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Deltagelsen ved årets TCT var begrenset pga. covid-19-pandemiens 
herjing i USA, og deltagelsen ble for de fleste en nettbasert opplevelse. 
Det faglige programmet dekket et vidt spekter av invasive prosedyrer 
og utprøvninger. Nye studier og oppfølging av etablerte studier 
ble presentert. Årets referater er som tidligere, basert på klinisk 
anvendbarhet og nytte av teknologiske nyvinninger. Den prognostiske 
nytten av «instantaneous wave free ratio» (iFR) sammenlignet med 
fraksjonert flow-reserve (FFR) ble undersøkt i iFR-SWEDEHEART- og 
FAME 3 som fremstiller nytten av FFR-veiledet perkutan koronar 
intervensjon (PCI) sammenlignet med aortokoronar bypass (CABG) 
ved 3-kar-sykdom uten hovedstammeaffeksjon. Angiografisk kvantitert 
FFR uten anvendelse av trykkwire (QFR) ble presentert i FAVOR III. 
Ett av referatene tar for seg behandling av in-stent restenose med 
medikamentavgivende ballonger dekket med sirolimus sammenlignet 
med paclitaxel. Optisk koherenstomografi (OCT) har etter hvert fått 
en mer fremtredende plass i kartleggingen av kransarterielesjoner 
og EROSION 3 fokuserer på OCT ved ST-elevasjons myokardinfarkt 
(STEMI). SURTAVI ser på nytten av kateterbasert implantasjon av 
aortaklaff («transcatheter aortic valve replacement», TAVR) versus 
kirurgisk skifte av aortaklaff («surgical aortic valve replacement», SAVR) 
hos eldre med intermediær risiko. TRISCEND tar for seg kateterbasert 
implantasjon av tricuspidalventil ved alvorlig tricuspidallekkasje 
hos eldre. SWISS-APERO og SEAL-FLX sammenligner Amulet med 
Watchman FLX for forsegling av venstre aurikkel ved nonvalvulær 
atrieflimmer.
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iFR-SWEDEHEART - 
5-års oppfølging av iFR 
vs. FFR-veiledet koronar 
revaskularisering
Presentert av Matthias Gøtberg ved 
Skåne universitetssykehus, Universitetet 
i Lund, på vegne av iFR- SWEDEHEART 
investigators.

FFR er avhengig av vasodilatasjon som 
krever at det injiseres adenosin intravenøst 
eller intrakoronart, hvilket medfører en del 
ubehag for pasienten og en ekstra kostnad, 
mens iFR er en hvileindeks uten behov for 
adenosin-injeksjon.
            Kurven under (figur 1) viser diastolisk 
tidsintervall for bestemmelse av iFR over en 
stenose.

Studien henter sine resultater fra en 
elektronisk CRF («case report from») i 
et nasjonalt kvalitetsregister i Sverige 
og benevnes som en registerbasert 
randomisert klinisk studie (RRCT). Det 
legges inn data ved oppstart av studien, 
og det foretas online randomisering og 
oppfølging. Dette er en pragmatisk studie 
som baserer seg på kliniske data fra 
uselekterte pasienter. Registeret muliggjør 
100 % sporing av pasienter.
            Ett års oppfølgingen av iFR-SWEDE-
HEART (Götberg M, Christiansen EH , 

Gudmundsdottir IJ  N Engl J Med 2017; 
376: 1813-1823) viste et non-inferiort 
resultat for iFR sammenlignet med FFR, i 
forhold til alvorlig kardiovaskulær hendelse 
(MACE, død, nonfatalt hjerteinfarkt, 
og ikke-planlagt revaskularisering, p = 
0,007 for non-inferioritet) med en non-
inferioritetsmargin på 3,2 % (6,7 % for 
iFR og 6,1 % for FFR; hasardratio (HR) 
1,12, 95 % konfidensintervall (KI) 0,79-
1,58) (figur 2). Resultatet bekrefter nytten 
av fysiologisk testing, uten å gi den ene 
testmetoden et fortrinn over den andre. Ved 
langtidsoppfølgingen var det vesentlig å vise 
om tilleggsinformasjon kunne oppfanges 
over tid. 

iFR-SWEDEHEART randomiserte fra 
mai 2014 til oktober påfølgende år 2037 
koronarpasienter med 40 %-80 % visuelt 
bedømte stenoser i SCAAR-registeret, til 
iFR- eller FFR-veiledet behandling. Terskelen 
for revaskularisering var 0,89 for iFR og 
0,80 for FFR. Revaskularisering, enten PCI 
eller CABG, ble utført hos 53,0 % av iFR 
pasientene og hos 56,5 % i FFR-gruppen (p 
= 0,11).
            Flere lesjoner ble evaluert med iFR 
(1,55 vs. 1,43, p = 0,002), men andelen av 
signifikante måleverdier var lavere i denne 
gruppen (29,1 % vs. 36,8 %, p < 0,0001) 
sammenlignet med FFR-gruppen. Antall 
stenter pr. pasient var lavere med iFR 
sammenlignet med FFR (1,58 vs. 1,73, p = 
0,048).

Figur 1.

Figur 2.
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            Alle pasientene ble fulgt opp ved 
5-års oppfølgingen. MACE-raten var 
tilsvarende for iFR og FFR, 21,5 % vs. 
19,9 % (HR 1,09, 95 % KI 0,90-1,33), 
og dette var også tilfelle for total død, 
nonfatalt hjerteinfarkt, og ikke-planlagt 
revaskularisering vurdert separat. Det var 
heller ingen forskjeller relatert til kjønn, 
alder, komorbiditet, røkestatus eller angina 
pectoris-symptomer. 

Kommentarer: IFR og FFR er likeverdige 
målemetoder i forhold til vurdering av 
langtidsresultater, men førstnevnte er 
enklere og raskere å utføre og medfører 
mindre ubehag for pasientene. Dessuten gir 
metoden tilleggsinformasjon med «pul-
lback» i et integrert system, jfr. SyncVision 
(Philips). Nytten av sistnevnte evalueres nå 
i DEFINE-GPS. 

FAME 3 – Fractional flow 
reserve (FFR) versus 
angiography for multivessel 
evaluation
Presentert av William Fearon (Stanford 
University School of Medicine, 
Department of Medicine, Stanford 
Cardiovascular Institute, Stanford, USA) 
og publisert simultant i New England 
Journal of Medicine.

Denne internasjonale multisenterstudien 
randomiserte 1500 pasienter (alder 65 år 
og 18 % kvinner) med trekarsykdom uten 
venstre hovedstammeaffeksjon, i forholdet 
1:1, til behandling med enten PCI (n = 757) 
eller CABG (n  =743). Pasienter med kardio-
gent sjokk, STEMI siste 5 døgn og ejeksjons-
fraksjon (EF) ≤ 30 % ble ekskludert. 40 % 
av pasientene presenterte med et akutt 
koronarsyndrom, og 28 % hadde diabetes. 
18 % hadde EF ≤ 50 %. SYNTAX-skår var 
26, mens 22 % hadde ≥ 1 kronisk okklusjon. 
Kriterier for PCI var visuelt bedømt stenose-
grad ≥ 50 % og FFR ≤ 0,80. FFR ble bestemt 
hos 82 %, og 24 % av lesjonene ble ikke 
PCI-behandlet. I PCI-armen ble det benyttet 
zotarolimus-avgivende stenter (DES-Reso-
lute). Kirurgene ble oppmuntret til å benytte 
multiple arterielle grafter i CABG-armen. 48 

sentra i Europa, Nord-Amerika, Australia og 
Asia deltok i FAME 3.
            Det primære endepunktet var 1 års 
alvorlige kardiale og cerebrovaskulære 
hendelser (MACCE) som bestod av død, 
hjerteinfarkt, hjerneslag og behov for 
gjentatt revaskularisering som for PCI-
pasientene var 10,6 % sammenlignet med 
6,9 % for CABG-pasientene (HR 1,5, 95 
% KI 1,1-2,2, p = 0,35 for noninferioritet). 
Mortaliteten var 1,6 % vs. 0,9 %, 
forekomsten av et hjerteinfarkt var 5,2 % vs. 
3,5 %, forekomst av hjerneslag 0,9 % vs. 1,1 
%, og behov for gjentatt revaskularisering 
5,9 % vs. 3,9 %.
            Videre kom følgende ut i favør av 
PCI sammenlignet med CABG: Blødninger 
(BARC 3-5) forekom hos 1,6 % vs. 3,5 (p 
< 0,01), akutt nyresvikt hos 0,1 % vs. 0,9 
% (p = 0,04), atrieflimmer hos 2,4 % vs. 
14,1 % (p < 0,001) og stenttrombose/
symptomatiske graftokklusjoner hos 0,8 % 
vs. 1,3 %.
            Subgruppeanalyser viser at pasienter 
med lav SYNTAX-skår (0-22) kan være 
tjent med PCI (5,5 % vs. 8,6 %), mens 
risikoen ved PCI er høyere med intermediær 
SYNTAX-skår 23-32 (13,7 % vs. 6,1 %) og 
høy SYNTAX-skår > 32 (12,1 % vs. 6,6 %).

Kommentar: Resultatene taler for at man 
ved 3-kar sykdom forbundet med lav 
SYNTAX-skår kan velge PCI fremfor CABG, 
mens CABG er å foretrekke ved henholdsvis 
intermediær og høyrisiko SYNTAX-skår. 

FAVOR III - evaluering av 
QFR (angiografisk kvantitert 
FFR uten anvendelse av 
trykkwire) 
FAVOR III er en multisenter, randomisert, 
sham-kontrollert studie fra Kina. Studien 
ble presentert av Bo XU, Fuwai Hospital, 
Bejing, Kina. 

Pasienter med stabil eller ustabil angina 
eller hjerteinfarkt minst 72 timer etter 
symptomdebut med minst 50-90 % 
stenose i minst 2,5 mm diameter koronarkar 
ble randomisert 1:1 til QFR-veiledet vs. 
angiografisk veiledet revaskularisering. 
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• Det primære endepunktet ble redusert
 med 35 %, registrert hos 5,8 % i QFR-
 gruppen sammenlignet med 8,8 % hvor 
 det kun ble benyttet angiografi-veiledning 
 (HR 0,65, 95% CI 0,51-0,83, p=0,004). 
 Dette resultatet ble drevet av hjerte-
 infarkter (3,4% vs. 5,7%) og iskemi-
 drevet revaskularisering (2,0% vs. 3,1%).

• Det sekundære endepunktet (total
 død eller hjerteinfarkt) ble registrert hos
 henholdsvis 3,1% og 4,8% ((HR 0,64,
 95 % KI 0,46-0,89, p = 0,0078).

• Funksjonelt resultat målt med QFR etter
 avsluttet behandling ble målt hos 
 henholdsvis 88,1 og 82,2 %.

Strategien ble endret hos henholdsvis 23,3 
og 6,2 % - ikke funnet behov for behandling 
hos henholdsvis 19,6 og 5,2 %. 

Kommentar: QFR gir flere fordeler, men har 
flere begrensninger. Metoden er avhengig 
av et godt angiografisk resultat. Lesjoner 
må fremstilles i to plan. Koronarkarene må 
friprojiseres og være relativt rette.

Slyngete og ellers uegnete kar samt 
pasienter med redusert nyrefunksjon 
(estimert glomerulær filtrasjonsrate 
(eGFR) < 45 ml/min) ble ekskludert. 
PCI ble utført ved kvantitative flow-ratio 
(QFR) < 0,80. MACE ble definert som det 
primære kombinerte endepunket og bestod 
av totaldød, hjerteinfarkt og iskemi-drevet 
revaskularisering ved 1-års oppfølging. I det 
sekundære endepunktet var iskemi-drevet 
revaskularisering ikke inkludert. Det var 
også flere andre sekundære endepunkter.
Figur 3.

3847 pasienter fra 26 sentra i Kina oppfylte 
kriteriene. Etter pasientsamtykke ble 1913 
pasienter randomisert til QFR-veiledet 
revaskularisering og 1912 til angiografi-
veiledet veiledet revaskularisering. 
Resultatene er basert på «intention-to-
treat» (ITT). 70,6 % av pasientene var 
menn, og gjennomsnittlig alder var 6,7 ± 10,1 
år. 63,5 % hadde et akutt koronarsyndrom, 
og 1/3 av pasientene var diabetikere. 46,5 
% vs. 45,4 % hadde 1-kar sykdom, og 50 
% av lesjonene var i LAD. Gjennomsnittlig 
QFR-beregningstid var 3,9 ± 1,4 min.
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6 måneders evaluering av in-
stent restenose-behandling 
med sirolimus-dekket 
ballong vs. paclitaxel-dekket 
ballong (PCB) - i 2 parallelle 
multisenterstudier 
Presentert av Bruno Scheller, University 
of Saarland, Germany.

Virkningsmekanisme for sirolimus              
og paclitaxel
Medikamentavgivende ballong (“drug 
eluting balloon”, DEB) sidestilles med 
medikamentavgivende stent («drug eluting 
stent», DES) for behandling av in-stent 
restenose i de europeiske retningslinjene. 
Begge har en klasse I-anbefaling. Paclitaxel-
dekket ballong (PCB) er i dag den mest 
anvendte DEB-typen. Fordelen 
med DEB er at man unngår to 
metallag. Mens medikamenter 
kan avgis kontrollert fra en 
stent, er dette ikke like enkelt 
fra en ballong. Man har lang 
erfaring med paclitaxel, som 
dessuten har distribusjons-
egenskaper som egner seg bra 
for en DEB, mens mer erfaring 
må innhentes for sirolimus. I 
denne studien sammenlignes 
SeQuent-SCB (4 μg/mm²) 
med den mest utprøvede PCB, 
Sequent Please Neo (3 μg/
mm²) ved DES-ISR (in-stent 
restenose i en DES).

Det ble randomisert totalt 101 pasienter i 
denne ISR-studien (50 i Tyskland og Sveits 
og 51 i Malaysia) til enten SCB eller PCB. 
Data ved studiestart var tilsvarende i de to 
gruppene. Gjennom-snittsalder var 67 år i 
SCB- og 63 år i PCB-armen,og  andel menn 
henholdsvis 86 % og 76 %. Analysene ble 
utført blindet ved et kjernelaboratorium 
I Sveits. Det primære endepunktet var 
definert som angiografisk «late lumen loss» 
(LLL) ved 6 måneder. Non-inferioritetsmar-
gin ble satt til 0,35 mm. 
            Angiografisk in-stent-lesion LLL ved 
6 måneders oppfølgingen var tilsvarende 
(0,3 mm) for de 2 DEB-ene. In-segment LLL 
var henholdsvis 0,26 og 0,25 mm.

Konklusjon: Scheller konkluderte med at 
paclitaxel-DCB inntil videre bør forbli første-
valget ved behandling av in-stent restenose.

OCT-guided intervention 
in STEMI with early infarct 
artery patency (EROSION 
III): A multicenter 
randomized controlled trial
Presentert av Haibo Jia, The 2nd Affiliated 
Hospital of Harbin Medical University, 
Harbin, Kina.

Figur 4. Fra 
Wessely. J Am 
Coll Cardiol 2006; 
47: 708-14.

OCT har åpnet for vurdering av lesjonstype 
og infarktmekanismer ved STEMI og 
muliggjør større grad av individualisert 
behandling. EROSION I, fremlagt ved TCT 
i 2016 og senere publisert i Circulation: 
Cardiovascular Interventions, pekte på 
muligheten for en non-stentstrategi ved 
STEMI forårsaket av non-obstruktiv stenose. 
Xing L,  Yamamoto E,  Sugiyama T et al: 
EROSION Study (effective anti-thrombotic 
therapy without stenting: intravascular 
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optical coherence tomography-based 
management in plaque erosion): A 1-year 
follow-up report. Circ Cardiovasc Interv 
2017; 10: e005860.
            EROSION III er en prospektiv, 
randomisert, kontrollert multisenterstudie 
utført med sikte på å se nærmere på å 
ikke stente ved STEMI med varighet < 
12 timer fremkalt av en plakkerosjon, 
ofte avdekket etter trombeaspirasjon og 
bekreftet med OCT. Foretrukket behandling 
vil i så fall være begrenset til dobbel 
blodplatehemmerterapi, uten anleggelse 
av stent. STEMI-pasienter i EROSION III 
ble undersøkt med angiografi supplert med 
trombeaspirasjon. Individer med venstre 
hovedstamme- og ostiale lesjoner samt 
pasienter med ustabil hemodynamikk 
og 3-karsykdom ble utelukket. Individer 
med TIMI 3-flow og stenosegrad ≤ 70 % 
ble randomisert 1:1 til enten OCT-veiledet 
mekanismebasert behandling (n = 112) eller 
til angiografi-veiledet standard behandling 
(n = 114). I OCT-gruppen fikk man velge å 
la være å stente plakkerosjoner, spontan 
koronararteriedisseksjon (SCAD) og ikke-
obstruktiv plakkruptur uten disseksjon. 
            Trombeaspirasjon ble utført hos 
92 % i OCT-veiledet gruppe mot 96 % 
i angiografiveiledet gruppe. Innsetting 
av stent ble utført hos 44 % av OCT-
pasientene mot 59 % i angiografigruppen (p 
= 0,024). I hele kohorten ble det avdekket 
plakkerosjon hos 26 % av pasientene. 86 
% av disse ble behandlet konservativt i 
OCT-gruppen mot 14 % i angiografiveiledet 
gruppe. Det ble avdekket plakkruptur hos 
totalt 66 % av pasientene, og 41 % av disse 
ble behandlet medisinsk.

Eksempler på lesjoner påvist med OCT. 

Det var ingen forskjell i MACE-frihet 
ved 30 dagers oppfølging, men studie-
resultatene mangler statistisk styrke. Ved 
1-års oppfølgingen hadde 5 (8 %) av de 
ustentede pasientene i OCT-armen og 4 
(9 %) av de ustentede pasientene i den 
angigrafioveiledede armen fått innlagt stent 
svarende til «target lesion».

Kommentarer: Under den etter-følgende 
diskusjonen ble det hevdet at ca. 35 % 
av STEMI-pasienter egentlig ikke trenger 
anleggelse av stent. Plakkerosjon ses ofte 
hos yngre røkere, hos diabetikere og hos 
perimenopausale kvinner som følge av end-
ringer i østrogennivået. Erosjoner som kan 
sammenlignes med et «gruset veidekke», 
vil bidra til økt klebrighet for blodplater. 
Forandringene er ofte persisterende og vil 
fortsette å tiltrekke blodplater, hvilket krever 
vedvarende blodplatehemmende behand-
ling. Dette må veies mot ulemper knyttet til 
en stent (in-stent restenose og stenttrom-
bose), anslått til ca. 5 % i nyere studier. Hel-
seøkonomisk er det lite å hente på å la være 
å stente. Videre forlanges det «is i magen» 
hos operatøren å forlate et STEMI-kar uten 
anleggelse av stent. SCAD skal uansett ikke 
stentes. Ikke-stenting innebærer dessuten 
som regel kontrollangiografi. Det ble reagert 
på den høye raten (41 %) av ikke-stenting 
blant pasienter allokert til angiografiveiledet 
behandling, hvilket ble tilskrevet reststeno-
ser < 50 %. Det ble også reagert på bruken 
av trombektomi som er blitt en klasse III-
anbefaling i de amerikanske retningslinjene.
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SURTAVI: TAVR vs. SAVR 
ved intermediær risiko
Nicolas Van Mieghem, Thoraxcenter, 
Erasmus University Medical Center, 
Rotterdam, Nederland

I denne multinasjonale studien ble 1746 
pasienter med intermediær risiko (operativ 
mortalitet ≥ 3 % opp til < 15 %) randomisert 
ved 87 sentra til enten TAVR eller til SAVR. 
Det var 864 pasienter i TAVR-gruppen 
med alder 79,9 ± 6,2 år og Society of 
Thoracic Surgeons (STS) - Predicted Risk 
Of Mortality (PROM) 4,4 ± 1,5 %. I SAVR-
gruppen var det 796 pasienter med alder 
79,7 ± 6,1 år, og STS-PROM var 4,5 ± 1,6 
%. Ekspanderbare bioproteser av type 
Corevalve (84 % førstegenerasjon og 16 % 
andregenerasjon) ble benyttet. Alvorlige 
komplikasjoner ble vurdert i henhold til 
Valve Academic Research Consortium 
(VARC)-definisjonen. Ileofemoral tilgang 
ble benyttet hos 93.6% av pasientene. 
Ekkokardiografiske parametre ved 
studiestart, utskrivelse og ved 1,2 og 
5 års oppfølging ble undersøkt i et 
kjernelaboratorium.   
           Det primære endepunktet bestod 
av totalmortalitet eller invalidiserende 
hjerneslag. Øvrige endepunkter bestod av: 
1) ventilholdbarhet (ekkokardiografiske 
resultater, endokarditt og trombose), 
2) ventilrelaterte reintervensjoner og 
rehospitaliseringer og 3) livskvalitet. 
Det ble utført modifisert ITT-analyse, 
definert som forsøk på ventilimplantasjon 
i henhold til forhåndsplanlagt prosedyre. 
Uønskede virkninger ble også rapportert. 
2-års resultatene for denne studien 
er publisert i New England Journal of 
Medicine i 2017. Forekomsten av alvorlige 
hjerneslag var henholdvis 12,6 % og 14,0 
%. TAVR var assosiert med alvorlige 
vaskulære komplikasjoner (6,0 % vs. 1,1 %), 
pacemakerimplantasjoner (25,9 % vs. 6,6 
%) og moderat og alvorlig paravalvulær 
lekkasje (5,3 % vs. 0,6 %) sammenlignet 
med kirurgi.
            Ved 5-års oppfølgingen var 97,3 
% blant TAVR- og 95,5 % blant SAVR-
pasientene tilgjengelig for analyse. Det var 
ingen forskjell i det primære endepunktet 

som bestod av totalmortalitet eller 
hjerneslag (31,3 % vs. 30,8 %, HR 1,02, 95 
% KI 0,85-1,22). Pacemakerinnleggelser 
slo ut i disfavør av TAVR (35,8 % vs. 14,5 
%, p < 0,001). Ekkokardiografi viste større 
åpningsdiameter (2,2 cm2 vs. 1,8 cm2) og 
lavere midlere trykkgradient (8,6 mm Hg vs. 
11,2 mm Hg) i favør av TAVR sammenlignet 
med SAVR. Forekomsten av paravalvulær 
lekkasje (definert som ≥ mild) var høyere 
hos TAVR-pasientene (30,1 % vs. 3,4 %, p 
< 0,001. Det var ingen forskjell i livskvalitet 
(KCCQ) og NYHA funksjonsklasse.

Konklusjon: SURTAVI støtter TAVR vs. 
SAVR hos eldre pasienter med gjennom-
snittsalder 80 år og intermediær risiko. 

TRISCEND: 6 måneders 
oppfølging etter 
transkateterinnsetting av 
tricuspidalventil ved alvorlig 
tricuspidallekkasje.
Presentert av Susheel Kodali, Columbia 
University, New York, USA.

Trikuspidallekkasje gradert som middels og 
stor ble anslått til minst 6 % hos en eldre 
befolkning over 75 år, og mortaliteten etter 
gjennomgått trikuspidalkirurgi ble anslått til 
å være 10 %. Transkateter implantasjon av 
trikuspidalventil ble fremhevet som lovende.
            TRISCEND er en prospektiv, 
en-armet, multisenterstudie utført med 
sikte på å vurdere anvendelighet og 
sikkerhet av EVOQUE-ventilen (Edwards 
Lifesciences) ved trikuspidallekkasje. 
Studien omfattet 132 pasienter med 
alder 79,2 ± 7,4 år og med STS-skår på 
7,4 ± 5,39 %. Atrieflimmer var tilstede 
hos 90 %, ascites hos 20%, og det var 
mye komorbiditet. Trikuspidallekkasjen 
ble anført som høygradig hos 88 % 
av pasientene som på forhånd skulle 
være optimalt medisinsk behandlet. 
Egnethet ble vurdert med transøsofageal 
ekkokardiografi og CT. Anvendeligheten 
ble målt som prosedyresuksess, redusert 
trikuspidallekkasje og som et kombinert 
endepunkt med alvorlige hendelser i form 
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av kardiovaskulær mortalitet, hjerteinfarkt, 
hjerneslag, nyrekomplikasjoner med behov 
for dialyse eller transplantasjon, alvorlig 
blødning, arteriell aksesskomplikasjoner, 
reintervensjon, strukturelle komplikasjoner 
og ventil-relatert lungeemboli. 

Resultater er
vist i figuren.

Etter 6 måneder ble det målt signifikant 
redusert trikuspidallekkasje hos 100 % av 
pasientene, med mild eller ingen trikuspi-
dallekkasje. Pasienter med alvorlig høyre 
ventrikkelsvikt ble ekskludert. Under 
sykehusoppholdet etter prosedyren ble det 
registrert signifikant forverret høyre ventrik-
keldysfunksjon hos ¼ av pasientene som 
ble redusert til 4,5% mellom utskrivelse og 
30 dagers oppfølging. De ekkokardiogra-
fiske resultatene fremkommer i tabell 1.

 Reference: ACC21. TRISCEND: 30-day 
Outcomes of Transfemoral Tricuspid Valve 
Replacement in Patients With Tricuspid 
Regurgitation. Dr Susheel K. Kodali
            Seks-minutters gangtest ble 
forbedret med 56 meter (før studiestart 

199,5 meter). KCCQ-skår økte med 27 
poeng. 89 % av pasientene befant seg i 
NYHA klasse I-II sammenlignet med 20 % 
ved før studiestart.

Konklusjon: Transkateterimplantasjon 
av EVOQUE-ventilen egner seg bra for 
behandling av optimalt medikamentelt 
behandlet pasienter med hemodynamisk 
signifikant trikuspidallekkasje, men at 
resultatene fra TRISCEND må bekreftes i 
fremtidige studier.

TTVR = transkateter 
tricuspidalklaff-
utskiftning, MV = 
mitralklaff, MAEs = 
alvorlige hendelser, TR 
= tricuspidallekkasje, 
KM = Kaplan-Meier, 
HF = hjertesvikt, KCCQ 
= Kansas City Cardio-
myopathy Questionnaire, 
6MWD = 6-minutters 
gangdistanse. 

TV = tricuspidalklaff, 
PA = pulmonalarterie, 
IVC = vena cava 
inferior, RV = høyre 
ventrikkel.

Reference: ACC21. TRISCEND: 30-day Outcomes of Transfemoral Tricuspid Valve 
Replacement in Patients With Tricuspid Regurgitation. Dr Susheel K. Kodali
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SWISS-APERO-studien: 
Amulet versus Watchman 
FLX for lukking av venstre 
aurikkel
Studien ble presentert av Roberto Galea 
ved Universitetssykehuset i Bern, Sveits. 

Perkutan lukking av venstre aurikkel 
(LAAC = left atrial appendage closure) 
stenger av denne sirkulasjonsbakevjen og 
forhindrer embolisering av aurikkeltromber 
ved nonvalvulær atrieflimmer og er et 
alternativ til pasienter som ikke tolererer 
antikoagulasjonsbehandling. Komplett 
lukking er vesentlig for et godt klinisk 
resultat. Amulet er tidligere sammenlignet 
med førstegenerasjons Watchman i 
AMULET IDE (Lakkireddy D, Thaler D, 
Ellis CR et al.: Amplatzer amulet left atrial 
appendage occluder versus watchman 
device for stroke prophylaxis (Amulet IDE): 
A randomized, controlled trial. Circulation 
2021; 144: 1543-1552).
            SWISS-APERO sammenlignet 
Amulet fra Abbott med nye andre-
generasjons Watchman FLX fra Boston 
Scientific. Sistnevnte ble lansert i 2019 
etter forbedring av plasserings- og 
lukkeegenskapen til Watchman 2.5. 
Siktemålet var å vise overlegenhet i favør 
av Amulet i forhold til overkryssing til en 
annen device eller komplett forsegling av 
aurikkelen bedømt med CT-angiografi 45 
dager etter implantasjon. Det sekundære 
endepunktet var prosedyrekomplikasjoner 
og 45 dagers «patency» bedømt med 
transøsofageal ekkokardiografi. Swiss-
Apero ble kjørt som en utprøverinitiert, 
prospektiv, randomisert multisenter-
studie(Galea R, De Marco F, Meneveau N 
et al. Circulation 2021 Nov 6. doi: 0.1161/
CIRCULATIONAHA.121.057859.
            Det ble randomisert 221 pasienter 
i forholdet 1:1 ved åtte sentra i 4 
europeiske land. I Watchman-
gruppen fikk 77,3 % av pasientene 
den nye Watchman-device-en, 
mens de øvrige i denne gruppen 
fikk den gamle. Det primære 
endepunktet ble registrert hos 
67,6 % av Amulet-pasientene 
og hos 70.0 % i Watchman-

gruppen (p = 0,71). Det ble notert 3 
ganger så mange komplikasjoner i Amulet-
gruppen sammenlignet med Watchman-
gruppen(9,0 % vs. 2,7 %, p = 0,047), 
hvilket vesentlig skyltes mer blødninger. 
I Amulet-gruppen ble det registrert 13,7 
% «patency» sammenlignet med 27,5 
% blant Watchman-gruppen (p = 0,02), 
selv om hverken den ene eller den andre 
gruppen frembød peri-device-lekkasjer 
over 5 mm. Multiple lekkasjesteder ble 
påvist hos Watchman-pasienter mot ingen 
hos dem som fikk innsatt Amulet. Kliniske 
endepunkter etter 45 dagers oppfølging 
kom likt ut for de to device-ene. 
           En dansk studie (SEAL FLX) utført 
ved Århus universitetssykehus sammen-
lignet retrospektivt de to device-ene hos 
300 pasienter. Denne studien som også ble 
presentert ved TCT, ble utført i 2 påfølgende 
kohorter. I den første kohorten (2018 og 
2019) benyttet man Amulet hos 150 pasien-
ter, og i den neste kohorten (2019-2020) 
ble det anvendt Watchman FLX hos samme 
antall pasienter. Studien viste bedre resul-
tater for Boston Scientifics Watchman FLX 
sammenlignet med Abbotts Amulet. Kardial 
CT ble utført etter 8 uker for begge kohor-
ter. Komplett okklusjon av venstre aurikkel 
ble påvist hos henholdsvis 72,6 % og 30,5 
%. Lekkasjeåpninger var også signifikant 
mindre med Watchman FLX.

Konklusjon: Resultatene i de 2 studiene 
divergerer. Studiene har forskjellig design. 
Den ene er basert på multisenterrekrut-
tering, og den andre baserer sine resultater 
på rekruttering ved ett høyvolumsenter. 
Sistnevnte har dessuten inkludert et høy-
ere antall pasienter. Det er svakheter og 
styrker knyttet til gjennomføringen av begge 
studier, og hvilken device som er best, er 
vanskelig å uttale seg om. Valg av device vil 
i stor grad være avhengig av operatørens og 
det enkelte senters erfaringsgrunnlag.

                         Watchman                                                     Amulet


