perfusjon, optimalisere hjertesvikt-
behandling, risikostratifisering – betablok-
ker, ICD?). ICD er indisert ved vedvarende 
VT og EF < 35 % etter utelukkelse av akutt 
koronarsykdom og reversible årsaker. Foru-
ten betablokker har ingen antiarytmika vist 
å redusere dødelighet ved asymptomatisk 
VT og strukturell hjertesykdom. Gruppe I- 
og III-antiarytmika kan gi proarytmi og øke 
mortalitet.
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HVA KAN KARDIOLOGEN LÆRE AV 
EPIDEMIOLOGISKE STUDIER?

Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø - Norges 
arktiske universitet og Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Epidemiologi er et metodefag for medisinsk 
årsaksforskning som tar sikte på å gi kunn-
skap om sykdommers og risikofaktorers 
utbredelse i en populasjon i tid 
og sted. Det endelige målet er 
å oppnå kunnskapsgrunnlag 
som kan bidra til forebygging 
av sykdom. Epidemiologiske 
metoder anvendes også i diag-
nostiske og terapeutiske studier. 
Framinghamstudien fra 1948 var 
den første store internasjonale 
populasjonsstudien som kunne 
påvise sammenhenger mellom 
de klassiske risikofaktorene og 
senere hjerte- og karsykdom-
mer. I Norge startet man liknende studier 
på 1970-tallet i Oslo, fylkene Finnmark, 
Sogn og Fjordane og Oppland og i Tromsø 
fra 1974, som en viktig flaggskipstudie, først 

bare på menn, men i de neste 6 tverrsnitts-
undersøkelsene på begge kjønn. Tromsø-
undersøkelsen er Norges lengste, mest 

omfattende og best besøkte 
epidemiologiske befolknings-
undersøkelse. Forskningen har 
gitt oss viktig kunnskap om 
helse og sykdom knyttet til blant 
annet hjerte- og karsykdommer 
og bidrar til bedre forebygging 
og pasientbehandling, nasjo-
nalt og internasjonalt. Mer 
enn 45 000 tromsøværinger 
har deltatt i én eller flere av de 
sju undersøkelsene (Tromsø 
1-7) som er gjennomført siden 

1974. 18 510 personer har deltatt tre eller 
flere ganger. Den store oppslutningen har 
sikret kvaliteten på helseundersøkelsen 
og de vitenskapelige resultatene. Mer enn 
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140 Ph.D.-prosjekter har benyttet data fra 
Tromsøundersøkelsen, og over 60 Ph.D.-
prosjekter pågår. Helt siden starten utgjorde 
hjerteforskningen kjernen i Tromsøun-
dersøkelsen, og studien er kjennetegnet 
av høyt fremmøte (65 % i Tromsø 7) og 
omfattende datainnsamling av høy kvalitet. 
Et annet kjennetegn er hvordan funn fra 
observasjonsdata i tverrsnittsstudier er tatt 
opp igjen i prospektive studier og senere 
randomiserte kontrollerte forsøk. Ett eksem-
pel som skal nevnes her er historien om 
kokekaffen. Et noe tilfeldig funn i Tromsø 2 
var en signifikant sammenheng mellom bruk 
av kaffe og total serumkolesterol (1). Dette 
funnet ble fulgt av flere observasjonsstudier 
og randomiserte forsøk, som til slutt viste 
at det var kokekaffe (og ikke filterkaffe) som 
var den kolesteroløkende drikken, og at filte-
ret fjernet de fettstoffene som førte til økt 
kolesterol (2,3). Vi vet at tromsøværingene 
drikker mindre kokekaffe, at kolesterolet har 
en nedadgående trend fra 1979 til i dag og 
at kolesterolnedgangen har bidratt vesent-
lig til nedgangen i insidens av hjerteinfarkt 
i Tromsø de siste tiårene (4, 5). Det ble vist 
at 66 % av nedgang skyldes endringer i 
røyking, kolesterol og blodtrykk, og nedgang 
i kolesterol ga 32 % av gevinsten. Et annet 
eksempel er vår (og andre norske gruppers) 
forskning på sammenhengen mellom fysisk 
aktivitet og atrieflimmer (6), som igjen har 
ført til flere forskningssøknader om rando-
miserte treningsforsøk på pasienter med 

atrieflimmer. Søknadene er nå under evalu-
ering, og vi er partnere sammen med andre 
norske og internasjonale kolleger. 

Konklusjon
Kardiologen har mye å lære av epidemiolo-
giske studier som kan være hypotesedan-
nende for randomiserte kontrollerte forsøk, 
og i tillegg kan fremskaffer grunnlag for 
endring i levevaner som også kardiologer 
bør kjenne til. 
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ANTITROMBOTISK BEHANDLING 
ETTER PCI

Jan Eritsland, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Antitrombotisk behandling etter PCI er en 
fin balanse mellom risiko for blødnings-
komplikasjoner og risiko for iskemisk 
komplikasjoner (stenttrombose, hjertein-
farkt, iskemisk hjerneslag og død). 
Blødninger under antitrombotisk 
behandling er relatert til behand-
lingslengde, behandlingsintensitet, 
antall antitrombotiske prinsipper 
og pasientrelaterte faktorer. Disse 
siste inkluderer alder, komorbiditet, 
anemi, lave blodplatetall, tidligere 
blødninger, kombinasjoner med 
andre medikamenter som NSAID 
og steroider og når pasienten 
utsettes for traumer og/eller kirur-
gisk behandling.

I randomiserte kliniske studier og 
registerdata på dette feltet oppgis gjerne 
«alvorlige» («major») blødninger, og det 
finnes en rekke litt ulike klassifiseringer/
definisjoner av dette. Typisk omfatter 
«alvorlige blødninger» fatale blødninger, 
blodtap på 2-3 g/dl eller mer som krever 
intervensjon, intrakraniale, intraspinale 
eller intraokulære blødninger og hjerte-
tamponade. Det er også blitt vanlig å oppgi 
«klinisk relevante, ikke-alvorlige» blødninger 
(f.eks. kraftigere epistaxis).

På bakgrunn av tallrike randomi-
serte studier med ulike antitrombotiske 
prinsipper kombinasjoner og behandlings-
lengde er det utarbeidet retningslinjer for 
antitrombotisk behandling etter PCI. Disse 
gjenfinnes i en rekke «ESC Guidelines» fra 
de senere årene for ulike presentasjoner av 
koronarsykdom, men er godt oppsummert i 
«2017 ESC focused update on dual antipla-
telet therapy in coronary artery disease» 
(Eur Heart J 2018; 39: 213-60). Her gis 
råd om kombinasjoner av antitrombotiske 
prinsipper og behandlingslengde etter PCI, 
stratifisert etter klinisk presentasjon (akutt 
vs. kronisk), intervensjonstype og klassifise-
ring av blødningsrisiko (høy vs. lav). Denne 
tilnærmingen gir rom for i betydelig grad å 

tilpasse et antitrombotisk regime for den 
enkelte pasient, samtidig som man holder 
seg innenfor retningslinjenes anbefalinger.

Så er det i løpet av de siste 1-2 årene 
kommet nye data fra randomi-
serte studier, som i noen grad kan 
tenkes å modifisere retningslinjene 
ved kommende oppdateringer. I 
TWILIGHT-studien ble over 7000 
PCI-behandlede pasienter med økt 
risiko for blødning eller iskemisk 
komplikasjon etter 3 måneder med 
dobbel platehemmende behand-
ling (DAPT) med acetylsalisylsyre 
(ASA) og tikagrelor randomisert 
til fortsatt DAPT eller til tikagrelor 
alene (placebo for ASA) i ytterli-

gere 12 måneder. Ca. 64 % av pasientene 
hadde UAP eller NSTEMI (ingen med 
STEMI ble inkludert). Etter 12 måneder fra 
randomisering ble det registrert alvorlige 
eller klinisk relevante ikke-alvorlige blød-
ninger hos 4,0 % av pasientene i tikagrelor 
alene-gruppen mot 7,1 % i DAPT-gruppen. 
Alvorlige blødninger forekom hos hhv. 1,0 % 
og 2,0 %, begge gruppeforskjeller høysigni-
fikante. Det var ingen signifikante forskjeller 
i forekomst av død, ikke-fatalt hjerteinfarkt 
eller ikke-fatalt hjerneslag mellom gruppene 
etter 12 måneder, 3,9 % i begge grupper 
(pt. New England Journal of Medicine online 
26.9.19).

Kortere behandlingstid med DAPT 
ved å seponere ASA tidlig er også under-
søkt i 2 andre randomiserte studier nylig 
publisert i JAMA (2019; 321: 2414-37). I 
STOPDAPT-2 og SMART-CHOICE ble ca. 
3000 PCI-pasienter i hver studie randomi-
sert til hhv. 1 og 3 måneder DAPT, deret-
ter ADP-reseptorhemmer (hovedsakelig 
klopidogrel) alene eller fortsatt DAPT 
videre til 12 måneder. I begge disse studiene 
konkluderes det med at tidlig seponering 
av ASA resulterte i færre blødninger, uten 
noen signifikante forskjeller når det gjelder 
iskemisk endepunkter. Disse 2 studiene 
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har noen begrensninger, bl.a. åpen design, 
men resultatene er altså i tråd med data fra 
TWILIGHT og støtter kortere behandlings-
tid med ASA etter PCI.

ISAR-REACT 5-studien ble første 
gang presentert på ESC-kongressen i august 
2019 og er kort referert i forrige nummer 
av Hjerteforum. I denne studien ble 2 ulike 
strategier for blodplatehemmende behand-
ling ved akutt koronarsyndrom sammenlig-
net, «upfront» behandling med tikagrelor 
snarest etter randomisering mot prasugrel 
gitt etter angiografi, men før PCI (unntak: 
Prasugrel ble gitt til STEMI-pasienter ved 
randomiseringstidspunkt). Primært ende-
punkt, død, hjerteinfarkt eller hjerneslag 
etter 1 år forekom med lavere hyppighet i 
gruppen som hadde fått prasugrel sammen-
lignet med tikagrelor-gruppen, 6,9 % mot 
9,3 % (p = 0,006). Alvorlige blødninger ble 
registrert hos hhv. 4,8 % og 5,4 % (ingen 
signifikant forskjell). I dette materialet 
utgjorde STEMI ca. 41 % og UAP/NSTEMI 
snaut 59 %. Tider fra symptomdebut/diag-
nose/randomisering og til angiografi/PCI 
i sistnevnte gruppe ville vært av interesse 
med tanke på betydningen av «upfront» 
behandling med ADP-reseptorhemmer. 
Dette tidsrommet er ikke angitt i artikkelen, 
som nå er publisert (N Engl J Med 2019; 
381: 1524-34), men i lignende studier har 
tidene ofte vært korte med små grup-
peforskjeller. Betydningen av «upfront» 
behandling med ADP-reseptorhemmer er 
derfor ennå noe uklar og vil nok fortsatt 
bli diskutert, mens studien som helhet kan 
tale for økende bruk av prasugrel ved akutt 
koronarsyndrom.

Vedrørende antikoagulerte atrieflim-
merpasienter som har gjennomgått PCI, 
har vi nå fått studier med alle 4 NOAK-er 
registrert i Norge. Sist ute var edoksaban 
(ENTRUST-AF PCI, pt. Lancet online 3.9.19). 
Denne ble også presentert på ESC-kon-
gressen og er omtalt i forrige nummer av 
Hjerteforum . De 4 studiene er noe ulike i 
design, men i en ny metaanalyse er NOAK + 
singel blodplatehemmer (klopidogrel) sam-
menlignet med den tidligere konvensjonelle 
trippelbehandlingen med vitamin K-anta-
gonist + ASA + klopidogrel. Førstnevnte 
regime resulterer i færre blødninger, mens 
det ikke er forskjeller i iskemisk endepunk-
ter – med et viktig unntak: Det er en trend 
til flere stenttromboser (grensesignifikant) 
i gruppen NOAK + klopidogrel. Nærmere 
analyser synes å vise at de fleste av disse er 
akutte og subakutte. Vi har derfor ved vår 
avdeling som hovedregel anbefalt til pasi-
enter med atrieflimmer som gjennomgår 
PCI: NOAK (vanlig dose i utgangspunktet) + 
klopidogrel + ASA, der sistnevnte sepone-
res etter 4 uker og klopidogrel seponeres 
etter 1 år. Det vil etter hvert komme data på 
andre kombinasjoner, f.eks. rivaroksaban + 
tikagrelor til denne pasientgruppen.

Vi vil nok etter PCI i økende grad 
individualisere ulike antitrombotiske 
behandlingsprinsipper, kombinasjoner og 
behandlingsvarighet ut fra pasientens risiko 
for blødning opp mot risiko for iskemisk 
komplikasjoner, og nyere og kommende 
studier vil gi oss et stadig bedre grunnlag 
for dette.
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HFmrEF OG HFpEF – BARE TULL 
ELLER NYTTIG INNDELING?

Torbjørn Graven, Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Levanger

Effektive behandlingsprinsipper med reduk-
sjon av mortalitet og morbiditet er blitt vist 
i en rekke studier med hos pasienter med 
hjertesvikt og venstre ventrikkels 
ejeksjonsfraksjon (EF) ≤ 35-40 
%. Amerikanske og europeiske 
retningslinjer har derfor definert 
denne grensen for «Heart Failure 
with reduced Ejection Fraction» 
(HFrEF) (1). Diagnosen «Heart 
Failure with preserved Ejection 
Fraction» (HFpEF) krever en EF i 
venstre ventrikkel ≥ 50 %. Flere 
større studier har hatt fokus på 
denne pasientgruppen, uten at 
man har klart å dokumentere 
effektiv behandling for å redusere 
mortaliteten. Anbefalingene går derfor ut 
på å behandle komorbiditet samt diuretika 
for symptomlindring hos pasienter med 
stuvningssymptomer (1). 

Disse definisjonene åpner for en klar 
avgrensning mellom HFrEF og HFpEF. Imid-
lertid etterlater definisjonene et gap der EF 
er mellom 40 % og 49 %, også kalt «Heart 
Failure with mid-range Ejection Fraction» 
(HFmrEF). Pasienter i denne gruppen har 
ofte blitt inkludert i studier med pasienter 
med HFpEF, og det foreligger dermed flere 
«post hoc»-analyser som har studert pasi-
enter med HFmrEF. 

Forekomsten av HFmrEF synes å 
være rundt 10-20 % av alle hjertesvikt-
pasientene (2, 3). I løpet av en observa-
sjonsperiode på opptil flere år vil mange 
pasienter oppleve en overgang til en annen 
kategori HF (3). Dette kan ha betydning for 
prognosen, der en økning av EF medfører 
bedring av prognosen, mens en reduksjon 
av EF medfører dårligere prognose (3, 4). 

Forekomsten av etiologiske fakto-
rer i de ulike hjertesviktgruppene viser at 
HFmrEF inntar en mellomstilling mellom 
HFpEF og HFrEF. Imidlertid er det relativt 
lik prevalens av iskemisk hjertesykdom ved 
HFmrEF og HFrEF og høyere enn ved HFpEF 

(5). Sistnevnte kategori skiller seg fra de to 
andre ved at pasientene er eldre, har høyere 
blodtrykk, større andel kvinner og høyere 

forekomst av atrieflimmer (6).
Også når det gjelder prog-

nose inntar HFmrEF en mellomstil-
ling, både når det gjelder morta-
litet og morbiditet, der HFrEF har 
dårligst prognose (3, 7). 

Internasjonale retnings-
linjer anbefaler at pasienter med 
HFmrEF i prinsippet bør behandles 
som HFpEF (1). Pasienter med 
HFmrEF har ofte blitt inkludert i 
studier med HFpEF, og nyere data 
og analyser kan bidra til nye anbe-
falinger vedrørende behandling 

ved HFmrEF. 
En metaanalyse av 11 randomiserte 

studier med betablokkere har vist at venstre 
ventrikkels EF og prognose bedres også 
hos pasienter med HFmrEF (8). En «post 
hoc»-analyse av CHARM-studien viste at 
kande sartan reduserte primært endepunkt 
(død og hospitalisering grunnet hjertesvikt) 
i samme grad ved HFmrEF som ved HFrEF, i 
motsetning til HFpEF hvor det ikke var effekt 
av denne behandlingen (6). TOPCAT-stu-
dien (EF ≥ 45 %) klarte ikke å vise reduksjon 
i primære endepunkt med spironolakton 
versus placebo. En «post hoc»-analyse sår 
imidlertid tvil om dataene fra Russland og 
Georgia, og ved å se bort fra disse er effek-
ten av spironolakton signifikant bedre enn 
placebo (9). Den aller ferskeste studien i 
denne sammenheng er PARAGON-HF (EF ≥ 
45 %) med sacubitril/valsartan (Entresto®) 
hvor denne behandlingen reduserte hospita-
lisering hos pasienter med EF mellom 45 % 
og 57 % sammenlignet med enalapril (10). 

HFmrEF har flere fellestrekk med 
HFrEF når det gjelder etiologi og klinikk. 
Prognosen er mindre alvorlig enn ved HFrEF, 
men ovennevnte studier tyder på at medi-
kamenter vi bruker ved HFrEF, synes å ha 
positiv effekt også ved HFmrEF, i motsetning 
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til ved HFpEF. Kanskje bør vi klassifisere 
alle hjertesviktpasienter med EF < 50 % 
som HFrEF og ikke betrakte HFmrEF som en 
distinkt entitet, noe som er tilfelle i Cardiac 
Society of Australia and New Zealand sine 
retningslinjer.
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HJERTESVIKT - HVA GJØR VI MED 
KLAFFEFEILENE?

Trygve Husebye, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hjertesvikt og klaffefeil er ofte tilstede 
samtidig. I en tverrsnittsstudie som omfat-
tet 3580 pasienter innlagt i sykehus for 
akutt hjertesvikt, hadde > 80 % en eller 
annen samtidig klaffefeil bedømt 
ved ekkokardiografi (1). Nær 40 
% hadde mitralinsuffisiens ≥ grad 
2, mens hos ca. 30 % forelå minst 
en trikuspidalinsuffisiens grad 2. 
Klaffefeil ble vurdert som den utlø-
sende årsak til sykehusinnleggel-
sen hos 27 %. Studien illustrerer 
den kliniske betydningen av klaf-
fesykdom hos hjertesviktpasienter.

Klaffefeil kan foreligge ved 
samtidig hjertesvikt uansett den-
nes årsak. Her omtales klaffefeil 
sammen med systolisk svikt (EF < 50 %). 
Venstre ventrikkel vil ofte være dilatert, og 
de to vanligste årsakene til hjertesvikten 
er avansert koronarsykdom (som regel 
gjennomgått hjerteinfarkt) eller dilaterende 
kardiomyopatier (DCM). Atrieflimmer og 
venstre grenblokk er ofte til stede samtidig 
og opptrer som modulerende faktorer. Hos 
hjertesviktpasienter kan det være vanske-
lig å vurdere om symptomene er relatert 
til selve klaffesykdommen. Feil vurdering 
kan få store følger for pasienten, enten man 
utsetter vedkommende for en unødvendig, 
ressurskrevende intervensjon med høy 
risiko eller overser en klaffefeil der nettopp 
intervensjon er indisert og til nytte.

Primær eller sekundær 
klaffefeil?
Første spørsmål som må besvares er om det 
foreligger primær klaffefeil med sekundær 
hjertesvikt eller primær hjertesvikt med 
sekundær klaffefeil, alternativt en kombina-
sjon av primær hjertesvikt og primær klaf-
fefeil (eks. DCM + aortastenose). Primær 
klaffefeil med sekundær hjertesvikt bør ikke 
forekomme i Norge i dag. Det betyr i praksis 
at pasienten enten har ventet for lenge med 
å kontakte helsevesenet eller at sympto-

mer, tegn eller ekkokardiografifunn har blitt 
misoppfattet. Vi bruker ekkokardiografi til 
å dokumentere at det foreligger en alvor-
lig klaffefeil, som oftest enten høygradig 

aortastenose, stor aortainsuf-
fisiens (grad 3) eller stor primær 
mitralinsuffisiens (grad 3) (2). 
I utgangspunktet bør alle slike 
pasienter vurderes for intervensjon 
nærmest uansett venstre ventrik-
kels funksjon. 

Aortastenose
Ved primær hjertesvikt (EF < 50 
%) og samtidig aortastenose vil 
våre ekkofunn ofte påvirkes av at 
det foreligger lavt slagvolum, en 

såkalt «low flow»-situasjon. Hastigheter og 
trykkgradienter er blodstrømsavhengige, 
dvs. lavt slagvolum gjør at vi kan måle lave 
maksimalhastigheter og gradienter over 
aortaklaffen til tross for at stenosen er høy-
gradig. Klaffeareal er et mindre blodstrøms-
avhengig parameter og vil i utgangspunktet 
reflektere stenosens alvorlighetsgrad bedre. 
Ved systolisk hjertesvikt med lavt slagvolum 
vil det derfor ofte kunne være en diskre-
pans mellom beregnet middelgradient og 
klaffeareal. Hvis indeksert slagvolum ≤ 35 
ml/m2 foreligger en såkalt klassisk «low 
flow-low gradient»-aortastenose (LF-LG 
aortastenose). Som ved normal flow vil en 
middelgradient ≥ 40 mmHg og areal < 1 cm2 
indikere høygradig stenose og en middelgra-
dient < 40mmHg og areal ≥ 1cm2 indikere 
ikke-høygradig stenose. Problemet oppstår 
når middelgradienten er < 40mmHg og 
arealet er < 1 cm2. Det kan da foreligge 
«true severe» eller «pseudo-severe» 
aortastenose. 

Lavdose dobutamin-stressekkokar-
diografi kan benyttes for å skille disse to 
tilstandene samt for å vurdere om kon-
traktil reserve er tilstede (> 20 % økning i 
slagvolum). Pasienter med «true severe» 
aortastenose (middelgradient > 40mmHg 



hjerteforum   N° 1/ 2020/ vol 3397

+ areal < 1 cm2 på et av nivåene under 
testen) har nytte av intervensjon, mens de 
med «pseudo-severe» aortastenose (mid-
delgradient < 40mmHg + areal > 1cm2) så 
langt ikke har dokumentert nytte av denne 
behandlingen. Ca. 1/3 av pasientene har 
ingen kontraktil reserve og lar seg ikke 
bedømme nærmere med metoden. 

Hos pasienter der man etter lavdose 
dobutamin-stressekkokardiografi ikke kan 
klassifisere stenosens alvorlighetsgrad, 
kan man ha nytte av å beregne mengden 
kalsium i aortaklaffen med CT (CT-AVC). 
Kalsiummengden er sterkt relatert til 
stenosegrad og kan kvantifiseres og skåres 
i Agatston enheter (AU). Metoden er 
anbefalt som et supplement til ekkokardio-
grafi (2). Det er ulike referanseverdier for 
kalsium-skår hos menn og kvinner. Grad av 
fibrose, en viktig patogenetisk faktor ved 
aortastenose, måles ikke med metoden. 
Man må også være oppmerksom på at 
pasienter med små annulus vil kunne ha lav 
kalsium-skår selv ved alvorlig aortastenose. 

Klassisk LF-LG aortastenose er 
assosiert med dårlig prognose. To-års 
overlevelsen er 40-60 % med konservativ 
behandling. Tross høy 30 dagers mortalitet 
(5-30 %) er kirurgisk behandling assosi-
ert med bedre prognose enn konservativ 
behandling på lengre sikt. Preoperativ 
bedømmelse av risiko som inkluderer 
beregning av Euroscore samt vurdering av 
komorbiditet og skrøpelighet må derfor 
alltid gjøres. Ekkoparametere som lav preo-
perativ gradient, ingen kontraktil reserve og 
global langakse-strain < 9 % medfører høy 
risiko ved kirurgi uavhengig av tradisjonelle 
risikofaktorer. Det foreligger nå data som 
viser at TAVI ved LF-LG-aortastenose har 
en vesentlig lavere per-prosedyre risiko for 
død (3,8 %) enn kirurgi (3). Manglende 
behov for ekstrakorporal sirkulasjon, mindre 
peroperativ myokardskade, kortere immo-
bilisering/rehabilitering samt proteser med 
bedre hemodynamisk profil er sannsyn-
lige forklaringer på denne forskjellen. TAVI 
fremstår derfor som det naturlige førstevalg 
ved behov for klaffeprotese hos pasienter 
med LF-LG-aortastenose. Hvorvidt pasien-
ter med hjertesvikt og middels aortastenose 
kan profitere på TAVI, er foreløpig ikke vist. 
Denne problemstillingen vil forhåpentlig-

vis bli besvart når resultatene fra TAVR 
UNLOAD-studien publiseres (2022?) (4).

Sekundær mitralinsuffisiens 
Sekundær (eller funksjonell) mitralinsuffi-
siens er en vanlig følgetilstand ved hjerte-
svikt etter gjennomgått hjerteinfarkt eller 
ved DCM. Normal lukning av mitralseilene 
er avhengig av venstre ventrikkels kontrak-
sjon («closing forces») som sørger for at 
klaffen lukker og kreftene som strekker 
chordae i systole («tehtering forces») og 
som forhindrer at seilene prolaberer bak 
i atriet. Ved endret geometri og nedsatt 
kontraksjon i venstre ventrikkel forrykkes 
balansen i favør av strekkekreftene. Ved 
nedreveggsinfarkt oppstår et asymmetrisk 
strekk på fremre og bakre seil. Posterola-
teral sammen med apikal forskyvning av 
posteromediale papillemuskel fører til mest 
strekk og gir dermed mest lekkasje. Ved 
DCM eller etter fremreveggsinfarkt får vi et 
mer apikalt og symmetrisk strekk på seilene 
som gir mindre uttalt lekkasje. Lokal remo-
dellering etter et CX-infarkt kan dermed 
medføre alvorlig mitralinsuffisiens uten at 
venstre ventrikkel er vesentlig dilatert, mens 
ved DCM kan lekkasjen være liten selv om 
venstre ventrikkel er betydelig dilatert.

Hva gjør vi med sekundær 
mitralinsuffisiens? 
Optimal medikamentell behandling i hen-
hold til retningslinjene skal være implemen-
tert før intervensjonsbehandling vurderes. 
Utover effekt på mortalitet ved hjertesvikt 
er det vist at denne behandlingen også 
reduserer en samtidig mitralinsuffisiens 
(5). Venstre grenblokk med dyssynkroni 
er assosiert med mitralinsuffisiens. Resyn-
kroniserende behandling kan redusere 
klaffelekkasjen hos hjertesviktpasienter. 
Effekten kan komme umiddelbart og skyldes 
da bedre koordinering av myokardkontrak-
sjonene rundt feste for papillemusklene, 
eller komme på lengre sikt, da som følge av 
reversert remodellering av venstre ventrik-
kel. Effekt kan forventes hos ca. 40-50 %.

Effekten av kirurgisk behandling 
(mitralplastikk eller klaffeprotese) ved 
sekundær mitralinsuffisiens er usikker. 
Ingen randomiserte studier har vist effekt 
på dødelighet eller rehospitalisering, og det 
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foreligger en betydelig peroperativ risiko. 
Høsten 2018 ble det publisert to rando-
miserte studier som undersøkte effekten 
av perkutan klaffeplastikk ved sekundær 
mitralinsuffisiens. MITRA-FR-studien var 
nøytral, mens COAPT-studien viste effekt 
på harde endepunkter (6,7). Det var flere 
forskjeller mellom studiene, ikke minst var 
det ulikheter i inklusjonskriteriene. COAPT 
fulgte en streng inklusjonsprosess der man 
til slutt satt igjen med en selektert pasient-
gruppe: de med NYHA-klasse ≥ 2, EF 20-50 
% og middels til stor eller stor mitralin-
suffisiens tross optimal medikamentell 
behandling og eventuelt resynkroniserende 
behandling. Per i dag er det denne pasient-
gruppen vi skal lete etter og ev. tilby utred-
ning med tanke på perkutan intervensjon.

Hva med sekundær 
trikuspidalinsuffisiens?
Sekundær trikuspidalinsuffisiens er vanlig, 
særlig hos eldre pasienter med atrieflimmer 
og/eller alvorlig systolisk hjertesvikt. Meka-
nismen for lekkasjen er dilatasjon av trikus-
pidalannulus og økt strekk/«tethering» av 
klaffeseilene. Alvorlig trikuspidalinsuffisiens 
gir stuvning bakover i venesystemet med 
diuretikaresistens og fare for blant annet 
nyre- og leversvikt. Kirurgisk behandling er 
assosiert med høy sykehusmortalitet (ca. 
25 %), og pasienter med alvorlig høyre 
ventrikkelsvikt og pulmonal hypertensjon 
har særlig dårlig prognose. Det er derfor 
stor interesse for perkutane teknikker som 
alternativ til kirurgisk behandling. Flere 
implantasjonsmekanismer er allerede utvi-
klet, og observasjonelle data/registerdata 
fra enkelte sentra har vist lovende resultater 
når det gjelder kliniske endepunkter og død 
(8). Flere randomiserte studier er på gang, 
og perkutane teknikker for behandling av 
sekundær trikuspidalinsuffisiens vil antage-
lig bli et reelt behandlingstilbud om ikke så 
lenge.

Oppsummering
Mange pasienter med hjertesvikt har samti-
dig klaffefeil. Optimal medisinsk behandling 
ligger alltid i bunnen og vil kunne bedre ikke 
bare symptomer, men også ofte selve klaf-
fefeilen, i alle fall for en periode. Perkutan 
klaffeintervensjon er dokumentert nyttig 
for en del av disse pasientene, men det 
kreves klinisk erfaring og gode kunnskaper 
i ekkokardiografi for å plukke ut de riktige 
pasientene til rett tid. 
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HJERTESVIKT – NYE 
MEDIKAMENTELLE 

BEHANDLINGSPRINSIPPER
Kaspar Broch. Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Det er svært god dokumentasjon for medi-
kamentkombinasjonen betablokker, aldoste-
ronantagonist og angiotensin-neprilysin-
hemmere ved kronisk hjertesvikt 
med redusert ejeksjonsfraksjon i 
venstre ventrikkel. Nylig har det 
kommet indikasjoner på at nye 
antidiabetika kan hindre hjerte-
sviktforverring hos diabetikere 
og også hos hjertesviktpasienter 
uten diabetes. Dessverre er det 
fremdeles ingen overbevisende 
dokumentasjon for effekt av 
medikamentell behandling av 
pasienter med hjertesvikt, men 
bevart ejeksjonsfraksjon.

Bakgrunn 
Gjeldende hjertesviktretninslinjer fra ESC er 
fra 2016. Etablert medikamentell behand-
ling for kronisk hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon inkluderer betablokkere 
og angiotensinkonverterende enzym (ACE)-
hemmere eller angiotensin II-reseptoran-
tagonister. Dersom man har vedvarende 
symptomer og ejeksjonsfraksjon ≤ 35 %, 
bør man legge til aldosteronantagonist og 
skifte ut ACE-hemmer med angiotensin 
II-reseptorantagonist/neprilysinhemmer, 
der eneste preparat på markedet i dag er 
sacubitril/valsartan (1). Dokumentasjonen 
for effekten av denne behandlingsstrategien 
er overbevisende. En metaanalyse fra 2017 
viste at den samlede gevinsten av kombi-
nasjonen betablokker, aldosteronantagonist 
og angiotensin-neprilysin-hemmere er å 
redusere risiko for død til en hasardratio på 
0,37 sammenlignet med placebo (2). Ret-
ningslinjene anbefaler videre å styre diure-
tikabehandling etter symptomer og grad av 
stuvning ved alle stadier av hjertesvikt, samt 
å legge til ivabradin hos symptomatiske 
pasienter med sinusrytme, men hjertefre-
kvens over 70 slag per minutt tross høyeste 

tolerable dose med betablokker. Ivabradin 
hemmer If («funny»)-natriumkanalen som 
medvirker til regelmessig depolarisering i 

sinusknutecellene og gir deri-
gjennom lavere hjertefrekvens 
(3). Imidlertid er behandlingsef-
fekten dårligere dokumentert 
enn effekten av ovenstående 
behandling, og bruken av ivabra-
din er lav.

Nye antidiabetika
Diabetes er en av de viktigste 
risikofaktorene for utvikling av 
hjertesvikt. Dersom diabetikere 
har fått etablert kardiovasku-

lær sykdom, er prognosen svært dårlig. 
Likevel har det inntil nylig ikke vært vist at 
strikt blodsukkerkontroll eller behandling 
med spesifikke antidiabetika forhindrer 
utvikling av hjerte-/karsykdom. Tvert om 
viste ACCORD-studien økt dødelighet hos 
pasienter med type II-diabetes som ble 
randomisert til streng blodsukkerkontroll 
med mål om HbA1c < 6 % (< 42 mmol/
mol) (4).4 Gruppen av antidiabetika kalt 
glitazoner synes, tross i at de gir betydelig 
fall i langtidsblodsukker, å gi økt dødelighet 
(5). Det har derfor kommet krav fra ameri-
kanske Food and Drug Administration om at 
nye antidiabetika må vise såkalt «non-infe-
riority» i forhold til etablert behandling med 
hensyn til kardiovaskulær sykdom og død. 
Mange ble positivt overrasket da EMPA-
REG-studien i 2015 for første gang kunne 
vise at et antidiabetikum, empagliflozin, ikke 
bare var likeverdig med, men faktisk bedre 
enn, etablert behandling med tanke på 
kardiovaskulære hendelser og spesielt hjer-
tesviktforverring (6). Empagliflozin hemmer 
natrium-glukose kotransporter 2 (SGLT2) i 
proksimale nyretubuli og medfører natriu-
rese og glukosuri (figur 1). SGLT2-hemmere 
gir vekttap, lavere blodtrykk og bedret nyre-
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funksjon, men hvilke(n) av disse effektene 
som reduserer faren for hjertesviktforver-
ring er foreløpig ukjent. 

I 2016 kom LEADER-studien, som 
viste at glukagonlignende peptid 1 (GLP1)-
analogen liraglutid ga redusert forekomst av 
kardiovaskulære hendelser hos type 2-dia-
betikere (7). GLP1 er et peptid som binder 
seg til reseptorer på betacellene i pancreas 
og i sentralnervesystemet (figur 2). Det gir 
økt insulinproduksjon, redu-
sert glukagonmengde og 
redusert appetitt. Indirekte 
hemmes ventrikkeltømming, 
og glukoseomsetningen i 
leveren bedres. GLP1-analo-
ger gir et betydelig vekttap. 
Senere har det kommet en 
rekke studier og metaanaly-
ser som viser at at GLP1-
analoger (8) og spesielt 
SGLT2-hemmere (9) kan 
forhindre hjertesviktforver-
ring hos diabetikere. Nye 
europeiske retningslinjer for 
diabetes anbefaler derfor 
at disse preparatene brukes 
som førstevalg for anti-
diabetisk behandling hos 
pasienter med høy kardio-
vaskulær risiko (10). Nylig 
viste en stor randomisert 
studie, DAPA-HF, at SGLT2-
hemmeren dapagliflozin 

bedrer overlevelse og forhindrer 
hjertesviktforverring også hos hjer-
tesviktpasienter uten diabetes (11). 
Hvordan vi skal implementere disse 
resultatene i daglig praksis, har vi 
ikke noe endelig svar på i dag, men 
kardiologer må nok bli flinkere til å 
diagnostisere og behandle diabetes 
i årene som kommer.

Hjertesvikt med bevart 
ejeksjonsfraksjon
Det har vært stort fokus på hjerte-
svikt med bevart ejeksjonsfraksjon 
i venstre ventrikkel de siste årene. 
Ved denne tilstanden har det til 
nå ikke vært vist effekt av medika-
mentell behandling. Det er i økende 
grad forståelse for at hjertesvikt 
med bevart ejeksjonsfraksjon 

omfatter en heterogen gruppe pasienter, 
der ikke bare diastolisk dysfunksjon, men 
også komorbiditet, kronotrop insuffisiens, 
manglende evne til perifer vasodilatasjon 
og forhold i perifer muskulatur bidrar til 
«hjertesviktsymptomer». Det er derfor ikke 
å forvente at tradisjonell medikamentell 
behandling skal gi samme effekt i denne 
pasientgruppen som hos pasienter med 

Figur 1. SGLT2-hemmere virker gjennom å hemme opptaket av 
natrium og glukose i proksimale del av nyretubuli. Dette medfører 
glukosuri, økt natriumutskillelse og økt diurese.

 

Figur 2. GLP-1-analoger virker gjennom å stimulere betaceller til 
økt insulinproduksjon. Samtidig hemmer de glukagonproduksjonen i 
pankreas og reduserer sultfølelsen gjennom direkte effekter i hjernen. 
Indirekte medfører de redusert ventrikkeltømming og bedret glukoseom-
setning i lever.
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redusert ejeksjonsfraksjon. Likevel var det 
knyttet stor spenning til resultatene av 
PARAGON-studien, som undersøkte effek-
ten av sacubitril/valsartan hos pasienter 
med ejeksjonsfraksjon ≥ 45 %. Studien var 
nominelt nøytral med en ikke-signifikant 13 
% reduksjon i antall kardiovaskulære døds-
fall og hjertesviktforverringer (12). Det har 
i etterkant vært gjort et poeng av at det lot 
til å være best effekt hos kvinner og hos de 
pasientene som hadde lavest ejeksjonsfrak-
sjon. Dette har av noen vært tatt til inntekt 
for at pasienter med lett redusert ejeksjons-
fraksjon i venstre ventrikkel, pasienter med 
såkalt «mid-range» ejeksjonsfraksjon, bør 
behandles som pasienter med redusert 
ejeksjonsfraksjon. Dette er imidlertid ikke 
endelig avklart.

Om de nye antidiabetiske midlene 
reduserer dødelighet eller forekomst hjer-
tesviktforverring hos pasienter med bevart 
ejeksjonsfraksjon, vet vi ikke på nåværende 
tidspunkt. Disse medikamentene har en helt 
annen virkningsmekanisme enn etablert 
hjertesviktmedisiner, som alle virker på 
nevrohormonale kompensasjonsmekanis-
mer ved hjertesvikt. To store, pågående 
studier, DELIVER (clinicaltrials.gov identifier 
NCT03619213) og EMPEROR preserved 
(clinicaltrials.gov identifier NCT03057951) 
er forventet å gi svar på dette i løpet av de 
neste to årene.
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HJERTESVIKT- HVA GJØR VI MED 
RYTMEFORSTYRRELSENE?

Rune Mo. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Arytmier forekommer hyppig ved hjerte-
svikt, foranlediger dekompensering og 
sykehusinnleggelser, øker morbiditet 
og mortalitet og bør således påvises og 
behandles. Så vel årsaker til hjertesvikt 
som patofysiologien ved hjertesvikt legger 
til rette for arytmier. På samme måte kan 
arytmier bidra til utvikling og forverring av 
hjertesvikt. Sammenhengen mellom hjerte-
svikt og arytmier styrkes av felles komor-
biditet og kan påvirkes av medikamentell 
behandling. Vanlige arytmier ved hjertesvikt 
er atrieflimmer, ventrikulære takyarytmier 
og bradyarytmier. God, retningslinjebasert 
behandling av hjertesvikt er av vesentlig 
betydning for å redusere forekomsten av 
arytmier (1). Hjertesvikt kan også legge 
føringer for medikamentell behandling av 
arytmier samt for bruk av pacemaker, ICD 
og AV-knuteablasjon (1, 2).

Atrieflimmer ved hjertesvikt
Hjertesvikt gir økt atrialt strekk, volum og 
fibrose. Nevroendokrin aktivering, inflam-
masjon og cellulære forandringer bidrar 
til strukturell, funksjonell og elektrisk 
remodellering som i sin tur disponerer for 
atrieflimmer. Atrieflimmer kan gi og forverre 
hjertesvikt ved takykardi-relaterte meka-
nismer, ved atrioventrikulær remodellering 
med dilatasjon av såvel trikuspidal- som 
mitralannulus, samt ved bortfall av atrialt 
bidrag til ventrikkelfylning (3). Mer enn en 
tredjedel av pasienter med kronisk hjerte-
svikt har atrieflimmer (4), og forekomsten 
av atrieflimmer øker med økende grad av 
hjertesvikt (5). Mer enn en tredjedel av 
pasienter med atrieflimmer har også hjerte-
svikt (6).

Behandling av atrieflimmer ved hjer-
tesvikt følger prinsipielt samme retnings-
linjer som for atrieflimmer generelt (7). 
Indikasjonen for antikoagulasjon prøves. 
Frekvenskontroll ivaretas fortrinnsvis ved 
betablokker (1), men også digoksin kan 
vurderes. Ved alvorlig hjertesvikt og kontra-

indikasjon mot betablokade kan amiodaron 
forsøkes. Kalsiumblokkere som frekvens-
kontroll forbeholdes hjertesvikt med bevart 
ejeksjonsfraksjon. Ved medikamentell 
terapirefraktær, takykard atrieflimmer 
kan AV-knuteablasjon og implantasjon av 
biventrikulær pacemaker være et alternativ 
(8). Som for atrieflimmer-populasjonen 
generelt, har pasienter med hjertesvikt og 
atrieflimmer ikke mortalitetsgevinst av 
medikamentell rytmekontroll sammenlignet 
med frekvenskontroll (9). På den annen side 
har en nylig publisert studie dokumentert 
38 % redusert mortalitet og sykehusinnleg-
gelser ved ablasjonsbehandling sammen-
lignet med medikamentell frekvens- eller 
rytmekontroll (10). Studien inngår også i en 
metaanalyse av ablasjon og medikamentell 
behandling for atrieflimmer hos pasienter 
med hjertesvikt (11). Analysen ble publisert 
i år og refererer 48 % relativ risikoreduksjon 
i mortalitet og 40 % reduksjon i antall syke-
husinnleggelser ved ablasjon sammenholdt 
med medikamentell behandling.

Ventrikulære arytmier ved 
hjertesvikt
Årsaker til hjertesvikt som iskemi, arr i 
myokard, venstre ventrikkelhypertrofi og 
ventrikulært strekk, disponerer for ventriku-
lære arytmier. Også i denne sammenheng 
vil nevroendokrin aktivering, elektrolyttfor-
styrrelser, elektrofysiologiske endringer og 
medikamenter bidra til rytmeforstyrrelser. 
Takykardi, dyssynkroni og metabolske 
forstyrrelser ved arytmi kan samtidig gi og 
forverre hjertesvikt (12). De fleste pasienter 
med hjertesvikt presenterer ventrikulære 
ekstrasystoler. Mange har ikke-vedvarende 
ventrikkeltakykardi, og i en registerstudie 
angis insidensen av ventrikkeltakykardi, 
ventrikkelflimmer eller plutselig kardial død 
til 2 %/år (13).

Betablokkere er sentrale i forebyg-
ging og behandling av ventrikulære aryt-
mier. Klassiske betablokker-studier (14, 15) 
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dokumenterer redusert forekomst av plutse-
lig død ved hjertesvikt. På den annen side 
har amiodaron ikke dokumentert redusert 
mortalitet (16). Andre antiarytmika er i stor 
grad kontraindisert ved hjertesvikt (1). Det 
foreligger sterke og klare anbefalinger om 
implantasjon av ICD på sekundærprofylak-
tisk indikasjon (anbefaling IA) (1).. Gjel-
dende europeiske retningslinjer anbefaler 
også primærprofylaktisk implantasjon 
av ICD hos pasienter med symptomgi-
vende hjertesvikt i funksjonsklasse II- III 
med venstre ventrikkels EF under 35 % 
etter minimum tre måneder med optimal 
medikamentell behandling og med forventet 
levetid med betydelig mer enn 1 år og godt 
funksjonsnivå (1). Anbefalingene er sterke 
for iskemisk hjertesykdom (anbefaling I A) 
og noe svakere for dilatert kardiomyopati 
(anbefaling I B) (1). I en viss kontrast til 
anbefalingene viser en dansk studie (17) fra 
2016 ingen mortalitetsgevinst ved primær-
profylaktisk implantasjon av ICD ved ikke-
iskemisk hjertesvikt. Studien antyder likevel 
mortalitetsgevinst hos yngre (under 60 år). 
I en oversiktsartikkel fra 2 017 (18) foreslås 
en individualisert indikasjonsstilling for 
primærprofylaktisk ICD ved ikke-iskemisk 
hjertesvikt. Yngre med lite komorbiditet 
vil med større sannsynlighet profittere på 
implantasjon av ICD, mens eldre med mer 
komorbiditet ikke vil ha samme gevinst. 
Det er riktig å minne om at også CRT-P 
reduserer forekomsten av plutselig død ved 
hjertesvikt (19). I tillegg skal mistanke om 
iskemisk betinget ventrikulær arytmi kunne 
gi indikasjon for utredning og behandling 
(1).

Bradyarytmier ved 
hjertesvikt
Bradyarytmier påvises hos 6 % av pasienter 
med hjertesvikt ved innleggelse, og 8 % av 
pasientene med hjertesvikt har implantert 
pacemaker (20). Kronotrop inkompetanse 
kan være klinisk relevant og forekommer 
atskillig hyppigere, i en studie oppgitt til 
opp mot 30 % (21). Bradyarytmier tilsier 
revisjon av medikamentell behandling med 
spesielt fokus på bradytrope medikamenter. 
Det er ikke grunnlag for å implantere 
pacemaker for å muliggjøre opptitrering 
av betablokker til anbefalte måldoser (1). 

Generelt gir gjeldende europeiske retnings-
linjer en sterk anbefaling om implantasjon 
av CRT-P/D hvis det foreligger bradyindika-
sjon for pacemaker (1). 

Arytmier ved hjertesvikt omhandles 
i et konsensusdokument som ble utarbeidet 
i 2016 av European Heart Rhythm Society i 
samarbeid med Heart Failure Assocation/
European Society of Cardiology (2).
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at den kardiovaskulære dødelighet i nyre-
populasjonen er så høy.

Oppsummert er kronisk nyresykdom 
en vanlig og en sterk kardiovaskulær risi-
kofaktor i alle stadier. Kronisk nyresykdom 
står for en betydelig andel av kardiovasku-
lære hendelser behandlet ved kardiologiske 
avdelinger, men de tradisjonelle risikokalku-
latorer vil underestimere risikoen for kardio-
vaskulær risiko ved samtidig nyresykdom. 
Kardiovaskulær sykdom hos nyrepasienter 
er mer enn arteriosklerose og koronarsyk-
dom. Ved fallende GFR bidrar vaskulær 

kalsifisering og uremisk kardiomyopati til 
en høy forekomst av hjertesvikt og maligne 
arytmier. Tidlig diagnose av nyresykdom 
med påfølgende blodtrykksbehandling og 
antiproteinurisk behandling kan begrense 
progresjon av nyresykdommen og dermed 
forebygge kardiovaskulær sykdom. Nyre-
pasienter fortjener fullgod kardiovaskulær 
profylakse, og nyrefunksjonen alene skal 
ikke være kontraindikasjon for tiltak som 
ellers er indisert hos nyrefriske uten en 
helhetlig individuell vurdering av nytte og 
risiko. 

 
Figur 2. Betydning av tidlig diagnose og intervensjon
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NÅR PASIENTEN MED 
ANGINA IKKE BLIR BEDRE AV 

BEHANDLING 
Alf Inge Larsen, Kardiologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus 

Hvor stort er problemet?
Revaskularisering ved angina pectoris pga. 
kronisk koronart syndrom (kronisk 
koronarsykdom) er en effektiv 
symptomatisk behandling og har i 
mange tilfeller betydelig prognos-
tisk verdi. Det betinger imidlertid 
at prosedyrene blir gjort i henhold 
til internasjonale retningslinjer som 
legger stor vekt på grad av objektiv 
iskemi. Dessverre vil mange 
pasienter ikke oppleve lindring 
etter prosedyren. I tillegg vil mange 
pasienter oppleve at symptomene 
kommer tilbake etter relativt kort 
tid. Dette er i enkelte observasjonsstu-
dier oppgitt å gjelde mellom 20-40 % av 
pasientene ved kort til medium oppfølging 
etter PCI (1) og er i tillegg assosiert med en 
dobling av helsekostnadene (2). 

Iskemi før indeksprosedyre
I intervensjonskardiologiens barndom var 
den «okulo-stenotiske» refleks rådende; 
man antok at mer enn 50 % stenose var 
assosiert med signifikant iskemi. Tallrike 
studier de siste 20 årene har imidlertid vist 
at dette ofte ikke er riktig. DEFER-studien 
viste at det var trygt å ikke behandle 
stenoser der trykkgradienten, fractional 
flow reserve/ratio (FFR) var over 0,75. 
Dette ble tatt videre i FAME-studiene som 
la grunnlaget for den praksis man har i dag 
med en FFR-grense for invasiv behand-
ling på 0,8. Dette er i samsvar med flere 
non-invasive studier som konkluderer med 
at revaskularisering kan ha prognostisk 
betydning når det er mer enn 10 % iskemisk 
myokard ved en stresstest (3). Dersom det 
kun foreligger symptomer uten objektive 
tegn til iskemi, anbefales ikke revaskulari-
sering. Unntaket er svært trange stenoser 
på prognostisk viktige steder i koronartreet. 

Nye studier har vist at bruk av FFR også er 
nødvendig før aortokoronar bypasskirurgi 

(CABG). IMPAG-studien viste at 
bypasskirurgi med arterielle graft 
var forbundet med degenerasjon av 
graft ved FFR > 0,78 ved indeks-
kateterisering (4). Anginalignende 
symptomer kan ha en rekke andre 
årsaker enn koronarsykdom. 
Disse kan deles i kardiale og ikke 
kardiale årsaker. Blant ikke kardiale 
årsaker er muskel-skjelettsmerter 
og gastroøsofagal reflukssykdom 
nokså vanlig. Kardiale årsaker kan 
være funksjonelle tilstander som 
mikrovaskulær sykdom og spasme-

angina, som ikke blir bedre av revaskularise-
ring per se. 

HVA SÅ NÅR 
BEHANDLING IKKE 
VIRKER ELLER MAN 
FÅR TILBAKEFALL?

Optimal medikamentell 
behandling
Står pasienten på optimal medisinsk 
behandling (OMT)? Mange mener at medi-
kamentell behandling kanskje er like bra 
som revaskularisering når man utelukker 
alvorlig proksimal kronisk koronarsykdom 
med affeksjon av hovedstamme eller hos 
pasienter med tre-kar sykdom. I COURAGE-
studien var det ved oppfølging etter 4,6 år 
ingen forskjell i harde endepunkter mellom 
gruppen som fikk OMT sammenliknet med 
PCI + OMT-gruppen. Da var pasienter med 
markert positiv stresstest, redusert venstre 
ventrikkel ejeksjonsfraksjon under 30 %, 
refraktær hjertesvikt og klasse 4-angina 
ekskludert. I tillegg var det ved 4,6 år utført 
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revaskularisering på 32,6 % av pasientene 
i OMT-gruppen sammenliknet med 21,1 % 
av pasienter som ble behandlet med PCI 
initialt (hasardratio 0,6; 95 % KI 0,51-
0,71, p < 0,001) (5). Det var altså en viss 
grad av overkryssing. I den mye mindre 
ORBITA-studien viste man videre at PCI 
ikke ga bedre arbeidskapasitet når pasien-
ten allerede var på OMT (6). Dette minner 
oss om begrensingen ved PCI og revasku-
larisering for øvrig og om viktigheten av 
medisinsk behandling per se ved kronisk 
koronarsykdom. 

Medikamentell behandling er 
basisbehandling for å hindre progresjon av 
sykdom og nye hendelser post-PCI. OMT, 
inkludert blodplatehemmere, er også helt 
nødvendig etter kirurgisk revaskularisering. 
Dette synligjøres ved nyere studier på medi-
kamentell behandling også hos pasienter 
som er operert for iskemisk hjertesykdom. 
Man fant f.eks. ingen forskjell mellom 
tikagrelor og acetylsalisylsyre etter aorto-
koronar bypassoperasjon (CABG) i TiCAB-
studien (7). Statiner har en veletablert 
plass i sekundærprofylaktisk behandling av 
avansert kronisk koronarsykdom, men en 
rekke studier viser også helsegevinst ved 
primærprevensjon (8). I tillegg er betablok-
kere et av de få medikamentene som redu-
serer myokardialt oksygenbehov. Dette er 
assosiert med positive prognostisk verdi hos 
pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt 
eller som har hjertesvikt (9). Den beskyt-
tende effekten hos pasienter med kronisk 
koronarsykdom uten tidligere hjerteinfarkt 
eller hjertesvikt er mye dårligere dokumen-
tert (10). Dersom pasienten etter hjertein-
farkt er fullstendig revaskularisert, er også 
effekten mer tvilsom. Dette undersøkes nå i 
BETAMI-studien ved akutt koronarsyndrom 
(11).

Livsstilsendringer 
I tillegg til revaskularisering og medikamen-
tell terapi er intervensjon mot risikofaktorer 
som inaktivitet og røyking grunnleggende 
dersom man fremdeles har symptomer 
etter revaskularisering. Spesielt blant pasi-
enter som har gjennomgått hjerteinfarkt, 
er for eksempel røyking forbundet med en 
betydelig forverret risiko for nye hendelser 
(12). Dette er en modifiserbar risikofaktor, 

og man må ikke undervurdere viktigheten 
av å hjelpe pasienten til å forstå verdien 
av røykeslutt. Regelmessig fysisk aktivitet, 
blodtrykkskontroll, et hjertevennlig kosthold 
og vektreduksjon er også grunnleggende 
ved kronisk koronarsykdom.

Objektive tegn til iskemi ved 
residiv av symptomer
Brystsmerter kan være så mangt. Det 
er derfor avgjørende at man har sikker 
diagnose helst støttet av objektive mål på 
iskemi. Tradisjonelt sett har man søkt å 
vurdere dette med arbeids-EKG, men denne 
metoden er forbundet med mange feilkilder 
og betinger en betydelig økt pretest risiko 
for å ha koronarsykdom (13). Single foton-
emisjons-computer-tomografi (SPECT) 
kan være et godt alternativ, og noen sentre 
bruker stressekkokardiografi. Imidlertid er 
det nok et betydelig underforbruk av gode 
tester før det gjøres reangiografi. Positron 
emisjon-tomografi (PET)-CT gir et godt 
estimat på iskemi og vil i tillegg kunne si noe 
om faktisk myokardial blodgjennomstrøm-
ning per enhet muskel (14). Når man har en 
endelig iskemi-diagnose, kan man begynne 
å lete etter det obstruktive korrelat. Det kan 
dreie seg om ren anatomisk patologi eller 
mer fysiologisk patologi.

Obstruktiv epikardial 
sykdom
Årsak til residiv av symptomer hos pasien-
ter som allerede er revaskularisert, er multi-
faktoriell. Restenose i stenten er i moderne 
materialer oppgitt å forekomme hos ca. 5 
% av pasientene ved 1 års oppfølging (15). 
Det er en betydelig reduksjon i forhold til 
tidligere rapporter mye takket være bedre 
stenter med tynnere strutter og mindre irri-
terende polymer. Økt fokus på god teknikk 
med bruk av intravaskulær bildediagnostikk 
har nok også bidratt til reduserte restenose-
rater. Stenttrombose er mye sjeldnere (< 1 
% første år etter stenting, med en årlig fore-
komst på 0,2-0,4 % de følgende år), men 
er forbundet med en mye høyere mortalitet 
enn restenose (20-40 %) (16). 

Mekanismene bak en stenttrombose 
er også multifaktoriell, men mye skyldes 
lokale faktorer relatert til selve stenten. 
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Det kan være ufullstendig endotelialiserte 
strutter hos pasienter som ikke lenger står 
på dobbelt blodplatehemming. Dette var 
vanligere ved førstegenerasjons medika-
mentavgivende stenter. Dårlig ekspandert 
stent med manglende apposisjon av stent til 
karvegg predisponerer også for trombose. 
Videre kan det dreie seg om neo-ateros-
klerose i stent med ny plakkruptur eller 
progresjon av sykdommen per se med ny 
plakkruptur utenfor stentet område. 

Residiv eller manglende effekt av 
revaskularisering kan også skyldes ukom-
plett revaskularisering med restiskemi. 
Pasienter som får residiv etter PCI har ofte 
affeksjon av andre områder enn opprinne-
lig stentet segment (culprit). Man finner da 
som regel ruptur av «thin cap» firbroathe-
roma med stor plakkbyrde (17).

I tillegg kan man ha diffus arteri-
osklerose uten veldefinerte stenoser som 
egner seg for PCI eller CABG. Man har 
begrenset erfaring f.eks. med uttalt «brid-
ging». Det dreier seg da om muskelbroer 
som klemmer av arterien i systole. En annen 
årsak til residiv kan være spontan koronar 
arteriedisseksjon. Da bør man ikke interve-
nere med PCI så fremt det ikke foreligger 
okklusjon eller truende okklusjon av karet. 

Andre sjeldnere årsaker til residiv 
kan være prolaps av plakket gjennom stent-
strutter og elastisk «recoil». 

Obstruktiv koronarsykdom er den 
vanligste årsak til iskemi, og den er ofte 
også assosiert med vasoaktiv sykdom og 
mikrovaskulær dysfunksjon. I tillegg har en 
stor del pasienter symptomer og objektiv 
iskemi uten samtidig obstruktiv koronar-
sykdom. Dette har ført til to nye begreper i 
forståelsen av koronarsykdom. Den kroniske 
varianten med iskemi uten obstruktiv koro-
narsykdom kalles INOCA (ischemia with 
no obstructive coronary artery disease), 
mens den akutte formen kalles MINOCA 
(myocardial infarction with no obstructive 
coronary artery disease). Det forekommer i 
en ikke neglisjerbar del av pasientene som 
legges inn med akutt hjerteinfarkt; også ved 
STEMI (18, 19).

Vasoaktiv sykdom - 
mikrovaskulær sykdom
Funksjonell koronarsykdom kan deles inn i 
tre typer:

 y Epikardial spasme der man har > 90 % 
reduksjon av lumen, typiske symptomer 
og ST-segment-depresjon etter intrakor-
onar administrasjon av acetylkolin. 

 y Microvaskulær spasme betegner typisk 
ST-segment-depresjon og symptomer 
uten åpenbar makrovaskulær spasme 
etter intrakoronar administrasjon av 
acetylkolin.

 y Koronar mikrovaskulær dysfunksjon 
foreligger når man ved administrasjon av 
adenosin ikke oppnår mer enn 2 til 2,5 
ganger øket myokardgjennomblødning. 
Dette angis som CFR («coronar flow 
reserve») < 2,0-2,5. I tillegg kan man 
måle dette med økning av IMR («index of 
microvascular resistance»).

Vasospasme er en underkjent årsak til ved-
varende symptomer etter revaskularisering. 
I en mindre studie på 104 pasienter med 
residiv av symptomer etter PCI responderte 
49 pasienter på administrasjon av acetylko-
lin med minst 75 % vasospasme (20). Hos 
en del pasienter med residiv skyldes iskemi 
mikrovaskulær spasme eller dysfunksjon. 

Dette kan ha en rekke årsaker inklu-
dert diabetes, venstre ventrikkelhypertrofi, 
hypertensjon, akkumulering av proteiner 
i karveggen, infiltrative prosesser, inflam-
masjon etc. Redusert CFR er assosiert med 
dårligere prognose.

Også PCI per se kan være assosiert 
med utvikling av mikrovaskulær sykdom. I 
en studie på 29 pasienter med LAD-stenose 
og residivsymptomer fant man at redusert 
CFR ved 24 timer, 3 måneder og 6 måneder 
var assosiert med positiv stresstest med ST-
depresjon (21). Mikrovaskulær dysfunksjon 
etter PCI kan skyldes påfølgende patologisk 
auto-regulering etter langvarig iskemi, 
mikroembolisering under prosedyre og 
redusert endotelfunksjon (22-24) . Nega-
tive effekter av PCI med stentimplantasjon 
skyldes bl.a. vasoaktive substanser fra plak-
ket, polymer og medikament på stent. Her 
spiller nivået av Rho-kinase inn (25).

Mikrovaskulær sykdom kan selvsagt 
foreligge samtidig med makrovaskulær 
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sykdom og er faktisk assosiert med det. 
En revaskulariseringsprosedyre vil dermed 
kunne avdekke mikrovaskulær patologi. Det 
gjelder kanskje spesielt hos pasienter med 
hypertensjon og diabetes der også mikrosir-
kulasjonen påvirkes av langvarig systemisk 
sykdom.

Tester for å avdekke residiv 
av koronarsykdom
Ideelt sett burde man først ha en positiv 
ikke-invasiv test for iskemi før invasiv 
kartlegging. Dessverre er tilbudet når det 
gjelder ikke-invasive tester svært begrenset 
i Norge. Derfor begynner man ofte med 
en koronar CT-angiografi for å se etter 
et anatomisk korrelat, eventuelt supplert 
med arbeids-EKG. Dersom man ved en 
stress-ekkokardiografi eller f.eks. PET kunne 
avkrefte tilbakevendende iskemi, ville 
invasiv kartlegging vært unngått og man 
kunne lete etter andre årsaker til pasientens 
symptomer. 

Gjør man først en invasiv utredning, 
burde denne kanskje være supplert med 
tester for funksjonell sykdom og eventuelt 
kartlegging av absolutt koronar gjennom-
blødning med f.eks. termodillusjonsmetoder. 

I dag er det også mulig å evaluere 
grad av iskemi ved koronar CT-angiografi. 
Det utføres av Heartflow® i USA. Det er 
en stor forskningsaktivitet på feltet, og nye 
aktører vil nok dukke opp. I framtiden vil 
det kanskje være mulig å evaluere CFR med 
matematiske algoritmer som bruker 3D 
rekonstruksjoner fra vanlig koronar angio-
grafi. Vi har evaluert funn fra denne meto-
den mot mer etablerte målinger av koronar 
blodhastighet med doppler og funnet 
interessante korrelasjoner (26). Den beste 
metoden for å kartlegge og skille regional 
iskemi fra global iskemi er sannsynligvis 
PET. Man vil med bruk av denne metoden 
også kunne fastslå om påvist iskemi skyldes 
mikrovaskulær sykdom eller regional koro-
nar arteriedysfunksjon som ved signifikant 
stenose proksimalt i større epikardiale 
kar (27, 28). Også perfusjons-MR synes å 
kunne skille de forskjellige typene etiologi 
ved reiskemi (29). 

Invasive verktøy, som kan være 
nyttige for å avdekke intrakoronare årsaker 
til residiv, deles inn etter om det er ana-

tomi eller funksjon som undersøkes (for å 
avdekke iskemi). I førstnevnte kategori kom-
mer vanlig intravaskulær ultralyd (IVUS) 
og optisk koherens-tomografi (OCT). Mens 
førstnevnte bruker lydbølger, brukes det ved 
OCT lys med spesiell bølgelengde. Dette 
gir svært god oppløsning på nært hold, men 
noe dårligere penetrans i karvegg enn det 
man finner ved IVUS. En tredje modalitet er 
NIRS (nær infrarød spektroskopi) der man 
kan kartlegge fettmengde i plakket. Det har 
høy prognostisk signifikans da fettmengde 
er relatert risiko for plakkruptur. Bruk av 
intravenøst acetylkolin for å diagnostisere 
vasospasme har bare en 2a/b-indikasjon i 
ESC-/AHA-retningslinjene (30, 31).

Intervensjon ved funksjonell 
koronarsykdom
Både dårlig behandlet diabetes og hyper-
tensjon kan føre til endoteldysfunksjon, 
arteriosklerose og mikrovaskulær dysfunk-
sjon. Fokus på risikofaktorer og behandling 
av grunnsykdom er derfor fundamentalt. 
Hvorvidt medikamentell behandling har 
noen effekt på mikrovaskulær dysfunksjon, 
har vært uklart. Imidlertid har nå COR-
MICA-studien vist at kartlegging av mikro-
vaskulatur med påfølgende skreddersydd 
behandling hos pasienter med angina og 
ikke-obstruktiv koronarsykdom er assosiert 
med reduksjon av anginabyrde (32).

Hvorvidt trening per se kan ha en 
effekt på mikrovaskulær sykdom, er ikke 
sikkert vist. Vi har i en begrenset gruppe 
pasienter med angina og ikke-obstruktiv 
koronarsykdom sett at høyintensitets inter-
valltrening kan ha en effekt både på grad 
av CFR, endotelfunksjon, surstoffopptak og 
opplevd angina (33). I denne populasjonen 
er det også gjort kvalitative undersøkelser 
som viser at deltagelse i en gruppetrenings-
modell gir positiv opplevelse relatert til det 
å mestre trening (34). 

Konklusjoner
Ved residiv av brystsmerter etter revaskula-
risering bør fokus være på å unngå en «one 
fits all»-strategi. Første trinn bør inkludere 
evaluering om det faktisk foreligger iskemi. 
Kartlegging og modulering av risikofaktorer 
er viktig, og god medikamentell behand-
ling er sentral, også hos pasienter som er 
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revaskularisert. Spesielt gjelder det medi-
kamenter som kan redusere risiko for nye 
hendelser. 

Dersom det ikke er samsvar mellom 
anatomisk patologi ved koronarkartlegging 
og faktisk iskemi, må man vurdere om det 
foreligger spasmeangina eller mikrovasku-
lær dysfunksjon. I Norge er slik utredning 
ikke så vanlig. Mange mener at gevinsten 
med acetylkolintest ikke oppveier den 
risikoen testen innebærer. For kartlegging 
av mikrovaskulær dysfunksjon har det inntil 
nå ikke vært gode tester. Imidlertid er dette 
i endring, og flere norske sentre setter i 
disse dager opp tester for å evaluere CFR 
og perifer koronar motstand med «thermo 
dillusjons»-metoder (35).
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