ESC-kongressen i Paris
27. – 31. august
Den årlige kongressen til European Society of Cardiology (ESC) ble i år
avholdt i Frankrikes flotte hovedstad Paris. Paris var et nytt bekjentskap
som vertsby for ESC-kongressen. Mitt inntrykk var at hotellkapasiteten
var god i motsetning til f.eks. kapasiteten i fjorårets vertsby Stockholm.
Imidlertid var beliggenheten til kongressenteret nesten helt ute ved Charles
de Gaulle-flyplassen upraktisk for mange som fikk lang reisevei. Heldigvis
har Paris et effektivt nett av metrolinjer som korresponderte med toget ut
til kongressenteret, men reisetiden ble for mange opp mot 1 time.
Selve arrangementet gikk velsmurt i god dimensjonerte forelesningssaler. Heller ikke i år var det så mange banebrytende nyheter, og med
et par unntak (bl.a. ARISTOTELE) var ikke studiene som ble presentert på
de 3 Hot line-sesjonene, så veldig ”hotte”. Men dette sier mer om dagens
kardiovaskulær forskning der særlig mange av medikamentstudiene
siste år ikke har vist positive resultater, enn om ESC-kongressen posisjon
blant verdens kardiologikongresser. Årets kongress hadde til sammen 521
sesjoner og 4276 aksepterte abstrakter. Årets ESC-kongress var faktisk
den største av alle ESC-kongresser målt ut i fra antall deltagere som i år var
32 946 (hvor av 27 130 var aktive deltagere) sammenlignet med ca. 27 500
deltagere på fjorårets kongress. Dette betyr at ESC-kongressen har betydelig flere deltagere enn både AHA- og ACC-kongressene. ESC-kongressen
har bl. a. et stadig økende antall deltagere fra land utenfor Europa, og store
delegasjoner kommer fra bl.a. Brasil, Japan, Kina og India. Også i år var
det mange nordmenn som deltok på kongressen. Det blir spennende å se
hvor mange nordmenn som vil delta på neste års ESC-kongress i München
siden legemiddelindustrien ikke lenger vil invitere med norske leger til slike
kongresser i utlandet. Jeg regner med at antallet blir betydelig redusert.
Som tidligere år ble de fleste områder innen kardiologien dekket.
Selv om kongressen i år kanskje ikke hadde så mange store nyheter, ga
den en god oppdatering på de forskjellige områdene av kardiologien. Her
presenteres noen av nyhetene inkludert alle Hot line-foredragene samt de
norske abstraktene som ble presentert.
Erik Øie, stedlig redaktør
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Hotline-sesjon 1: Cardiovascular
risk and complications
Marit Aarønæs, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

PURE (The prospective urban rural
epidemiologic study)

var økende med økende inntektsgruppe,
men fallende i antall sett under ett da 58 %
ikke brukte noen medikamenter etter slag
eller KAD, mens 7 % brukte 4 ulike medikamenter. Det var for alle inntektsgruppe-land
fallende prevalens av sekundærprofylakse
sett i lys av antall år det hadde gått siden
diagnosen slag eller annen kardiovaskulær
sykdom var etablert. Det var mindre bruk av
medikamenter hos yngre, lavt utdannede,
røykere, ikke-overvektige og pasienter uten
diabetes mellitus, og disse forskjellene var
mest uttalt i lav- og middel-inntekstsland og
i ikke-urbane strøk. Når det gjaldt prevalensforskjell i medikamentbruk, var den
mest uttalt mellom land enn innen samme
land (68,4 % vs. 31,6 %). I diskusjonen ble
det påpekt at et lands økonomisk status er
av større betydning (2/3 av variasjonen)
enn individuelle faktorer (1/3) når det
gjelder prevalens av sekundærprofylakse
etter slag og KAD. Konklusjonen er at det er
et betydelig underforbruk av sekundærprofylaktisk medikasjon i lav- og middel-inntektsland og også sprik mellom urbane og
landlige strøk og innenfor demografisk ulike
grupper. Det påpekes også videre behov for
strategier for implementering av etablert
kunnskap, internasjonal styring og ulike tiltak som for eksempel ”polypille”, nasjonale
strategier, etc. Studien ble parallelt publisert
i Lancet (Lancet. 2011;378:1231-43. Epub
2011 Aug 26).

Presentert av Salim Yusuf (Hamilton, Canada)
PURE-studiens formål var å kartlegge
sekundærpreventiv medikasjon for kardiovaskulær sykdom i 628 kommuner/områder
i 17 høy-, middel- og lav-inntektsland. Bakgrunnen for studien er at globalt skjer > 80
% av antall kardiovaskulære hendelser i lavog middel-inntekts-land, men man har lite
informasjon om implementering/bruk av
dokumentert effektiv sekundærprofylakse
som platehemmere, betablokkere, ACEhemmere, angiotensin II-reseptor-blokkere
og statiner, for å redusere blodtrykk (BT) og
forekomst av hjerteinfarkt, slag og død pga.
koronar hjertesykdom (KAD) i disse landene. Man ønsket også å beskrive variasjon
i medikamentbruk basert på sosiale forhold
mht. landets økonomiske nivå og befolkningens demografiske fordeling mellom by og
land samt individuelle faktorer som kjønn,
alder etc. Landenes inndeling etter inntekt
var basert på Verdensbankes klassifisering
fra 2003-2007. Opplysninger fra > 390 000
mennesker fra 2003-2010 ble innhentet,
og 153 662 personer ble inkludert i studien
med en gjennomsnittlig alder på 50,7 år. Av
disse var 55,6 % kvinner, 14,7 % hadde høyt
BT, 5,3 % diabetes, 1,3 % slag, 3,9 % kjent
KAD, 1,2 % cancer og 21,2 % var røykere.
Blant pasienter som tidligere hadde hatt
slag, brukte 24,3 % platehemmere, 40 %
BT-senkende medikamenter og 9 % statiner.
Blant pasienter som hadde kjent KAD,
brukte 25,5 % platehemmere, 43 % BTsenkende medikamenter og 16,7 % statiner.
Det var en økende forekomst av sekundærprofylaktisk medikamentbruk med landenes
stigende inntekt. Pasienter i urbane områder
brukt oftere disse sekundærprofylaktiske
medikamentene enn pasienter som bodde i
mindre urbane områder. Denne forskjellen
gjaldt også innen de ulike inntektsklassifiseringer. Antall forskjellige medikamenter som
pasienten brukte som sekundærprevensjon,
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HCS (Prospective evaluation of
post-prandial trigycerides and
cardiovascular events in patients
with coronary artery disease)
Presentert av Ulrich Laufs (Homburg,
Tyskland)
Det er tidligere vist ved analyse
av store databaser at fastende triglyserid (TG)-nivå ikke predikerer kommende
kardiovaskulære hendelser, mens ikkefastende TG-nivå er en signifikant prediktor for de samme hendelsene. Bakgrunn
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Dal-VESSEL (Efficacy and safety of
dalcetracib in pastients with or at
risk for coronary artery disease)

for HCS-studien er å vurdere fastende
serum-triglyseriders rolle som prediktor for
hendelser hos pasienter med høy kardiovaskulær risikoprofil med normal eller redusert
glukosetoleranse, samt å vurdere postprandial TGs rolle som risikomodulator innen
sekundærprofylakse. 514 pasienter med
angiografisk verifisert koronarsykdom fikk
utført en TG- og glukose-toleransetest for
å kartlegge pasientenes standardisert postprandial TG-kinetikk. Pasientene ble fulgt i
18 mnd., og primært endepunkt var et kombinert endepunkt av kardiovaskulær død
og sykehusinnleggelse pga. kardiovaskulær
hendelse. Resultatene viste at postprandial
TG avhenger av glukosemetabolismen da
pasienter med normal glukosetoleranse
har lavere fastende TG enn pasienter med
redusert glukosetoleranse (108±42 mg/
dl vs. 172±157 mg/dl) og lavere absolutt
postprandial TG, mens den gjennomsnittlige stigning i TG var lik. Blant pasienten sett
under ett og hos pasienter med redusert
glukosetoleranse var det ingen korrelasjon
mellom postprandial TG og antall primære
hendelser. Fastende TG var prediktiv for
hendelse i en univariatanalyse, men effekten
forsvant i multivariatanalyse. Hos pasienter med normal glukosetoleranse var både
fastende og relativ postprandial TG-økning
signifikante prediktorer for kardiovaskulær sykehusinnleggelse og død og forble
signifikant justert for basale karakteristika,
metabolske parametre og andre kardiovaskulære risikofaktorer (fastende TG > 150
mg/dl vs. < 106 mg/dl: HR 3,1 (KI 1,06-9,06,
p=0,04), relativ postprandial TG-økning >
210 % vs. < 171 %: HR 4,45 (KI 1.33-14.91,
p=0,02). Konklusjonen på denne studien
er at både fastende og postprandiale TGverdier predikerer kardiovaskulære hendelse
hos pasienter med normal glukosemetabolisme. Kommentator til studiefremleggelsen
bemerket imidlertid kort oppfølgningstid,
relativt lavt antall pasienter og få endepunkter, samt ingen mekanistisk forklaring for
konklusjonen. Altså ”further investigations
must be encouraged”.

Presentert av Thomas F. Lüscher (Zürich,
Sveits)
Dalcetrapib er en ”cholestrol ester
tranfer protein”-modulator (CETP) som øker
mengden av high density lipoprotein (HDL)kolesterol. HDL er gjennom epidemiologiske
studier vist å beskytte mot kardiovaskulær
sykdom, bl. a. ved å stimulere nitrogenoksid
(NO) og hemme inflammasjon. Studier
med en annen CEPT-inhibitor, torcetrapib,
viste uventede funn av økt aldosteron,
økt endotelin og økt blodtrykk samt økt
kardiovaskulær sykelighet og død på tross
av økt konsentrasjon av HDL. Bakgrunnen
for denne fase 2-studien var å undersøke
effekt av dalcetrapib på endotelfunksjon ved
å se på prosent blodstrømsmediert (flow)
dilatasjon (% FMD) etter 12 uker, 24-timers
blodtrykk (ABPM) etter 4, 12 og 36 uker og
blodlipider etter 12 og 36 uker hos pasienter
med koronarsyksdom og risiko for dette.
Studien var dobbelt blind og placebokontrollert, og pasientene hadde stabilt ”low
density lipoprotein” (LDL)-kolesterol-nivå
på statinbehandling. De ble randomisert
til dalcetrapib eller placebo i 36 uker i
tillegg til deres allerede etablerte medikasjon. 476 pasienter ble randomisert. Etter
4 og 36 uker var det signifikant endringer
i CETP-aktivitet mellom aktiv behandling
og placebo på 51 % og 56 % (p < 0,001 vs.
placebo). Etter 12 og 36 uker økte HDL-konsentrasjonen med hhv. 27 % og 31 % (fra
36±7 til 49±10 og 51±13mg/dl, p < 0,001),
triglyseridkonsentrasjonen gikk ned signifikant med hhv. 9 % og 14 % (fra 162±81 til
151±83 og 149±71 mg/dl, p < 0,005), mens
LDL-konsentrasjonen var uendret. ABPM
var uendret mellom gruppene etter 36 uker.
Biomarkører på inflammasjon (CRP, ICAM,
VCAM, IL-6), oksydativt stress (MPO) og
koagulasjon (tPA, PAI-1) var ikke endret
fra basalnivå ved 36 uker, hverken i placebo- eller dalcetrapib-gruppen. Endringer
i blodstrømsmediert dilatasjon (FMD) var
ikke ferdiganalysert og tolket da studien ble
presentert. Fase 3-studier blir nå utført for
å kartlegge videre dalcetrapibs effekt på
kardiovaskulær sykdom samt å undersøke
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som vedvarte etter 72 timer, bedring etter
1 uke, antall tilbakefall, tid til første tilbakefall, sykehusinnleggelse pga. perikarditt,
hjertetamponade og restriktiv perikarditt.
Resultatene viste en absolutt risikoreduksjon for pasienter som fikk kolkisin, på 31 %
(95 % KI 13-46 %) og en relativ risikoreduksjon på 56 % (95 % KI 27-73 %) sammenliknet med placebo. Kolkisin redusert også
varigheten av symptomene, gjennomsnittlig
antall residiv og økte tiden til neste tilbakefall. Antall bivirkninger var lik i gruppene.

effekt på FMD i denne fase 2-studien av
dalcetrapib.

CORP (Colchicine for recurrent
pericarditis)
Presentert av Massimo Imazio (Torino, Italia)
Bakgrunn for studien er at perikarditt ofte residiverer. Dette skjer i 15-35 %
av tilfellene, og inntil 50 % av dem som får
residiv, får senere nytt tilbakefall. Studien
var en multisenter, placebokontrollert,
dobbelt-blind, randomisert, kontrollert
studie av effekten av kolkisin som sekundærprofylakse etter perikarditt.
120 pasienter fikk enten 1,0-2,0 mg
kolkisin eller placebo første dag i tillegg til
empirisk antiinflammatorisk behandling,
deretter en vedlikeholdsdose på 0,5-1,0
mg daglig i 6 måneder. Primært endepunkt
var antall tilbakefall i løpet av 18 måneder.
Sekundære endepunkter var symptomer

ARISTOTLE (Efficacy and safety of
apixaban compared to warfarin for
prevention of stroke and systemic
embolism in 18,202 patients with
atrial fibrillation)
Refereres i et litt videre perspektiv av
Sigrun Halvorsen litt lenger ut i dette
kongressreferatet.

Hotline-sesjon 2: Frontiers
in interventional and device
treatments
Linn E. Fosshaug, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og Institutt for
indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

EVATEL (Remote follow-up of
patients implanted with an ICD: the
prospective randomized EVATEL
study)

ble randomisert til konvensjonell (n=750)
og fjernstyrt oppfølgning (n=751) i et år.
Studien var designet som en non-inferioritystudie, og det primære endepunktet var
et sammenslått endepunkt av avvikende
ICD-funksjon, død, kardiovaskulær død
og hospitalisering. Inklusjonskriteriene
var førstegangs implantasjon av én- eller
tokammer-ICD (primær- eller sekundærprevensjon) hos pasienter i NYHA-klasse
I-III. Ved baseline var median alder 59 år
med overvekt av menn (84,9 %), indikasjon
for ICD var hovedsaklig primærprevensjon
(64,7 %) og underliggende kardiomyopati
var til stede hos 92,2 % av pasientene. Ved
studiens slutt ble non-inferiority-hypotesen
ikke validert, men man observerte ingen
signifikante forskjeller på overlevelsesrate

Presentert av P. Mabo (Rennes, Frankrike)
Indikasjonene for implantasjon
av ICD er stadig i utvikling, og dette vil
få konsekvenser for valg av strategi vedrørende oppfølging og kontroll av disse
pasientene. Dagens retningslinjer anbefaler
poliklinisk kontroll hver 3.-6. måned, og pga.
økende antall pasienter er det nødvendig å
utforske alternative oppfølgingsløsninger.
Formålet med denne studien var derfor å
undersøke sikkerhet og nytte av fjernstyrt
ICD-overvåkning sammenlignet med
konvensjonell ICD-kontroll. Pasientene
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ECOST- og EVATEL-studiene er de
første randomiserte studiene som vurderer
nytten av fjernstyrt ICD-overvåkning med
et robust klinisk endepunkt, funnene er konsistente med funn i tidligere studier og viser
at fjernstyrt ICD-overvåkning kan antas
å være et godt alternativ til konvensjonell
oppfølgning.

eller tid til første endepunkt mellom de to
gruppene. Antall støt levert uten signifikant
arytmi var lavere i den fjernstyrte gruppen (n=33; 4,7 %) sammenlignet med
kontrollgruppen (n=55; 7,5 %) (p=0,03).
EVATEL-studien hadde kort oppfølgningstid,
klarte ikke å inkludere det planlagte antall
pasienter og hadde ikke statistisk styrke til
å verifisere den primære hypotesen. Man så
ingen signifikante forskjeller mellom gruppene, og sett i sammenheng med lignende
studier kan man anta at fjernstyrt overvåkning er et trygt alternativ til konvensjonell
ICD-kontroll.

EMPHASIS-HF (The effect of
eplerenone versus placebo on
cardiovascular mortality or heart
failure hospitalization in subjects
with NYHA class II chronic systolic
heart failure: An analysis of the highrisk groups in the study population)

ECOST (Safety of implantable
cardioverter defibrillator followup using remote monitoring: a
randomized controlled trial)

Presentert av B. Pitt (Ann Arbor, USA)
EMPHASIS-HF-studien viste nylig at
aldosteronantagonisten eplerenon reduserte mortalitet og hospitalisering hos
pasienter med kronisk systolisk hjertesvikt
i NYHA-klasse II. Pasienter med NYHAklasse II og EF ≤ 30 % (eller EF < 35 %
og QRS > 130 msek) ble randomisert til
eplerenon 50 mg (n=1364) eller placebo
(n=1373) i tillegg til standard hjertesviktbehandling. Gjennomsnittlig oppfølgning var
21 måneder. Den presenterte subanalysen
undersøkte om eplerenon var trygt og om
det bedret overlevelse og hospitalisering
i følgende høyrisikogrupper (n=249):
Pasienter > 75 år, LVEF < 30 %, eGFR <
60, diabetes type 2 og pasienter med lavt
BT (< median) sammenlignet med placebo (n=356). Man observerte en signifikant reduksjon av hasardratio (HR) i alle
høyrisikogruppene etter behandling med
eplerenon: > 75 år, HR=0,66; LVEF < 30
%, HR 0,65; DM type 2, HR 0,54; eGFR <
60, HR 0,62; systolisk BP < median på 123
mmHg, HR 0,62. Insidensen av hyperkalemi
> 5,5 mmol/l var signifikant økt i intervensjonsgruppen, men man observerte ikke det
samme for hyperkalemi > 6,0 mmol/l, forverring av nyrefunksjon eller hospitalisering
pga. hyperkalemi. Studien indikerer således
at eplerenon gir de samme positive effekter
og kan ansees trygt med hensyn til nyrefunksjon og forekomst av hyperkalemi hos
definerte høyrisikogrupper med systolisk
hjertesvikt i NYHA-klasse II.

Presentert av S. Kacet (Lille, Frankrike)
ECOST er en randomisert, noninferiority-studie, som undersøkte sikkerheten av langtids fjernstyrt monitorering av
implantert ICD. Pasientene i den fjernstyrte
gruppen gikk til konvensjonell kontroll en
gang per år og var forøvrig kontinuerlig
overvåket via internett. Dersom pasienten
rapporterte suspekte symptomer eller
den automatiske overvåkningen avslørte
avvikende rytme, medførte dette ambulatorisk kontroll. Oppfølgningstiden var
27 måneder. Hensikten med studien vår å
bekrefte at andelen pasienter med minst ett
major adverse event (MAE) ikke var høyere i
den fjernstyrte gruppen enn i kontrollgruppen. De inkluderte pasientene (n=433) ble
randomisert til fjernstyrt eller konvensjonell
ICD-kontroll. Populasjonen bestod av 88
% menn, median alder var 62 år, 53,6 %
hadde indikasjon for primærprevensjon,
30,3 % hadde to-kammer-pacemaker og
85,3 % fikk utført førstegangsimplantasjon.
Resultatene viste at 38,5 % i fjernstyringsgruppen og 41,5 % i kontrollgruppen hadde
minst et MAE i oppfølgningsperioden. Det
totale antall leverte sjokk (193 vs. 657) og
antall sjokk uten påvist signifikant arytmi
(28 vs. 283) var signifikant (p<0,05) lavere
i fjernstyringsgruppen.
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RESET (One-year outcome of the
randomized evaluation of sirolimuseluting versus everolimus-eluting
stent trial)

Comparison of three-year outcome
after PCI and CABG stratified by
the SYNTAX score in patients with
triple vessel coronary artery disease:
an observation from the CREDOKyoto PCI/CABG registry Cohort-2

Presentert av T. Kimura (Kyoto, Japan)
Tidligere randomiserte studier har
ikke observert forskjeller i kliniske endepunkter mellom bruk av everolimus-stent
(EES) og sirolimus-stent (SES), dog hadde
ingen av disse studiene statistisk styrke til
å vurdere behov for revaskularisering av
behandlet lesjon og koronarkar. Hensikten
med RESET-studien var således å evaluere disse endepunkter etter 12 måneder. I
tillegg ble det gjennomført en angiografisk
substudie med kontroll-angiografi ved
samme tidspunkt (endepunkt: in-segment
late loss). Studien inkluderte 3197 pasienter med indikasjon for elektiv PCI med
medikamentavgivende stent, og pasientene
ble randomisert til EES (n=1597) eller SES
(n=1600). Det var ingen definerte eksklusjonskriterier, og studiepopulasjonen
inkluderte også pasienter med høy alder,
tilleggssykdommer og tidligere PCIbehandling. Gjennomsnittlig SYNTAX-score
var relativt lav (EES: 11,3 ± 7,4 og SES: 11,1 ±
7,1, p=0,6), og de to pasientgruppene var
relativt velbalansert ved studiestart med
hensyn til klinisk, angiografisk og prosedyrerelaterte karakteristika. Studien var definert
som en non-inferiority-studie, og resultatene
viste at EES var likeverdig med SES i henhold
til det primære kliniske og angiografiske
endepunktet. Det var ingen signifikante
forskjeller mellom gruppene i mortalitet
eller insidens av hjerteinfarkt. Raten av
stenttrombose var lav i begge grupper (EES:
0,39 % og SES: 0,38 %) og ikke signifikant
forskjellig. EES utskiller et mindre potent
legemiddel i lavere konsentrasjon enn SES,
og funnene i studien tyder på likeverdig
effekt til tross for dette. Sammenslåtte data
fra tidligere randomiserte studier indikerer
dessuten en lavere risiko for stenttrombose
ved bruk av EES, men lengre oppfølgningstid
er nødvendig for å evaluere langtidseffekter
som f.eks. sen stenttrombose.

Presentert av H. Shiomi (Kyoto, Japan)
SYNTAX-studien viste at PCI
var assosiert med høyere risiko for død,
hjerteinfarkt og slag hos pasienter med
intermediær og høy SYNTAX-score. Denne
studiens formål var å evaluere langtidseffekter av PCI sammenlignet med koronar
bypasskirurgi (CABG) hos pasienter med
trekarssykdom stratifisert med SYNTAXscore. Pasienter (n=2981) tidligere inkludert
i CREDO-Kyoto PCI/CABG-kohorte-2-registeret med behandlet trekarssykdom (PCI: n=
1925, CABG: n=1156) ble inkludert i studien.
Det primære endepunkt var et kombinert
endepunkt av død, hjerteinfarkt og slag.
Ved studiestart så man at pasientene i
CABG-gruppen var yngre, hadde lavere
prevalens av diabetes og hjertesykdom og
høyere antall signifikante koronare stenoser.
Resultatene viste at PCI innebar økt risiko
for det primære kombinerte endepunktet (hasardratio (HR) 1,47, p=0,004) og
død (HR 1,62, p=0,005). Derimot var ikke
risikoen for hjerterelatert død signifikant
forskjellig. Den kumulative insidensen av
det primære endepunktet var ikke signifikant forskjellig hos pasienter med lav (< 23)
til moderat (23-32) SYNTAX-score (15,8
% og 12,5 %, p=0,25; 18,8 % og 16,7 %,
p=0,24). Imidlertid hadde pasienter med
høy SYNTAX-score (³ 33) økt kumulativ
risiko (27,0 % og 16,4 %, p=0,004), og
den økte mortaliteten i PCI-gruppen var
hovedsaklig drevet av non-kardiale hendelser. Observasjonene er konsistente med
funnene i SYNTAX-studien, og man kan anta
at CABG-gruppen ikke påvirkes av kompleksiteten i koronarsykdommen på samme
måte som PCI-gruppen. Funnene i SYNTAXstudien og CREDO-Kyoto kohorte-2-studien
tilsier at behandling med PCI av pasienter
med høy SYNTAX-score innebærer økt
risiko for komplikasjoner og primært bør
prioriteres hos pasienter med høy preoperativ risiko.
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Hotline-sesjon 3: Acute coronary
syndromes
Anders Hommerstad, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
p=0.91). Blødningsrisikoen var økt i gruppen med 24 måneders behandling. Det
forelå særlig en økning i såkalt type 5, 3 og 2
blødninger (Bleeding Academic Research Consortium classification) med hasardratio på
2,17 (95 % KI 1,44-3,22; p=0.00018), men
også økning av risiko for alvorlig blødning og
blodtransfusjon.
Konklusjon var at studien vil kunne
få innvirkning på utgifter i helsevesenet.
Man viste at forlenget behandling med
klopidogrel ikke hadde noen fordeler for
pasienten, i tillegg ser man økt blødning hos
pasienter behandlet med klopidogrel som
medførte rehospitalisering og ytterligere
bruk av diagnostiske og terapeutiske midler.

Den tredje og siste ”Hotline”-sesjonen
på årets ESC-kongress omhandlet akutt
koronarsyndrom. Det ble lagt fram fem studier: to studier (PRODIGY og RUBY-1) med
antikoagulasjon/antitrombotisk behandling
etter infarkt, to studier som sammenliknet
forskjellige stenter ved PCI og i tillegg CRISP
AMI-studien som tok for seg aortaballongpumpe etter STEMI.

PRODIGY (Randomized comparison
of six versus twenty-four months
clopidogrel therapy after balancing
anti-intimal hyperplasia stent
potency in all comer patients
undergoing percutaneous coronary
intervention)

RUBY-1 (Safety, tolerability and
efficacy of YM150, an oral factor Xa
inhibitor, in secondary prevention
of ischaemic vascular events in
patients following a acute coronary
syndrome)

Presentert av M. Valgimigli (Ferrara, Italia)
PRODIGY-studien var en 4 til 2
randomisert, 3-senter, åpen klinisk studie
der formålet var å estimerer nytten og
sikkerheten av å forlenge behandling med
klopidogrel i 24 måneder hos pasienter som
fikk behandling med én av fire forskjellige
stent-typer. Pasientene var 18 år eller eldre
og hadde enten stabil koronarsykdom eller
akutt koronarsydrom Til sammen ble mer
enn 2000 pasienter som skulle til elektiv
eller akutt PCI, randomisert til 6 eller 24
måneder med dobbel platehemming (ASA
og klopidogrel). De ble også randomisert til
én av fire stent-typer (everolimus-avgivende
stent, paclitaxel-avgivende stent, zotarolimus-avgivende stent eller tredjegenereasjons metallstent). Det primære formålet
med studien var å undersøke om 24 måneders behandling med dobbel platehemming
var assosiert med en lavere kumulert risiko
for død, ikke-dødelig hjerteinfarkt eller
cerebrovaskulære hendelse enn ved seks
måneders behandling.
Resultatene av studien viste ingen
signifikant risikoreduksjon av det primære
endepunktet ved behandling med dobbel platehemming i 24 kontra 6 måneder
(hasardratio 0,98; 95 % KI 0,74-1,29;
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Presentert av P. G. Steg (Paris, Frankrike)
Studiens formål var å undersøke
risikoen og tolererbarheten av faktor
Xa-hemmer darexaban i tillegg til dobbel
platehemming som sekundærprofylakse
etter akutt koronarsyndrom. RUBY-1 er en
multisenter, dobbelt blind, randomisert,
parallell-gruppe fase II-studie. Det ble inkludert 1279 pasienter med nylig gjennomgått
høy-risiko-NSTEMI eller STEMI. Etter ferdig
parenteral antitrombotisk behandling ble de
randomisert til én av 6 forskjellige doseringsregimer med darexeban (5 mg x 2, 10
mg x 1, 15 mg x 2, 30 mg x 1, 30 mg x 2, 60
mg x 1) eller placebo, og i tillegg fikk de dobbel platehemming med ASA og klopidogrel
i 24 måneder. Studiens primære endepunkt
var alvorlige eller klinisk relevante ikkealvorlige blødninger.
Resultatene viste at antall blødninger var høyere i alle armer med darexaban
enn i placebogruppen (hasardratio 2,28,
95 % KI 1,13-4,60, p=0,022). Ved å sam-
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BMS-gruppen hadde fått hjerteinfarkt mot
1,3 % i EES-gruppen (p=0,3). Ny revaskularisering ble utført hos 10,3 % i BMSgruppen mot 8,0 % i EES-gruppen (p=0,10).
Antallet med definitive eller definitive +
sannsynlige stent-tromboser var signifikant
lavere i EES-gruppen med hhv. 0,5 % og
0,9 % vs. 1,9 % og 2,5 % i BMS-gruppen
(p=0,01 for begge sammenligninger).
Det ble konkludert med at studien
først og fremst viser at EES er sikkert å
bruke hos de inkluderte pasientene med
STEMI. Det ble også vist til numerisk,
men ikke-signifikant reduksjon av primært
endepunkt hos pasienter som fikk behandling med EES. William Wijns som diskuterte
studien etter fremleggelsen på kongressen,
mente at den nok ville gjøre at man ville
se endring i klinisk praksis med bakgrunn i
studien selv om man trenger større studier
og at det blir viktig å se på 3-års-dataene fra
EXAMINATION-studien.

menlikne med placebogruppen fant man
et dose-respons-forhold til økt dose med
darexaban. Dette var signifikant for dosen
på 30 mg x 2. Når det gjelder sekundære
endepunkter, kunne man ikke se reduksjon
i det sammensatte endepunktet med død
pga. alle årsaker, ikke-dødelig hjerteinfarkt
og ikke-dødelig slag.
Konklusjon var at darexaban var
et godt tolerert medikament med forventet doseavhengig 2 til 4 ganger økning i
blødningshendelser. Manglende reduksjon
av sammensatt sekundært endepunkt
kunne man heller ikke forvente da studien
ikke hadde styrke til å vurdere dette. Man
trenger en stor fase III-studie for å avklare
rollen til lavdose darexaban-behandling i
tillegg til dobbel platehemming etter akutt
koronarsyndrom.

EXAMINATION (A randomized
comparison between everolimuseluting stent and bare metal stent in
patients with ST-segment elevation
myocardial infarction)

Newer generation everolimuseluting stents eliminate the risk of
very late stent thrombosis compared
with early generation sirolimuseluting and paclitaxel-eluting stents

Presentert av M. Sabate Tenas (Barcelona,
Spania)
Studien tar for seg bruken av 2.
generasjons medikamentavgivende-stent
(everolimus-frigjørende stent, EES) ved
STEMI sammenliknet med en kobolt-krommetallstent (BMS). EXAMINATION var en
multisenter, randomisert, kontrollert studie.
Det ble til sammen inkludert 1498 pasienter
i studien (751 i EES-gruppen og 747 i BMSgruppen) som var 70 % av alle pasienter
med STEMI på de respektive senterne i
inkluderingsperioden. Gjennomsnittsalder
på inkluderte pasienter var 61,2±12,4 år,
og 83 % var menn. 85 % av pasientene
hadde hatt STEMI mindre enn 12 timer før
behandling og var i Killip-klasse 1.
Primært endepunkt i studien var
sammensatt av død av alle årsaker, hjerteinfarkt eller behov for revaskularisering innen
1 år. Sekundære endepunkter var én av alle
overnevnte endepunkt, stent-trombose eller
blødning.
Resultater etter ett år viser at 13,9 %
av pasientene i BMS-gruppen hadde oppnådd primært endepunkt mot 11,9 % i EESgruppen (p=0,3). Død av alle årsaker var 3,5
% i begge grupper, og 2,1 % av pasienten i

Presentert av L. Räber (Bern, Sveits)
Bern-Rotterdam-kohorten inkluderer 12 339 pasienter som ble behandlet
med PCI og stent-implantasjon mellom
2002 og 2009 på universitetssykehuset
i Bern og Erasmus Medisinske Senter i
Rotterdam. Bakgrunnen for denne studien
var å sammenlikne nyere (everolimus) og
eldre typer (sirolimus og paclitaxel) med
medikamentfrigjørende stenter (DES).
Det har vær spesielt fokus på veldig sene
stent-tromboser som opptrer mellom 1 og
4 år etter PCI. Data fra Bern-Rotterdamkohort-studien har tidligere vist en stabil
årlig risiko for sene stent-tromboser hos
pasienter med tidligere generasjons DES
på 0,6 %. Med bakgrunn i disse dataene er
det utviklet nye typer DES (som everolimusstent), men per i dag foreligger det ikke
solide data på om disse stentene reduserer
risikoen for sene stent-tromboser. I BernRotterdam-kohorten hadde 4212 pasienter
fått implantert everolimus-stent og gjennomsnittlig oppfølgingstid var 2,5 år, 4308
pasienter hadde fått implantert paclitaxel-
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redusere afterload og venstre ventrikkels
endediastoliske trykk og dermed hjertets
oksygenforbruk, hvis den legges inn før PCI
hos pasienter med STEMI. CRISP AMI var en
multisenter, randomisert, prospektiv studie
som inkluderte pasienter med fremreveggsSTEMI som ikke hadde hatt kardiogent
sjokk. Pasientene ble inkludert innen seks
timer etter symptomdebut. Det ble i alt
inkludert 337 pasienter hvorav 161 fikk IABP
før primær PCI og 176 fikk standard behandling. Studiens primære endepunkt var
infarktstørelse målt med MR 3-5 dager etter
PCI. Sekundært endepunkt var en sammensetning av kliniske hendelser som inkluderte
død, nytt hjerteinfarkt og hjertesvikt etter
seks måneder.
Resultatene fra studien viste at det
ikke var noe signifikant forskjell i hjerteinfarktstørrelse mellom de to gruppene (43,1
% av venstre ventrikkel med IABP og 37,5 %
med standard behandling). Etter 30 dager
hadde 3,1 % av pasienten med IABP hatt en
alvorlig blødning mot 1,7 % av pasientene
med standard behandling (p=0,49). Etter
6 måneder var 3 pasienter som hadde fått
behandling med IABP, døde (1,9 %) mot 9 i
gruppen med standard behandling (5,2 %)
(p=0,12).
Studien nådde altså ikke sitt primære
endepunkt og var ikke stor nok til at man
kan trekke konklusjoner fra de sekundære
endepunktene. Det ble konkludert med at
man ikke kan anbefale IABP som rutine for
pasienter med fremreveggs-STEMI. Men
med bakgrunn i de erfaringer som ble gjort
under studien ble det likevel anbefalt at man
må være oppmerksom på å fange opp høyrisikopasienter med risiko for rask forverring
eller hypotensjon som kan ha nytte av en
IABP i behandlingsforløpet av STEMI.

stent og gjennomsnittlig oppfølgingstid var
3 år og 3819 pasienter hadde fått implantert
sirolimus-stent og gjennomsnittlig oppfølgingstid var 4 år.
Resultatene fra denne studien
viser at pasienter med nyere generasjon
medikamentstent med everolimus hadde
en forekomst av stent-tromboser på 1,4 %
(0,6 % tidlig, 0,1 % sen og 0,6 % veldig sen
(>1 år)) mot 2,9 % med sirolimus-stent
(p=0,0001) (1 % tidlig, 0,3 % sen og 1,6 %
veldig sen stent-trombose) og 4,4 % med
pacilitaxel-stent (p<0,0001) (1,3 % tidlig,
0,7 % sen og 2,4 % veldig sen stent-trombose). Reduksjonen i stent-trombose med
everolimus-stent var altså særlig tydelig
mellom ett og fire år etter stent-implantasjonen med en risikoreduksjon på 67 % i
forhold til sirolimus-stent og 76 % i forhold
til pacilitaxel-stent. For de sekundære endepunktene hjerteinfarkt og død var det lavere
risiko med everolimus-stent sammenlignet
med både sirolimus-stent (kun en trend når
det gjaldt død) og pacilitaxel-stent.
Konklusjonen var at man her har
solide data for at nyere generasjon av DES
er trygge i bruk og at det er tydelig mindre
risiko ved bruk av disse enn ved brukt av
tidligere generasjon DES.

CRISP AMI (A multi-center,
randomized, controlled study
of mechanical left ventricular
unloading with counterpulsation to
reduce infarct size pre-PCI for acute
myocardial infarction)
Presentert av M. Patel (Durham, USA)
Bakgrunnen for studien var å
undersøke om aortaballongpumpe (IABP)
kan redusere infarktstørelsen ved å øke
det koronare perfusjonstrykket og ved å
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En ny era innen
antikoagulasjonsbehandling
Sigrun Halvorsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål
for intrakraniell blødning (ICH) (se tabell 1).
I tillegg var totalmortaliteten redusert med
11 %. Funnene var konsistente i en rekke
prespesifiserte subgrupper. Apixaban var
altså bedre enn warfarin til å hindre slag og
systemisk emboli, forårsaket færre alvorlige
blødninger og resulterte i lavere mortalitet.

Det har de siste årene vært jobbet intenst
med utvikling av nye antikoagulantia til bruk
ved venøs trombombolisme og atrieflimmer
istedenfor warfarin. Et av de store høydepunktene under ESC 2011 var presentasjonen av ARISTOTLE-studien, som undersøkte
effekten av et nytt slikt antikoagulasjonsmedikament (faktor Xa-hemmeren apixaban)
sammenliknet med warfarin hos pasienter
med atrieflimmer.

ARISTOTLE satt inn i en større
sammenheng.
Vi har nå sett lovende resultater med 3 nye
perorale antikoagulanter; en faktor IIa-hemmer (dabigatran) og to faktor Xa-hemmere
(rivaroxaban og apixaban). Dabigatran (Pradaxa®) er nå godkjent i Norge på indikasjonen atrieflimmer, og rivaroxaban (Xarelto
®) ventes å bli godkjent rundt nyttår. Det er
nok bare et spørsmål om tid før vi også får
apixaban godkjent (Eliquis®); resultatene
fra ARISTOTLE-studien var jo svært overbevisende etter min mening. Skal vi så bytte
ut warfarin med disse nye medikamentene?
Og hvilket medikament skal vi i tilfelle velge
til hvilke pasienter? Sannsynligvis vil det
fortsatt være behov for warfarin i mange år
fremover, men disse nye antikoagulantia vil
være et verdifullt alternativ for store pasientgrupper. Det er imidlertid viktig å være
klar over at for å bruke disse nye medikamenter på en riktig måte, må man kjenne til
noen av de farmakokinetiske og farmakodynamiske egenskaper ved medikamentene
(se tabell 2). Medikamentene er enklere i
bruk enn warfarin, fordi det er få interaksjoner med mat og medikamenter og de ikke
trenger monitorering for dosejustering med
INR-målinger. Men det er viktig å være klar
over at dette er potente medikamenter som

ARISTOTLE
ARISTOTLE-studien ble presentert av Christopher Granger fra Duke Clinical Research
Institute og samtidig publisert online i New
England Journal of Medicine (N Engl J Med
2011; 365:981-992). Studien inkluderte
18.201 pasienter med atrieflimmer og
minimum en ekstra risikofaktor for slag og
ble gjennomført dobbelt blindt. Pasientene
ble randomisert til enten apixaban 5 mg x
2 eller warfarin (tilstrebet INR 2-3), med
tilsvarende placebotabletter. Pasientene
hadde en gjennomsnittsalder ved inklusjon
på 70 år, en gjennomsnittlig CHADS2-score
på 2,1 og ble fulgt i en median tid på 1,8 år.
INR var i terapeutisk nivå gjennomsnittlig
62 % av tiden. Det primære endepunkt var
opptreden av slag eller systemisk emboli.
Studien viste 21 % reduksjon i forekomst av
slag eller systemisk emboli i apixaban-gruppen sammenliknet med warfarin-gruppen
(1,27 % per år i apixaban-gruppen versus
1,6 % per år i warfarin-gruppen, p=0,01
ved testing for superiority). Av sekundære
endepunkter viste det seg at det var redusert forekomst av alvorlig blødning (31 %
risikoreduksjon) og 58 % reduksjon i risiko
Tabell 1. Hovedresultater av ARISTOTLE-studien
Apixaban
gruppen
Slag eller systemisk emboli
1,27 %/år
Død uansett årsak
3,52 %
Alvorlig blødning (ISTH major) 2,13 %/år
ICH
0,33 %/år

Warfarin
gruppen
1,6 %/år
3,94 %
3,09 %/år
0,80%/år
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Hasardratio
(95% KI)
0,79 (0,66–0,95)
0,89 (0,80–0,998)
0,69 (0,60–0,80)
0,42 (0,30–0,58)

p-verdi
0,01
0,047
< 0,001
< 0,001
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Figur 1. Hovedresultat av ARISTOTLE studien (primært endepunkt)

kan gi alvorlige blødninger
dersom de ikke brukes
på riktig måte. Effekten
påvirkes av nyrefunksjonen,
og ved moderat redusert
nyrefunksjon bør dosen
reduseres. Ved alvorlig
redusert nyrefunksjon
(GFR<30) er dabigatran
kontraindisert. Foreløpig
har vi heller ingen antidot
mot disse medikamentene.
Både i Danmark og Sverige
er man godt i gang med å
lage detaljerte veiledere for
bruk av disse medikamentene, og det vil vi også gjøre
i Norge. Dette vil vi komme
tilbake til i senere nummer
av Hjerteforum.

Tabell 2. Egenskaper ved noen nye perorale antikoagulantia

Virkningsmekanisme
Dosering
Halveringstid
Eliminering
Dyspepsi
Interaksjon med mat
Fase 3-studie

Dabigatran
Pradaxa®
Faktor IIa-hemmer
2 x daglig
13 t
80 % renal
utskillelse
Ja
Nei
RELY (2009)

Rivaroxaban
Xarelto®
Faktor Xa-hemmer
1 x daglig
7-11 t
1/3 renal,
2/3 via lever
Nei
Nei
ROCKET-AF (2011)

Apixaban
Eliquis®
Faktor Xa-hemmer
2 x daglig
12 t
25 % renal utskillelse
Nei
Nei
AVEROES (2011),
ARISTOTLE (2011)

Akutt hjertesvikt/kardiogent
sjokk
Geir Ø. Andersen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål
ALARM-HF: Som vanlig når tema er akutt
hjertesvikt, var kongressen i Paris preget av
få nyheter. Det var flere sesjoner om akutt
hjertesvikt med varierende kvalitet, samt
en om kardiogent sjokk som blant annet
inneholdt et glimrende oversiktsforedrag av
Judith Hockman. Alexandre Mebazaa fra
Paris la fram data publisert tidligere i år fra
ALARM-HF, et globalt register på pasienter
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med akutt hjertesvikt. Data fra nesten 5000
pasienter fra 9 land (4 kontinenter) bekreftet funn fra andre registre. Sykehusdødeligheten var på 12 %, flesteparten skyldes
kardiogent sjokk.
Inotrope medikameter: Selv om
bare rundt 12 % hadde kardiogent sjokk ble
likevel 39 % av pasientene behandlet med
inotrope medikamenter. I en retrospektiv,
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at nytten antagelig særlig er hos pasienter
med redusert koronarperfusjon.
Cardiac myosin activation: Som
nevnt var det som vanlig få nyheter innen
medikamentell behandling av akutt hjertesvikt som utelukkende består av farmakologiske prinsipper kjent fra 70-tallet eller
tidligere. Alle studier på harde endepunkt
har de siste 10 årene vært negative. Et nytt
medikament, omecamtiv mecarbil, ble
presentert av John Teerlink. Dette er en
myosin-aktivator som binder seg til katalytisk domene på myosin og gjør at myosin
kommer raskere over i aktin-bundet form
hvor kraftutviklingen skjer. Dette medfører
forlengelse av systolen uten at frekvensen
øker og uten økning i kalsium-transienter.
Prinsippet ble publisert i Science tidligere i
år, mens Teerlink viste nye data fra fase 1og fase 2-studier publisert samme uke som
ESC-kongressen, i Lancet. Kortversjonen
er en økning i systolisk ejeksjonstid. Dette
gir økt slagvolum, minuttvolum og EF, uten
ugunstige effekter i form av økt oksygenforbruk. En vil naturlig spørre seg om ikke dette
vil medføre diastolisk dysfunksjon, særlig
ved høy hjertefrekvens. Dette kom ikke fram
som noe problem annet enn ved høye konsentrasjoner hvor pasientene fikk myokardiskemi, antagelig fordi diastolen ble for
kort. Prinsippet er svært spennende og vil
antagelig bli testet ut både som infusjon og
i per oral formulering med tiden, men det
ble understreket at en er i en tidlig fase av
utprøvningen og studier på harde endepunkt ikke er igangsatt ennå. Preparatet er
nå under videre utprøvning i en multisenterstudie kalt ATOMIC-AHF, hvor flere norske
sentre er med.

mulitvariat-analyse hvor en benyttet propensity scoring (forsøk på å justere for alle andre
forskjeller) fant en at bruk av katekolaminer
var klart relatert til økt dødelighet, mens
bruk av vasodilaterende medikamenter
bedret prognosen, også sammenlignet med
diuretika alene. Dette bekrefter data publisert tidligere fra det amerikanske ADHEREregisteret som inkluderte nesten 100 000
pasienter. Bruken av inotrope medikamenter
varierte betydelig mellom landene til tross
for lik pasientpopulasjon, f.eks. ble det brukt
hos 65 % av pasientene i Tyrkia, men bare
hos 25 % i Tyskland. Norge var ikke med i
dette registeret. Når en sammenlignet ulike
inotrope stoffer (etter propensity score-justering), var adrenalin og noradrenalin i særlig
grad assosiert med økt mortalitet, etterfulgt
av dobutamin, mens bruk av levosimendan
ikke skilte seg fra diuretika/nitrater.
IABP: Den manglende dokumentasjon for bruk av IABP ble grundig diskutert.
K. D. Sjauw, mannen bak meta-analysen på
IABP-bruk ved STEMI publisert i European
Heart Journal i 2009, påviste manglende
dokumentasjon etter at akutt PCI ble innført. Han viste nye observasjonelle data som
igjen viste at IABP-bruk var assosiert med
økt 30 dagers mortalitet. Selv om dette var
justerte data var jo ikke dette veldig overraskende; de dårligste pasientene får IABP.
Det er vist i dyremodeller at IABP
kan redusere reperfusjonsskade og infarktstørrelse. Dette klarte man ikke å reprodusere i CRISP-AMI-studien hvor en la IABP
hos pasienter med STEMI uten at pasientene var sirkulatorisk påvirket. En fant ingen
effekt på infarktstørrelse målt ved MR. Det
pågår nå en prospektiv randomisert studie
(IABP-Shock trial II) som forhåpentligvis
kan styrke dokumentasjonen for bruk
av IABP ved kardiogent sjokk. Alle var
inntil videre enig i at en skulle beholde
klasse 1-anbefaling i retningslinjene, men
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Hjertesvikt
Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

tiden foregår det flere fase I- og II-studier på
hemmere av LOX (lysyl oxydase), enzymet
som er ansvarlig for kryssbindingene.
Vaskulær remodellering og kronotrop
insuffisiens: Andre vesentlige særtrekk ved
HFpEF er en pågående vaskulær remodellering og utvikling av pulmonal hypertensjon
og kronotrop insuffisiens. Spesielt synes
utvikling av pulmonal arteriell hypertensjon
å være uheldig og innebærer en dårligere
prognose.

Det var ingen ”store” hjertesviktstudier som
ble presentert på årets kongress, men interessen for området er stor. Det har imidlertid
vært et skifte av interesse med større fokus
på diastolisk enn systolisk hjertesvikt. Flere
sesjoner var rettet mot denne tilstand.

Hjertesvikt med preservert
ejeksjonsfraksjon (HFpEF)
Pasienter med HFpEF skiller seg fra pasienter med systolisk svikt på mange områder;
de er ofte eldre, ofte overvektige, flere
kvinner, har ofte underliggende hypertensjon og diabetes mellitus, mens andel med
atrieflimmer er sammenlignbar.

Diagnose
Det har vært diskusjon om hvordan man
best stiller diagnosen. Retningslinjer fra ESC
krever at følgende må være tilstede for å
stille diagnosen HFpEF:
1. Symptomer og tegn forenlig med
hjertesvikt
2. Normal eller bare lett redusert systolisk
funksjon av venstre ventrikkel (LV-EF >
50 %)
3. Spesifikke tegn på diastolisk venstre
ventrikkeldysfunksjon.
Invasivt kan man ha tegn på diastolisk
dysfunksjon dersom det foreligger øket
endediastolisk trykk (EDP > 16 mmHg) eller
øket PCW-trykk (> 12 mmHg). Non-invasiv
diagnostikk er imidlertid å foretrekke i
klinikken. J. E. Sanderson fra Hong Kong
diskuterte bruk av ekkokardiografi som er
hjørnesteinen i diagnostikken. Det finnes en
rekke ulike parametre man kan bruke for å
evaluere diastolen. Mange bruker E/E’, men
dette er først og fremst en parameter som
reflekterer tidlig diastole, og det er ingen
klar sammenheng mellom denne parameter og venstre ventrikkels endediastolisk
trykk. Ifølge Sanderson kan bevegelse av
AV-planet bedømt med vevsdoppler være
bedre. Et hovedpoeng er dessuten at mange
har normale hvileverdier og at patologiske
endringer først kommer frem ved arbeid
(da de fleste også får symptomer), slik at
ekkokardiografi i økende grad bør gjøres
under belastning dersom man har mistanke
om HFpEF. Etter min oppfatning er det et
spørsmål om ikke arbeidsbelastning med

Patofysiologi
Patofysiologien er forskjelling mellom
HFrEF og HFpEF. I sesjonen ”Pathophysiology of heart failure with preserved ejection
fraction” ble noen underliggende aspekter
berørt:
Myocytter: Z. Papp fra Debrechen,
Ungarn, snakket om ”Myocyte alteration”.
Studier på isolerte kardiomyocytter fra pasienter med HFpEF har vist at de bærer preg
av hypertrofi med større diameter, og at de
er stivere. Stivheten synes å ha sammenheng med øket fosforylering av sarcomere
proteiner, spesielt titin.
Ekstracellulær matriks: En avgjørende
forskjell mellom systolisk og diastolisk
dysfunksjon synes å ligge i ekstracellulær
matriks. J. Diez Martinez fra Pamplona,
Spania, diskuterte temaet i sitt innlegg om
”Extracellular matrix”. Et hovedfunn er at
antall kollagenfibre øker (kollagen-volumfraksjon). Ikke bare øker kollagenvolumet,
men de funksjonelle egenskaper endres
med en relativ økning av type I-fibre samt
øket kryssbinding. Dermed vil andelen av
uoppløselig kollagen øke. Dette vil igjen
resultere i øket stivhet av myokard og
redusert compliance med øket fylningstrykk
og det kliniske syndrom av hjertesvikt. Det
kliniske spørsmålet som kommer ut av
dette, er om de patofysiologiske trinnene
her kan være av terapeutisk interesse, og for
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fra Göttingen, Tyskland, diskuterte 5 ulike
behandlingsstrategier i sitt foredrag ”Emergic therapeutic options”:
1. Fysisk trening. De fleste treningsstudier
ved hjertesvikt er hittil gjennomført hos
pasienter med HFrEF. I en nylig avsluttet
randomisert kontrollert studie i Tyskland
kunne man vise at 3 måneder med trening hos pasienter med HFpEF medførte
en bedring av diastolisk myokardfunksjon
bedømt ved bedring av ekkoparametrene
E/E’ og atrievolum. Dette var igjen assosiert med øket makimalt surstoffopptak
og livskvalitet.
2. Modulering av autonome nervesystem. Det
finnes ulike måter å modulere balansen
i det autonome nervesystem inkluder
ablasjon av nerver til nyrene, vagusstimulering og direkte stimulering av ryggmargen. Et annet alternativ er baroreseptor-stimulering, og det ble lagt frem data,
både fra dyrestudier og humane studier,
som viste bedring av både systoliske og
diastoliske myokardfunksjonsparametre.
3. Ranolazine. Ranolazine er et nytt medikament som hemmer natriumfluks over
cellemembranen og som dermed hindre
både natrium- og kalsium-opphoping
inne i cellene. I en tysk pilotstudie (RALIDHF) blant 20 pasienter med HFpEF
ble 12 randomisert til ranolazin gitt som
kortidsinfusjon over 24 timer og 8 til placebo. Sammenlignet med placebo medførte infusjon av ranolazin et lite, men
signifikant fall av LV-EDP og PCW 24
timer etter start. Selv om bedringen var
beskjeden, konkluderte forfatterne med
at videre klinisk utbedring er indisert.
4. Aldosteronantagonister. Aldosteronantagonister har nå vist effekt ved alle grader
av systolisk hjertesvikt, og for tiden pågår
det en stor randomisert studie med
spironolakton hos pasienter med HFpEF
(TOPCAT) der de første resultatene er
ventet i 2013.
5. Ryanodin-reseptor-blokkere. Ryanodinkalsium-kanaler har betydning for normal
kalsiumregulering i forbindelse med
aksjonspotensialet og eksitasjon-kontraksjonskoblinger. Hemming av denne
kanalen vil kunne bedre den diastoliske
funksjonen, og det pågår for tiden forsøk
med blokkere (RYCALS).

måling av maksimalt surstoffopptak bør
være første undersøkelse da dette brukes i
seleksjon av pasienter.

Biomarkører
Biomarkører brukes i økende grad både i
diagnostisk øyemed og i risikostratifisering
av pasienter med hjertesvikt. Spørsmålet er hvilken plass de har hos pasienter
med HFpEF. Dette ble diskutert av D. van
Veldhuisen fra Nederland. BNP/NT-proBNP
har vært en svært nyttig parameter ved
HFrEF. Flere studier viser at de også er
øket hos pasienter med HFpEF, selv om
det relative nivået er lavere enn ved HFrEF.
BNP/NT-proBNP sier imidlertid lite om
den underliggende patofysiologien, og det
ønskelige ville være en biomarkør eller
kombinasjon av disse som reflekterte
underliggende makanismer for utvikling av
sykdommen. Galectin 3 er en ”ny” biomarkør
som er involvert i inflammasjon og fibrose,
og der eksperimentelle dyrestudier viser
at infusjon av dette peptidet medfører
fibroseutvikling mens blokkere hemmer
utviklingen. Galectin 3 har også vært testet
som biomarkør. I PREVEND-studien fra
Nederland som ble presentert på denne
kongressen, var galectin 3 en prognostisk
markør på fremtidige kardiovaskulære
hendelser i den generelle befolkning. I et
arbeid fra Rikshospitalet, også presentert på
denne kongressen, har vi i en substudie til
CORONA-studien (n=1462) vist at galectin
3 gir prognostisk informasjon ved systolisk
iskemisk hjertesvikt, mens en tidligere studie fra Nederland, COACH-studien, viste av
galectin 3 synes å være av spesiell interesse
hos pasienter med HFpEF. Andre biomarkører som kan være av interesse ved HFpEF, er
collagen turn-over-peptider og metalloproteinaser (MMPs) samt growth differentiating
factor 15 (GDF 15).

Behandling
Hittil har ingen behandling vist overbevisende effekt på morbiditet og mortalitet ved
HFpEF. Spesielt har forsøk med ACE-hemmere/angiotensin II-receptor-blokkere vært
skuffende idet store randomiserte studier
kun har vist nøytral effekt, hvilket klart
peker på enn annen patofysiologi enn ved
HFrEF. Det stilles imidlertid forhåpninger til
nye behandlingsalternativer. G. Hasenfuss
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Nye medikamenter ved hjertesvikt

av tung pust hos pasienter med akutt
hjertesvikt, og basert på denne er en
større randomisert placebo-kontrollert
studie planlagt.
3. Kardiale myosin-aktivatorer. Positive
inotrope medikamenter har hittil ikke
vært noen suksess i behandling av
verken pasienter med akutt eller kronisk
hjertesvikt, hovedsakelig grunnet øket
myokardielt oksygenforbruk. Omecamtiv
mecarbil representerer en ny tilnærming
idet den effektive binding mellom aktin
og myosin bedres, og man får en øket
varighet av systolen uten at det kommer
endring av kalsiumomsetning eller oksygenforbruk i myokard. Prinsippet virker
svært lovende, og en aktiv utprøving
finner for tiden sted. De første humane
studier er nå publisert i Lancet: En
”proof of the concept”-studie hos friske
frivillige (Lancet 2011;378:667) og en
dose-respons-studie hos pasienter med
kronisk hjertesvikt (Lancet 2011;378:676).
Begge viser at omecamtiv mecarbil
bedrer myokardfunksjonen. Programmet
som utvikles i samarbeid mellom Amgen
og Cytokinetics omfatter nå en studie
hos pasienter med akutt forverring av en
allerede etablert systolisk hjertesvikt, der
Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet
og Ullevål) og Stavanger universitets
sykehus deltar.

I sesjonen ”Experimental treatment of heart
failure” ble 3 andre medikamentalternativ
diskutert.
1. Løselige guanylat cyclase-aktivatorer er
medikamenter som gir dilatasjon av kar
både systemisk og i lungekretsløpet. Et
slik medikament, Cinaacuigat, har vært
prøvd ved akutt hjertesvikt. Medikamentet ga et fall i PCW-trykk og lungekarmotstand samt økning av cardiac index
bedømt ved høyresidig hjertekateterisering, men pga. systemisk hypotensjon ble
pilotstudien stoppet. Imidlertid var fallet i
blodtrykk ikke assosiert med andre alvorlige kardiale hendelser eller død, slik at
videre utprøving er startet, men i lavere
dose.
2. Nye natriuretiske peptider. Mange klinikere hadde regnet med at forsøk med
natriuretiske peptider var lagt dødt
etter ASCEND-HF-studien (N Engl J Med
2011;365:32), der infusjon av nesiritide
(BNP-analog) ikke bedret utkomme
hos pasienter med akutt dekompensert
hjertesvikt. Videre forsøk pågår imidlertid med andre analoger. Urodilatin er et
natriuretisk peptid som lages i nyrene og
har en annen metabolisme enn ANP og
BNP. I en pilotstudie (SIRIUS-II) fant man
et fall i PCW assosiert med en bedring

LVAD- og hjertetransplantasjontilbud til de sykeste av de syke
Einar Gude, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

land opplever en nedgang i donortilgang og
antall hjertetransplanterte uten at man har
noen sikker forklaring på dette. Ventelister
til transplantasjon blir lenger, og assistert
sirkulasjon med de nye ikke-pulsatile tredjegenerasjons LVAD (left ventricular assist
devices) har blitt et behandlingstilbud både
for dem med behov for LVAD som bro til
transplantasjon, eller for dem som ikke er
transplantasjonskandidater og dermed skal
ha behandlingen som varig behandling.

Hjertetransplantasjon har lenge vært
standard tilbud til en selektert gruppe av
hjertesviktpasienter i NYHA-klasse III-IV.
Internasjonale retningslinjer for utvelgelse
av kandidater til hjertetransplantasjon er
publisert, og de fleste sentra følger kriterier
fra ISHLT (International Society for Heart and
Lung Transplantation) publisert ved Meehra
et al i 2008.
Hjertetransplantasjon har lenge vært
relativt stabilt i antall, men flere og flere
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og retningslinjer både i Europa og USA og
promoteres heller ikke av leverandører.
I mange innlegg ble dette derfor vurdert
som en ”bail out option”. Det skal derfor
legges til at slik implantasjon må gjøres av
trenede team og hvor høyvolum er viktig for
resultatet. En eventuell RVAD må legges inn
før høyresvikten fører til multiorgansvikt og
flere algoritmer er utviklet av lokale sentra
for å predikere sjansen for høyresvikt.
De nye LVAD viser nå suksessrate på
over 80 % (vellykket transplantert eller 1 års
overlevelse). LVAD skal i utgangspunktet
være evigvarende, og LVAD kan nå implanteres på klinisk riktig indikasjon og forsvares
ut ifra overlevelse og livskvalitet samt helseøkonomi. I Sverige har Socialstyrelsen godtatt 500.000 svenske kroner som grense
for QUALY. Tilsvarende sum for Medicare i
USA er 100.000 US$. LVAD-behandling er i
helseøkonomiske analyser funnet akseptabelt innenfor disse rammer og er i de fleste
land en akseptert behandling for pasienter i
NYHA klasse IV. Nye maskiner vil utvikles,
og spesielt er det fordelaktig med bedret
batterikapasitet og transkutan ladning som
kan medføre lukket internt system som
innebærer mindre infeksjoner gjennom
strømledningen.
Alle som er involvert i både LVAD
og hjertetransplantasjon er imidlertid enige
om at transplantasjon gir det beste resultat
både funksjonsmessig og når det gjelder
livskvalitet.

ESC-kongressen har de siste årene
hatt få sesjoner dedikert til hjertetransplantasjon eller LVAD. Begge temaene ble i år
omtalt på delsesjoner under hovedtema
alvorlig hjertesvikt og kardiogent sjokk. Det
var få strukturerte innlegg dedikert til disse
tema, men de ble belyst i ekspertpanel og
pasienteksempler hvor diskusjonen dreide
seg om pre-transplantasjon risikostratifisering og optimalisering av behandling av
hjertesviktpasienter i NYHA klasse IV. Flere
sentra tillater stadig mer komorbiditet og
stadig dårligere pasienter. Dette har ført
fram til begrepet ”bridge to decision” hvor
LVAD implanteres for å se om organskade
kan reverseres og pasienten kan optimaliseres så transplantasjon kan gjennomføres
med rimelig risiko. Implantering av LVAD
er imidlertid ikke ukomplisert, og inntil 30
% får en alvorlig komplikasjon hvor akutt
høyresvikt, infeksjon og tromboemboli
utgjør de viktigste årsaken. Mindre LVAD
gjør inngrepet mindre og minker infeksjonsfaren. Ny design og legering samt form på
impeller og pumpehus reduserer fare for
emboli. Sist, men ikke minst har det de siste
årene vært en økning av LVAD også brukt
som RVAD. De små nye tredjegenerasjons
LVAD kan med små tekniske forandringer
også settes inn i høyre ventrikkel. Høyre
ventrikkelsvikt, den tidligere sterkeste
prediktor for mortalitet, har nå blitt mulig å
reversere ved å implantere en RVAD. Dette
er en utvikling som går langt foran studier

Nyheter etter 2010-retningslinjene
om atrieflimmer
Ole-Gunnar Anfinsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
bedømme risiko i forbindelse med atrieflimmer. Han minnet om at diagnosen atrieflimmer ble stilt i en ILR ved mønstergjenkjenning i RR-variabilitet, mens atrieaktiviteten
per se ikke fanges. Det finnes to kommersielt tilgjengelige ILRs (Reveal XT™ fra
Medtronic og SJM Confirm® fra St. Jude
Medical) og en tredje er under utvikling
(BioMonitor fra Biotronik). Sistnevnte har

En hovedsesjon mandag formiddag var viet
hvilke endringer man så for seg ville komme
i neste revisjon av de europeiske retningslinjene for behandling av atrieflimmer.
Gerhard Hindricks fra Leipzig tok for
seg diagnostikk med særlig vekt på implanterbare rytmeregistratorer (”implantable
loop recorders”, ILR) og annen monitorering
for å vurdere effekt av behandlingstiltak og
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ban samt edoxaban. Det gunstige utfallet
av ARISTOTLE-studien var vel kanskje det
som vakte størst oppmerksomhet på hele
ESC-kongressen (referert i detalj av Sigrun
Halvorsen). Men det fremgikk klart at Lars
Wallentin mente de nye substansene burde
tas i bruk snarest mulig som erstatning for
warfarin. Nå har han selv vært direkte involvert i både RE-LY- og ARISTOTLE-studiene,
men det er likevel verdt å merke seg dette
synspunktet fra Sverige, som har minst like
gode rutiner for warfarin-behandling som vi
mener å ha i Norge.
Irene Savelieva, som arbeider
sammen med A. John Camm i London,
erstattet Isabelle van Gelder for å gjøre rede
for nyheter innen medikamentell behandling
i forhold til rytme- og frekvenskontroll. Den
relativt atrieselektive multikanalhemmeren
vernakalant (Brinavess™) ble registrert til
intravenøs bruk for konvertering av atrieflimmer like etter at de siste atrieflimmerretningslinjene ble publisert i 2010, og
preparatet er derfor bare omtalt i en tabell
i retningslinje-dokumentet. Savelieva
refererte til AVRO-studien (J Am Coll Cardiol
2011;57:313-21) der vernakalant konverterte
51,7 % av pasientene innen 90 minutter
sammenlignet med 5,2 % etter behandling
med amiodaron. Median konverteringstid
for dem som responderte på vernakalant,
var 11 minutter. Det ble ikke observert torsades-arytmi, polymorf ventrikkeltakykardi
eller ventrikkelflimmer i noen av pasientgruppene. Foredragsholderen mente også at
erfaringene så langt tydet på at man kunne
benytte vernakalant selv hos pasienter med
moderat strukturell hjertesykdom.
Dronedaron fikk en fremtredende
plass i behandlingsalgoritmen etter
ATHENA-studien, men har nå fått et skudd
for baugen da PALLAS-studien på pasienter
med permanent atrieflimmer ble avluttet
prematurt. Man hadde inkludert litt over
3000 av 10000 pasienter da interimanalyser viste økt istedenfor redusert forekomst
av både ”major cardiovascular events” og
”first unplanned cardiovascular hospitalisation or death from any cause”. Vi vet
foreløpig lite om bakgrunnen for dette, men
flere data forventes i løpet av høsten.
Sabine Ernst, som nå arbeider i
London, hadde fått i oppdrag å diskutere
hvorvidt kateterbehandling av atrieflim-

litt større volum enn de to andre, men skal
ha bedre signal:støy-ratio og fungerer med
Biotroniks GSM-baserte hjemmemonitorering med automatisk overføring til sentral
minst én gang i døgnet. Hindricks refererte
til XPECT -studien der Reveal XT™ ble brukt
(Circ Arrhytm Electrophysiol 2010;3:141-7),
som viste høy sensitivitet for påvisning av
atrieflimmer (96 %), men lavere spesifisitet
(85 %). Falsk positive funn var i de fleste
tilfeller forårsaket av myopotensialer.
Implanterbare rytmeregistratorer
kan være nyttige forskningsverktøy fordi
man egentlig ikke kjenner betydningen av
korte og eventuelt asymptomatiske arytmigjennombrudd i forhold til for eksempel
behov for antikoagulasjonsbehandling.
Tilbakefalls-andelen 1 år etter RF-ablasjon
av atrieflimmer var i følge Hindricks 30 %
dersom man baserte seg på 7 dagers Holter,
men 48 % dersom man hadde implanterbar
rytmeregistrator. Dette illustrerer at man
ikke så lett kan sammenligne behandlingsresultat fra forskjellige sentra dersom de
har ulike oppfølgingsmetoder. Og det som
i noen materialer er klassifisert som ”sent
residiv” kan være et ikke-erkjent tidlig
residiv. Men ILR representerer en betydelig utgift på toppen av en allerede kostbar
ablasjonsbehandling, så det er tvilsomt om
utstyret slik det presenteres i dag, får plass
i rutineklinikk. Men der er allerede en utvikling for ytterligere minimalisering i form av
”injiserbare” enheter som er mye mindre
enn dagens Reveal®, eller plaster-fikserte
14-dagers monitorer for engangsbruk.
Hindricks omtalte også substratanalyse med MR (”delayed enhancement”) for
å påvise fibrose i atriene som en prediktor
for lavere suksess ved ablasjonsbehandling.
Et problem med metoden er at den er teknisk utfordrende, og at den har vist relativt
lav reproduserbarhet. I fremtiden kan man
kanskje kombinere genetisk diagnostikk og
bildeteknikker for å skreddersy behandling
av den enkelte pasient.
Lars Wallentin fra Uppsala presenterte i den etterfølgende sesjon nyheter
innen antitrombotisk behandling. Han ga
en meget god sammenlignede oversikt over
RE-LY-studien, ROCKET-AF og ARISTOTLE
med henholdsvis den direkte trombinhemmeren dabigatran og de perorale
faktor Xa-hemmerne rivaroxaban, apixa-
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vurdere å utvide denne anbefalingen til også
å gjelde anfallsvis persisterende atrieflimmer. For egen del må jeg kommentere at vi i
Norge foreløpig har vært tilbakeholden med
å akseptere pasienter til lungeveneisolasjon uten at det har vært forsøkt spesifikke
antiarytmika først. Indikasjonsstillingen må
avveies i forhold til den erfaring det enkelte
behandlingssenter har. Vi må være ydmyke
nok til å innrømme at høyvolumsentra som
utfører mer enn tusen lungeveneablasjoner
per år, sannsynligvis kan tillate seg litt andre
kriterier enn det vi foreløpig har benyttet i
Norge. Men det er heller ikke alle andre land
som har kommet lengre enn Norge. I Storbritannia pågår det for tiden en diskusjon
om persisterende atrieflimmer i det hele
tatt bør få tilbud om ablasjon. Det har vært
vanskelig å få finansiering pga. moderat
suksessrate, og det har vært vanskelig å få
bevilgende myndigheter til å forstå forskjellen på persisterende og langvarig persisterende atrieflimmer. Egen erfaring tilsier at
man fortsatt skal være tilbakeholden med
å anbefale kateterbehandling ved langvarig
persisterende atrieflimmer, men vi slipper
da enkelte pasienter igjennom nåløyet etter individuell vurdering der blant annet
atriestørrelse har stor betydning.

mer ville komme positivt ut i randomiserte
studier. Hun omtalte blant annet MANTRAPAF, som har inkludert 300 pasienter i
Skandinavia og Tyskland (etter initiativ fra
Danmark), der man skal sammenligne RFablasjon som første behandlingstiltak, med
konvensjonell farmakologisk behandling. I
den medikamentelle behandlingsgruppen
har man tillatt å forsøke forsjellige antiarytmika i serie, og i ablasjonsgruppen har man
tillatt reablasjon innen 6-12 uker, men man
har lagt vekt på å unngå overkrysning mellom farmakologisk og ikke-farmakologisk
behandlingsgruppe. Resultatet foreligger
ikke ennå, men imøteses med stor spenning,
som det også gjøres for CABANA-studien.
De europeiske atrieflimmer-retningslinjene har klasse IIa-anbefaling for
kateter-ablasjon av medikamentrefraktær
paroksysmal atrieflimmer, men det diskuteres om man i fremtidig revisjon vil oppgradere til klasse I-anbefaling på linje med de
amerikanske retningslinjene. Videre har de
europeiske retningslinjene åpnet for å velge
kateterbehandling som første behandlingstiltak (uten forutgående forsøk med
spesifikke antiarytmika) ved paroksysmal
atrieflimmer i strukturelt normale hjerter
(klasse IIb, bevisnivå B). I diskusjonen på
sesjonen ble det også hevdet at man kunne

Idrettskardiologi - noen glimt
Erik Ekker Solberg, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
Bare å hilse på kardiolog i Storbritannia
koster 200 €, sa Sharma. Undertegnedes
mening er at regnestykkene ennå er for dårlige, upresise og med for mange forbehold
og forutsetninger, til at man har rimelig klar
forståelse av kostnadsbildet. Dessuten er
nok en modell med selektiv screening mot
mindre grupper mer relevant for de fleste
land enn massescreening.
En spennende studie så på 245
pasienter med hypertrofisk kardiomyopati
(HCM) med og uten unormal EKG. Calore
(Padova, Italia) fokusert på kliniske kjennetegn hos dem som har enten normalt EKG
eller kun isolerte QRS-kriterier for ven-

Screening, arytmier hos idrettsutøvere og
med hvilke restriksjoner hjertepasienter
bør ha for å gjenoppta idrettskarrierer og
idrettsaktivitet var temaer for egne idrettskardiologiske symposier. I forhold til tidligere kongresser rettet temaene denne gang
seg mer mot pasientpopulasjoner.
Basert på den italienske massescreeningmodellen beregnet man kostnader for å
spare et leveår til 33 000 € basert på 30 års
ytterligere levetid. Det er innenfor akseptable grenser, ble det hevdet. Beregningen ble
kritisert av Sharma (London, Storbritannia)
som påpekte at den billige screeningen i
Italia ville falle dyrere ut i mange andre land.
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ling med medikamenter og implanterbar
defibrillator. Det ble kritisert at den italienske studien ikke viste sikker årsak-virkningsammenheng. Til støtte for at dataene ikke
avspeilet etiologisk sammenheng ble det
bemerket at sykdommer som ikke fanges
ved screening, CAD, myokarditt og koronare
misdannelser, hadde også gått ned. Sammenfattet må man allikevel forholde seg til
de italienske dataene siden det ikke foreligger andre studier.
Deltakelse i konkurranseidrett hos
pasienter med arytmogene kardiomyopatier
etter ICD-implantasjon ble diskutert. Disse
kan føle seg beskyttet av ICD og kan ønske
å delta igjen. Heidbuchel (Belgia) kommenterte at nåværende kunnskap støtter
ikke dette. Flere hensyn taler for forsiktighet. Pågående forskning i Europa og USA vil
trolig gi mer data og dermed bedre beslutninger om dette i fremtiden. Forsiktighet
anbefales hos idrettsutøvere med medfødt
koronar anomalier etter kirurgisk behandling (re-implantasjon). Meijboom (Sveits)
sa at kirurgi ikke gir en ung idrettsutøver full
beskyttelse fra forekomsten av re-stenose
og ugunstige konsekvenser. Deltakelse i
konkurranseidrett er ikke en indikasjon for
kirurgisk re-implantasjon hos unge med
medfødt koronar anomalier.
Atrieflimmer og trening pådro seg
mye oppmerksomhet. Mont (Barcelona,
Spania) kommenterte at flere epidemiologiske data definerer regelmessig og intensiv
kondisjonsidrett som selvstendig risikofaktor for utvikling av atrieflimmer. Forklaringer
kan være patofysiologiske interaksjoner
mellom atrial dilatasjon, økt vagal tonus,
økt atrial ektopi og kanskje også interstitiell
fibrose. Eksperimentelle utholdenhetstreningsmodeller viste progressiv økning av
fibrosemarkører parallelt med utviklingen
av atrieflimmer og tilbakegang ved opphør av utholdenhetstrening. I hvilken grad
disse funnene gjelder for mennesker er ikke
kjent. Thelle (Norge) presenterte en stor
befolkningsstudie som viste at risikoen for
atrieflimmer økte med økende grad av fysisk
aktivitet hos menn. Estimering av atrieflimmer-forekomst ble bestemt ved forskrivning av flekainid. Thelle påpekte at funnene
gjaldt også for vanlige mosjonister.

stre ventrikkelhypertrofi. Bare 11 (5 %) av
pasientene hadde normalt EKG, mens bare
seks pasienter kun hadde økt QRS-voltage.
Studien støtter tidligere inntrykk av at HCM
i overveiende grad er synlig i EKG. HCMpasienter med normalt EKG hadde lavere
maksimal venstre ventrikkel-veggtykkelse
og venstre ventrikkelhypertrofi begrenset
til basale septum sammenlignet med dem
med unormalt EKG. Det var en trend mot
reduserte arytmiske hendelser blant HCMpasienter med normalt EKG eller kun isolerte QRS-hypertrofi-kriterier sammenlignet
med HCM-pasienter med unormale EKG-er.
Dette førte til debatt om hvorvidt HCMpasienter med normalt EKG bør kunne delta
i sport. Corrado antydet muligheten for å
kunne selektere lav-risiko-HCM-pasienter
kvalifisert for sport.
Arbeidet for å finslipe EKG som
screeninginstrument fortsetter. Carré
(Frankrike) sa at EKG kan diagnostisere
mange underliggende årsaker som ikke kan
avdekkes ved sykehistorie eller fysisk undersøkelse, men skillet normalt - unormalt
EKG hos idrettsutøvere vanskeliggjøres av
EKG-forandringene som oppstår sekundært
til sportslig aktivitet. Ved bedre forståelse
av disse endringene, og hensyntatt rase,
alder, type og intensitet av idrett, har falske
positive EKG-er blitt redusert til mindre
enn 10 %. Nyere data har f.eks. vist klart
høyere prevalens av (normale) repolariseringsforandringer hos idrettsutøvere med
afrikansk-karibisk avstamning.
I diskusjonen for og imot screening
ble det anført at en italiensk prospektiv
stor studie har vist at unge voksne involvert i idrett har rundt tre ganger større
risiko for plutselig kardiovaskulær død enn
ikke-atleter. De som rammes, kan ha HCM,
arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati
eller ione-kanal-sykdommer som disponerer
for idrettslig trigget malign arytmi. De fleste
har ikke symptomer på forhånd. Dermed er
screening den eneste strategien som kan
identifisere den underliggende sykdommen.
Betydningen av tidlig identifikasjon bygger
på muligheten av å forebygge plutselig død;
som livsstilsendringer, herunder begrensning av konkurranseidrett-aktivitet om nødvendig, men også ved profylaktisk behand-
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Synkope
Marius Myrstad, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
Funn fra The Irish Longitudinal Study of Ageing viser at eldre som har besvimt gjentatte
ganger siden barndommen, faller oftere, er
mer ensomme, har dårligere funksjonsnivå
og har mer komorbiditet enn personer som
ikke har hatt gjentatte synkoper. Tidligere
godartede synkoper utelukker altså ikke
kardial årsak til synkope.
I siste versjon av retningslinjene til
ESC for utredning og behandling av synkope
anbefales etablering av synkopeenheter.
Angel Moya I. Mitjans fra Barcelona beskrev
hvordan Michele Brignoles gruppe i Italia
ved bruk av synkopeenheter og ved å følge
retningslinjer strengt har klart å senke både
andelen uoppklarte synkoper og kostnader
knyttet til synkopeutredning. Over 1 % av
alle pasienter i medisinske akuttmottak
er henvist etter synkope, og andelen som
innlegges i sykehus er i dag unødvendig høy.
Synkopeenheter bør ha kort ventetid, ta i
mot pasienter både fra første- og andrelinjetjenesten, ha god tilgang til alle aktuelle
diagnostiske tester, følge retningslinjer og
ledes av en lege med interesse for synkope.
Inplanterbare loop recorders (ILR) var
hovedtema i Michele Brignoles forelesning.
Han estimerte behovet for ILR til 180 per 1
million innbyggere. I dag implanteres kun
en sjettedel av dette i Europa. Han viste at
tid er den avgjørende faktoren for diagnostisk styrke til EKG-registrering når det
gjelder anfallsvise rytmeforstyrrelser. Hos
over halvparten av pasienter med synkope
opptrer neste synkope tidligst etter to år. I
Brignoles materiale økte sjansen for å stille
diagnose med ILR lineært med lengden på
overvåkningsperioden. Etter 2 år hadde man
stilt diagnose hos 40 %, mens tallet steg til
80 % etter 4 år. Dagens ILR har god batterikapasitet, og Brignole viste at det er trygt
å vente på diagnosen. Komplikasjonsraten
ved ILR er lav, også ved langtidsovervåkning.
Asystoli var årsak til synkope
hos halvparten av Brignoles pasienter,
og han delte årsaker til asystoli inn i tre
hovedgrupper:

Fire av Europas fremste eksperter på feltet
belyste utfordringer knyttet til synkopediagnostikk under en av sesjonene på ESC-kongressen: The assessment of syncope – still a
challenge?
Professor emeritus Richard Sutton
fra London la stor vekt på anamnesen som
det viktigste verktøy i utredning av synkope.
God anamnese, vanlig klinisk undersøkelse
og 12-avlednings-EKG er tilstrekkelig til å
stille en diagnose i minst 40 % av tilfellene.
De to overordnede spørsmålene som må
besvares, er: “Har pasienten hatt synkope?”
og “Foreligger det en kardial årsak?”. Detaljerte og målrettede spørsmål er avgjørende
for å kartlegge hva som har skjedd, og en
god anamnese forutsetter at legen har god
kjennskap til typiske symptomer og tegn.
For eksempel er kramper i forbindelse med
vasovagale synkoper som regel uorganiserte og opptrer først 10-20 sekunder etter
anfallsstart. Ved epileptiske anfall derimot
starter krampene som regel umiddelbart.
Mens tungebitt ved epileptiske anfall oftest
er laterale, er bitt i tungespissen ikke uvanlig
ved synkope. Sutton la også vekt på hvor
viktig det er å få personer som har observert
hendelsen, i tale.
Rose Anne Kenny fra Dublin ga tips
om å bruke mobiltelefon til å filme hendelsen. Hun viste at bare 30 % av episoder
med fall og synkoper hos eldre over 70 år
observeres av andre. I denne aldersgruppen
kan anamnesen være vanskelig på grunn
av kognitiv svikt eller demens. Amnesi for
hendelsen er ikke uvanlig (heller ikke hos
yngre!) og kan gjøre det umulig å skille
mellom fall uten bevissthetstap og synkope.
Hos eldre med gjentatte fall hvor en har
påvist hypersensitiv sinus caroticus (HSC),
kan behandling med pacemaker redusere
antall fall med 60 %. Hos eldre med HSC,
falltendens og bevarte kognitive funksjoner
bør pacemaker derfor vurderes selv uten
sikker synkope.
Et annet av Kennys hovedbudskap
var at pasienter med tilbakevendende og
tilsynelatende godartede synkoper må
utredes med tanke på årsak til synkope.
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strukturell hjertesykdom, anamnese
med mange uforklarte synkoper, paroksysmal AV-blokk med lange pauser
og lavt nivå av adenosin i plasma, og
denne typen AV-blokk lar seg reprodusere med adenosin i.v.)
Uavhengig av etiologi er pacemaker effektiv
behandling av synkope som skyldes asystoli.

1. Asystoli som skyldes vasovagale reaksjoner (kjennetegnes av initial pulsstigning, deretter gradvis fallende hjertefrekvens til asystoli)
2. Adam-Stokes-anfall og AV-blokkeringer
(kjennetegnes av plutselig pulsfall)
3. Idiopatisk AV-blokk (kjennetegnes av
fravær av patologiske EKG-funn og

Gamle hjerter
Marius Myrstad, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
“We need help from the geriatricians!” Det
var et av hovedbudskapene til Hector Bueno
under årets ESC-kongress. I et overveldende faglig program var det langt i mellom
innslag med spesielt fokus på gamle hjerter.
Men i den svært godt besøkte sesjonen som
tok for seg behandling av akutt koronarsyndrom hos høyrisiko-pasienter, foreleste
spaniolen Bueno om behandling av “the
oldest old”.
Buenos avdeling i Madrid har det
siste året hatt en geriater ansatt i avdelingen, denne har blant annet gjort registreringer av pasientenes komorbiditet og
funksjonsnivå og bidratt i kliniske vurderinger sammen med kardiologene. Blant
hovedfunnene er ikke overraskende at ca.
60 % av hjertepasienten har minst ett
typiske geriatrisk syndrom (skrøpelighet,
falltendens, delirium) og at disse pasientene

har høyere mortalitet etter ett år enn andre
pasienter.
Bueno tok til orde for at tradisjonelle
“kardiologiske risikovurderinger” basert
på studier gjort blant yngre pasienter må
legges til side, og at den enkelte pasientens
risiko må vurderes grundig i hvert enkelt
tilfelle, og helst i samråd med en geriater.
Han la vekt på at endepunkter som funksjonsnivå, uavhengighet og livskvalitet bør
få større fokus i kardiologisk klinisk praksis
og i forskning. Bueno etterlyste studier av
medikamentell og invasiv behandling av de
eldste eldre blant hjertepasientene, men var
tydelig på at det ikke er grunnlag for å bruke
alder som kontraindikasjon for noen typer
behandling.“We have no evidence – you
have to do it – but take care” var gjennomgangsmelodien i hans foredrag.

Nytt innen kardial
bildefremstilling
Nina Eide Hasselberg, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

Ekkokardiografi

Temaet kardial bildefremstilling (imaging) var godt representert i kongressens
paneldiskusjoner, ”hotline”-sesjoner,
”clinical update”-sesjoner og i mindre
abstraktsesjoner.
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Det var ingen store nyheter innenfor ekkokardiografien som metode i seg selv. To
viktige områder for ekkokardiografi ble dog
belyst:
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pasienter med RVP. Etter 2 år fant man at
gruppen som ble pacet i høyre ventrikkel,
hadde 9,9 % lavere LVEF og 13 ml høyere
LVESV enn ved studiestart. BiVP-gruppen
hadde ingen signifikant endring i LVEF eller
LVESV. Det ble konkludert med at PACE er
første randomiserte studie som viser at
BiVP beskytter mot de uheldige virkningene
av RVP på venstre ventrikkels struktur og
funksjon og at denne beskyttende effekten
vedvarer etter 2 år.
Ekkokardiografiens rolle innenfor
kontrollering og monitorering ved nye intervensjoner (TAVI og MitraClip-behandling) i
kateteriseringslaboratoriet var synlig.
TAVI : ”Four-Year Durability and
Patient Survival with CoreValve Transcatheter Aortic Valve” ble presentert (P. Heijer
et al). I denne multisenter, europeiskcanadiske studien fulgte man 52 pasienter,
86 % i NYHA klasse 3 og 4, som fikk utført
TAVI. Etter 4 år var 45 pasienter fortsatt i
live. Ekkokardiografi var sentralt for monitorering og vurdering av behandling. Man
fant at middelgradient over aortaklaffen ble
redusert, både akutt og i langtidsoppfølging
(fra 41 mmHg til 10 mmHg etter 4 år), og 57
% hadde ingen aortainsuffisiens. Langtidsklaffeholdbarhet ble vist ved fravær av
strukturell klaffedeformitet, endokarditt,
rammefraktur og klaffemigrasjon.
MitraClip: ”Echocardiographic
Follow-up of Patients Undergoing MitraClip Therapy: single-center experience”
ble presentert fra University Heart Center Hamburg (S. Baldus). Her fulgte man
104 pasienter med mitralinsuffisiens som
gjennomgikk MitraClip-implantasjon. Ved
ekkokardiografi-oppfølging etter 1 år hadde
hele 80 % kun mild eller ingen mitralinsuffisiens. Pasientene viste også revers remodellering med signifikant reduksjon i LVESV
og LVEDV og økning i LVEF. Slagvolum ved
den initiale utskrivelsen var inverst korrelert
med rehospitalisering.

Ekkokardiografiens sentrale rolle for å
måle endepunkter i viktige kliniske studier var
klar.
I en “Clinical trial-update”-sesjon
ble resultatene fra den ekkokardiografiske
sub-studien av SHIFT presentert. I SHIFT
ble 6500 pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt med systolisk dysfunksjon,
og som mottok hjertesviktmedisinering,
randomisert til ivabradin (If-hemmer som
reduserer hjertefrekvensen via sinusknutepåvirkning) eller placebo. I denne
substudien inkluderte man 611 pasienter og
analyserte ekkokardiografiske data. Primære
endepunkt var endring i venstre ventrikkels
endesystoliske volum-indeks (LVESVI) fra
studiestart til 8 måneder. Resultatene viste
at ved 8 måneder var det en gjennomsnittlig
reduksjon på 7 ml/m2 i LVESVI i ivabradingruppen og minimal endring i i placebogruppen. Differansen mellom studiearmene
var 6 ml/m2 i favør av ivabradin, og dette
resultatet var høysignifikant. Data på sekundære endepunkt viste også signifikante
resultater med reduksjon av venstre ventrikkel endesystolisk volum (LVESV) og endediastolisk volum (LVEDV) samt økning i
venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF)
ved bruk av ivabradin (Tardif et al. Eur Heart
J 2011, Aug 29. [Epub ahead of print]. Fasttrack, ESC clinical trial update-artikkel).
I PACE-studien evaluerte man
effekten på venstre ventrikkel av høyre
ventrikkelpacing (RVP) versus biventrikulær pacing (BiVP) med CRT. Pasientene
hadde i utgangspunktet normal eller
lett redusert venstre ventrikkelfunksjon.
Inklusjonkriteriet var LVEF > 45 %, mens
de som faktisk ble inkludert i begge grupper hadde gjennomsnittlig LVEF på 61,5
% ved studiestart. Alle pasienter hadde
indikasjon for pacing grunnet bradykardi
(sinus-knute-dysfunksjon eller AV-blokk).
Primære endepunkt var endring i LVEF og
LVESV fra utgangsverdi. Verdiene ble målt
ved bruk av 3-dimensjonal ekkokardiografi.
Etter 1 år så man økning i LVESV (8,1 ml)
og absolutt reduksjon i LVEF på 7 % hos
pasienter som ble pacet i høyre ventrikkel
(Yu et al. N Engl J Med 2009;361:2123-34). 2
års oppfølgingsdata ble nå presentert i Paris
av Yu fra Hong Kong. De viste progrediering
av 1 års resultatene med ytterligere forverring av funksjon og øket remodellering hos

Kardial CT
Det er fortsatt fokus på CT for diagnostisering av koronarsykdom. En studie fra Sveits
(Gaemperli et al. Eur Heart J. 2011;32;21008) viser verdien av ”hybrid imaging” der
man integrerer funn fra SPECT og koronar
CT angiografi (CCTA) i koronar diagnostikk.
302 pasienter ble inkludert og fikk gjort
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man på sensitiviteten av CMR ved myokarditt (ødem og forsinket gadolinium-kontrastoppladning) ved 3 ulike kliniske presentasjonsbilder av sykdommen: infarkt-bilde
(brystsmerter, høy troponin, ST-segmentendring), kardiomyopati-bilde (ekkokardiografisk venstre ventrikkel-dysfunksjon) og
arytmogent bilde (SVT og/eller VT uten
systemisk sykdom).
Diagnosen ble satt sikkert ved
myokardbiospi. Det ble funnet at sensitiviteten til CMR for deteksjon av myokarditt er
høy for det infarkt-liknende kliniske bildet,
lav for kardiomyopati-bildet og svært lav
ved arytmi-bildet. Dette forklares med
mer vaskulær involvering ved det kliniske
infarktbildet sammenliknet med mer fokal
myocytt- og ledningssystemsvevsskade i de
to andre kliniske presentasjonsformene.
Koronarsykdom: Hva med den prognostiske rolle for perfusjons-MR? I en studie
med over 100 pasienter med førstegangshjerteinfarkt med primær PCI-behandling
gjorde man MR innen 2 døgn og fulgte pasientene i 52 måneder (Klug et al.). Studien
viste først at pasienter med tidlig mikrovaskulær obstruksjon (MVO) påvist ved MR
akutt også hadde store infarkter. De hadde
samme kliniske risikoprofil som pasientene
uten MVO. Det primære endepunkt (MACE,
hjerneslag, atrieflimmer, hospitalisering,
repetert revaskularisering) var signifikant
hyppigere hos pasienter med tidlig MVO.
Tidlig MVO viste seg altså å være en
uavhengig prognostisk langtidsmarkør for
morbiditet etter akutt hjerteinfarkt.
Myokardial fibrose: Sen gadoliniumkontrastoppladning (late gadolinium enchancement, LGE) ved CMR kan lett identifisere
regional myokard fibrose (typisk sett ved
midtveggs-LGE eller “patchy-uptake”).
Diffus fibrose er dog ikke lett å visualisere ved CMR. Alter et al. (Eur J Heart Fail
2011;13:937-44) viste nylig at hos pasienter
med dilatert kardiomyopati (DCM) som
gjennomgikk CMR var det korrelasjon
mellom LGE og venstre ventrikkels volum,
vegg-stress og masse. Man har tidligere vist
at venstre ventrikkel vegg-stress og -masse
er uavhengige prediktorer for prognose ved
hjertesvikt og at dyremodeller har vist at økt
vegg-stress er korrelert med alvorlig arytmi.
Forfatterne mener derfor at LGE bør sees
på som en potensiel prognostisk markør i

SPECT og CCTA og fulgt i 2,8 år. Pasientene
skilte seg i 3 grupper:
1. Stenose på CCTA og sammenfallende
reversibel defekt på SPECT
2. Ikke sammenfallende funn på SPECT og
CCTA
3. Normale funn på begge undersøkelser
Man fant at gruppen med sammenfallende
funn på SPECT og CCTA hadde signifikant
høyere årlig hyppighet av død og hjerteinfarkt enn gruppe 2 og 3, hhv. 6 %, 3,8 %
og 1,3 %. Dette er den første studie som
viser uavhengig prognostisk verdi av hybrid
bildedannelse, og forfatterne mener hybrid
bildedannelse kan brukes i risikostratifisering hos pasienter med kjent eller mistenkt
koronarsykdom.
I en studie (D. Andreini et al) ønsket
man å evaluere, med langtidsoppfølging,
den prognostiske rollen til koronar multidetektor-CT (MDCT-CA) hos pasienter med
mistenkt koronarsykdom på bakgrunn av
symptomer. 1196 pasienter ble inkludert og
fulgt i 52 måneder. Funn av obstruerende
stenoser på CT var klart inverst korrelert til
overlevelse uten kardiale hendelser (sammensatt endepunkt av kardial død, ikkefatalt hjerteinfarkt, ustabil angina pectoris
og revaskularisering) og man konkluderte
med at MDCT kan gi langtids prognostisk informasjon hos pas med mistenkt
koronarsykdom.
Bruk av koronar CT hos asymptomatiske pasienter ble undersøkt i en stor
koreansk studie hvor 5182 ble inkludert og
fulgt i over 6 måneder (H. E. Park et al). Her
sammenliknes den prognostiske styrken til
kliniske parametre, biomarkører og imagingparametre (kalsium-skår, estimerte koronarstenoser og ikke-kalsifiserte plakk ved hjelp
av CCTA).
I multivariat-analyse var funn av
koronar stenose på CT den sterkeste
prediktor (og eneste markør som kom ut
med signifikant verdi) på kardiovaskulære
hendelser i oppfølgingen.

Kardial MR (CMR)
Myokarditt: MR er et av de viktigste verktøy
i diagnostiseringen av myokarditt. Det er
imidlertid ikke alltid like enkelt, og sensitiviteten og spesifisiteten er langt fra 100 %.
I en studie fra Roma (A. Frustaci et al) så
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ble sammenliknet med øket interstitium på
myokard-biopsi. Det ble brukt en metode
kalt ”equilibrium contrast” CMR (Eq-CMR),
”likevektskontrast kardial MR”, til å beregne
interstitiell ekspansjon i myokard. Interstitiell ekspansjon er tidligere vist å korrelere
med kollagen-volum-fraksjon (Flett et
al. Circulation 2010;22:138-44). I denne
aktuelle studien ville man se på mønstre for
interstitiell ekspansjon ved ulike myokardsykdommer. Resultatene viste at interstitiell
ekspansjon var lett økt for pasienter med
HCM, DCM og aortastenose i forhold til
normalbefolkningen. Hos pasienter med
Anderson Fabrys sykdom, som er en intracellulær sykdom, fant man som forventet
ingen øket interstitiell ekspansjon målt
ved MR. Hos pasienter med amyloidose
og myokard-infarkt fant man svært høye
verdier som tegn på stor interstitiell ekspansjon her. Interessant og viktig er at alder
alene ikke økte interstitiell ekspansjon målt
med MR. Dette er i samsvar med myokardbiopsier som ikke viser økt fibrose eller
inflammasjonsceller ved høy alder alene
(Song et al. Forensic Sci Int 1999:104:13342). De konkluderte med at interstitiell
ekspansjon målt ved Eq-CMR varierer med
sykdomsprosess og kan bidra til patofysiologisk innsikt i hjertesykdommer.

risikostatifiseringen for hjertesvikt og alvorlig arytmi.
På kongressens siste morgen var det
en egen sesjon for nyheter innen MR, LGE
og kardial fibrose. Det er fortsatt sprikende
data på området:
Fra Australia presenterte Leah Iles
(Alfred Hospital and Baker IDI Heart and
Diabetes Research Institute, Melbourne,
Australia) en studie der man ønsket å korrelere diffus fibrose målt ved MR opp mot
hjertesviktsymptomer hos pasienter med
non-iskemisk DCM (niDCM). Man kvantifiserte fibrose ved hjelp av inversjonstid og
kalkulering av post-gadolinium-kontrastT1-tider. Fra tidligere er T1-tid validert
ved å vise at T1-tid korrelerer inverst med
økende kollagen i myokard-biopsi samt at
T1 er redusert hos pasienter med sikker
hjertesvikt, selv etter eksklusjon av LGEområder (Iles et al, J Am Coll Cardiol 2008:
52;1574-80). I den presenterte studie fant
man at T1-tid var signifikant inverst korrelert
med økende NYHA-klasse og også positivt
korrelert med E’ som tegn på diastolisk
svikt. Man konkluderte med at T1-maping
ved CMR kan kvantifisere diffus fibrose som
er en signifikant bidragsyter til hjertesviktsymptomer ved niDCM. Dog ble det bemerket fra salen at personer med nyresvikt og
adipositas også har redusert T1-tid og at
undersøkelse av T1-tid for å kvantifisere
fibrose hos disse ikke kan tolkes med like
høy spesifisitet.
Fra Italia ble det presentert en
studie med LGE ved CMR hos pasienter
med niDCM. Man korrelerte LGE opp mot
funn av fibrose på myokard-biopsi. Her fant
man fibrose i biopsi hos 57 % av pasientene, men kun hos 60 % av disse var det
LGE-funn. Overraskende fant man at hos
pasienter uten fibrose i biopsi, hadde 61
% LGE ved MR-undersøkelse. Ved bruk at
biopsi som gullstandard, fikk LGE ved CMR
en sensitivitet på 69 % og spesifisitet på
44 % for diagnostisering av myokardfibrose
hos niDCM-pasienter. Forfatteren konkluderte med at LGE ikke er god metode for å
predikere myokardial fibrose, men også at
biopsi kan gi falske negative resultat.
Daniel Sado fra The Heart Hospital
i London hadde siste innlegg i sesjonen.
Hans gruppe brukte CMR for å påvise
interstitiell ekspansjon i myokard. MR-funn

Retningslinjer
Under kongressen ble de nye 2011-retningslinjer for akutte koronarsyndromer presentert av tyskeren Christian Hamm, som er
førsteforfatter på publikasjonen (Eur Heart J
2011 Sept 21. [Epub ahead of print]).
Med tanke på bildediagnostikk er
det to viktige nyheter innen retningslinjenes
avsnitt 3 om diagnostisering:
Ekkokardiografi beskrives som den
viktigste diagnostiske non-invasive bildeteknikk i den akutte situasjonen. Venstre
ventrikkels systoliske funksjon kan lett og
nøyaktig beskrives, og i en erfaren ekkokardiograførs hånd kan segmental hypokinesi og akinesi bli detektert under iskemi.
Ekkokardiografi kan brukes i differensialdiagnostikken for NSTEMI når en pasient
presenterer med brystsmerter. Aortadisseksjon, lungeemboli, aortastenose, hypertrofisk kardiomyopati og perikardeffusjon kan
identifiseres.
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På bakgrunn av dette er konklusjonen: Ekkokardiografi er anbefalt til alle
pasienter med spørsmål om NSTEMI for å
vurdere regional og global venstre ventrikkelfunksjon og for å utelukke differensialdiagnoser
(anbefaling klasse I, bevisgrad C).
Koronar CT-angiografi gir direkte
visualisering av koronararterier, og teknikken har derfor potensiale til å utelukke koronarsykdom. Flere studier har

rapportert høy negativ prediktiv verdi
og/eller svært godt utfall ved negativ
CT-angiografi-undersøkelse.
På bakgrunn av dette er konklusjonen: Koronar CT-angiografi bør vurderes som
et alternativ til invasiv angiografi for å ekskludere akutt koronarsyndrom når sannsynlighet
for koronarsykdom er lav til moderat og når
troponin og EKG er inkonklusive (anbefaling
klasse IIa, bevisgrad B).

Nyheter om preventiv kardiologi
Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø og
Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Snus

å dø (HR 0,56, 95 % KI 0,31-0,99) enn dem
som fortsatte å snuse. I en modell der flere
risikofaktorer ble tatt inn som justeringsvariable, ble resultatet en 32 % lavere ikkesignifikant risiko for snusslutterne (HR 0,68,
95 % KI 0,38-1,21). Forfatterne anbefaler at
man bør gjøre en randomisert klinisk studie
for å kunne gi et sikkert svar på betydningen
av å slutte å snuse etter et hjerteinfarkt.
Kommentar: Mange leger anbefaler
nok røykende hjertepasienter å gå over til
snus fordi de tror snusing er ufarlig for hjertet, men flere studier tyder nå på at så ikke
er tilfelle. At snus øker risiko for flere kreftformer, er antakelig allment kjent. Men det
er et stort behov for kunnskap om sammenhengen mellom snusing og hjertesykdom,
og det er svenskene, som med sin lange
snustradisjon og gode helseregistre, som
inntil nå har kunnet gi svar på noen viktige
spørsmål. I Sverige snuser nå 20 % av mennene og 4 % av kvinnene daglig. Tilsvarende
tall for Norge er 11 % av mennene og 1-2 %
av kvinnene, og ratene øker. Tobakksindustrien har hatt gunstige kår i Norge de siste
årene, med gunstig plassering av snusskap
i butikkene, stilig design på snusposene og
manglende kreftadvarsler på boksene. Snusing er blitt trendy både for ungdom og for
høyt utdannede. At mange helsearbeidere
snuser på jobb, har antakelig betydning for
snusepidemien. Helsepersonell er rollemodeller. Dette bekymrer regjeringen seg for.

Det er allerede kjent fra en stor prospektiv
kohortstudie av ikke-røykende menn at
snusing økte risikoen for å død av hjerteinfarkt med 28 % sammenlignet med dem
som ikke snuste (relativ risiko (RR) 1,28,
95% konfidensintervall (KI) 1,06-1,55). Det
var en dose-responseffekt, slik at hos dem
som snuste mye (≥ 50 g/dag) var risikoen
dobbelt så stor som hos ikke-snusere (RR
1,96, 95 % KI 1,08-3,58) (1).
Nytt er det at det ser ut til at snusing
også øker risikoen for hjertesvikt. Nylig
publiserte G. Arefalk og medarbeidere en
studie av to store kohorter menn som var
fulgt i mange år med tanke på hospitalisering for hjertesvikt. I analysen justerte man
for etablerte risikofaktorer inkludert røyking.
I den ene kohorten var risikoen for hjertesvikt doblet ved snusing sammenlignet med
dem som ikke snuste (hasardratio (HR)
2,08, 95 % KI 1,03-4,22), og i den andre
kohorten var risikoen for hjertesvikt moderat økt (HR 1,28, 95% KI 1,00-1,64) (2).
Arefalk og medarbeidere presenterte
også spennende snusresultater i Paris. De
studerte betydningen av å slutte å snuse for
pasienter under 75 år etter et hjerteinfarkt
i en stor prospektiv kohortstudie med 2 års
oppfølging. I en modell som ble justert for
alder, kjønn og røykestatus, fant de at pasienter som hadde klart å slutte å snuse etter
hjerteinfarktet, hadde 44 % lavere risiko for
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faktor. Man undersøkte om det var intensitet eller varighet av sykling som var viktigst
blant 5106 friske menn og kvinner i alderen
21-90 år som ble fulgt i 18 år. For begge
kjønn var det en signifikant beskyttende
effekt av selvopplevd intensitet i forhold til
totaldød og hjerte-kardød, men kun en svak
effekt av syklingens varighet. Man beregnet
antall år vunnet. Menn som rapporterte høy
intensitet av sykling overlevde 5,3 år lenger
enn menn som syklet med lav intensitet.
Tilsvarende antall år for kvinner var 3,9.
Kommentar: Nå anbefales voksne å
bedrive 30 minutters daglig moderat fysisk
aktivitet. Men graden av intensitet og varighet som har størst gevinst, har vært noe
usikkert. Denne studien styrker betydningen av intensitet som minst like viktig som
varighet. Og heldigvis for oss som ikke er
blant de objektivt sprekeste, så er det såkalt
selvopplevd intensitet som teller.
For dem som ikke sykler, så har
den samme forskningsgruppen tidligere
publisert data som viser samme tendens for
intensitet når man går. Altså – det er viktig å
gå såpass intenst at man blir varm og svett
og får opp hjertefrekvensen.

Nå går derfor regjeringen ut med forslag om
strengere røykelov i Norge. Ett av forslagene
som skal ut på høring, er et forbud mot bruk
av tobakk i arbeidstiden for alt helsepersonell. Både røyketobakk og snus skal forbys,
hvis regjeringen får det som den vil (3).

Sjokolade
Endelig en god nyhet for sjokoladeelskere.
Flere mindre studier har funnet at sjokolade er forbundet med en gunstig effekt på
hjertehelsen, antakelig pga. blodtrykksreduksjon og reduksjon av risiko for diabetes
mediert via blant annet antioksidanter og
antiinflammatoriske egenskaper. I Paris
ble det presentert en oversiktsartikkel og
metaanalyse av alle de sju aktuelle studiene,
og artikkelen ble publisert i British Medical
Journal samme dag (4). Ingen av studiene
var randomiserte forsøk, seks var kohortestudier og én var tverrsnittsstudie. Fem av
disse studiene fant en gunstig sammenheng
mellom sjokoladespising og risiko for kardiovaskulære hendelser. De som rapporterte
det største sjokoladeinntaket, hadde 37 %
lavere risiko for koronarsykdom (RR 0,63,
95 % KI 0,44 – 0,90) og 29 % lavere risiko
for hjerneslag sammenlignet med dem som
spiste minst sjokolade. Det var ingen sammenheng mellom sjokolade og hjertesvikt.
Spørsmålene om man bør spise mørk eller
lys sjokolade og i hvilken dose, er ennå ikke
besvart. Eksperimentelle studier behøves for
å bekrefte funnene.
Kommmentar: Retningslinjer for hva
som er sunne spisevaner endres foreløpig
ikke av denne studien. Sjokolade er meget
kaloririk og anbefales derfor ikke i store
mengder. Men dersom det viser seg at sjokolade virkelig har en så gunstig effekt som
denne metaanalysen viser, så bør industrien
arbeide mot å redusere fett og sukkerinnholdet i sjokolade.
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Revers dipping – når
nattblodtrykket er høyere enn
dagblodtrykket
Eva Gerdts, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen,
Haukeland universitetssykehus

24 timers blodtrykksmåling er Tabell 2. Definisjoner av nattlig blodtrykksreduksjon (dipping)
en veletablert metode som gir Type nattlig blodtrykksreduksjon
Systolisk blodtrykk dag/natt
betydelig merinformasjon om
Ekstrem dipping
< 0,80
blodtrykksnivå, variasjon og
Normal
dipping
0,80-0,90
kardiovaskulær risiko utover
Nedsatt dipping
0,90-1,00
det man får ut av en vanlig
kontorblodtrykksmåling. 24
Revers dipping
> 1,00
timers blodtrykksmåling hører
Tine W. Hansen (Danmark) presenterte
naturlig med i verktøyskrinet kardiologer
data fra Ambulatory blood pressure monitobør bruke ved utredning av kardiovaskulær
ring in relation to Cardiovascular Outcomes
risiko hos pasienter med hypertensjon og er
(IDACO)-prosjektet som omfatter prospeksærlig indisert ved svingende kontorblodtiv oppfølging av kardiovaskulære hendelser
trykk eller ved manglende effekt av blodi 11 ulike pasientpopulasjoner med 24 timers
trykksbehandling (tabell 1).1 Normalt synker
blodtrykksmåling, totalt > 11000 pasienter.2
blodtrykket om natten når vi sover, og >
Data fra prosjektet viste at revers dipping på
10 % reduksjon av middelblodtrykket sees
24 timers blodtrykksregistreringen var vannormalt om natten (se www.medicographia.
ligere blant pasienter med høyere alder, diacom for eksempler på 24 timers blodtrykksbetes eller annen kjent kardiovaskulær sykkurver). Dersom nattblodtrykket reduseres
dom (tabell 3). Denne gruppen kunne ikke
med < 10 %, foreligger non-dipping, og
plukkes ut verken med kontorblodtrykksdersom nattblodtrykket er høyere enn dagmåling eller ved å se på gjennomsnittlig 24
blodtrykket, foreligger revers dipping (tabell
timers blodtrykk. IDACO-prosjektet viste at
2). Den vanligste årsak til at nattblodtryknattblodtrykk var en bedre prediktor både
ket ikke faller er selvsagt at pasienten ikke
av kardiovaskulær død og totalmortalitet
har sovet. Men manglende reduksjon av
enn dagblodtrykk. Systolisk nattblodtrykk
nattblodtrykk er også vanlig ved sekundær
var den beste prediktor for død (hasardratio
hypertensjon, og særlig bør man tenke på
1,18 per 15 mmHg høyere systolisk nattnyresykdom og søvnapnésyndrom.
blodtrykk (95 % konfidensintervall 1,11-1,25)
Ved årets ESC-kongress var det
etter justering for alder, kjønn, kroppsmasen interessant sesjon om revers dipping.
seindeks, kjent kardiovaskulær sykdom,
diabetes og bruk av antihypertenTabell 1. Når skal 24-t BT måles?
siv medikasjon), og pasienter med
yy Diagnostisk usikkerhet
revers dipping hadde den høyeste
risiko for kardiovaskulære hendel• Svingende kontorblodtrykk
ser. Resultatene viser klart nødven• Pasienten har målt ”normalt” BT hos annen lege
digheten av å registrere blodtrykeller hjemme
ket gjennom hele døgnet og ikke
• Mistanke om ”white-coat”-effekt
bare gjennomføre en begrenset
ambulatorisk blodtrykksmåling på
yy Manglende behandlingseffekt
dagtid. Både søvnlengde og søvn• Til tross for kombinasjon av 2 medikamenter
kvalitet påvirker nattblodtrykket,
og det er derfor viktig å registrere
ESH Guidelines on Management of HT. J Hypertens 2007:25:1105-87
om og hvordan pasienten har sovet
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autonom kontroll er faktorer som
kan forklare det høye nattblodDipping
Ekstrem Normal Nedsatt Revers trykket ved OSA. Både arteriestivhet og sentralt blodtrykk er
Alder (år)
58
55
57*
63*
øket ved OSA, begge faktorer
Diabetes (%)
7
7
8
12*
som er assosiert med øket karBT (mmHg)
134/81 131/80 133*/80 137*/79 diovaskulær sykelighet og død.
24t BT (mmHg)
125/74 124/74 126/*75 131*/75 Nylig ble det også publisert fra
en finsk kohort-studie at høyere
KV sykdom (%)
9
7
9
14*
nattblodtrykk var assosiert med
BT-behandling (%)
22
19
25*
37*
øket intima-mediatykkelse i karoBT: blodtrykk, KV: kardiovaskulær
tis uavhengig av andre kliniske
risikofaktorer for aterosklerose.8
i forbindelse med en 24 timers blodtrykksImidlertid er OSA en større risikofaktor for
registrering. Typisk er REM-søvn assosiert
utvikling av hypertensjon hos unge med
med reduserert sympaticusaktivitet, og øket
kombinert systolisk-diastolisk hypertensjon
sympaticus-aktivering og kort søvnlengde
enn hos eldre med overveiende systolisk
er 2 viktige faktorer som predikerer revers
hypertensjon. Robert Fagard (Belgia) avslutdipping.3 Et forhøyet nattblodtrykk kan imidtet sesjonen med å presentere sin nylig
lertid reduseres ved at en del av blodtrykkspubliserte studie av ortostatisk hypertenmedikasjonen tas om kvelden.4
sjon hos 374 pasienter > 60 år med høyt
Nedsatt nyrefunksjon og obstruknattblodtrykk.9 Ortostatisk hypotensjon ble
tivt søvnapné-syndrom (OSA) er i praksis
her
definert som > 20 mmHg-fall i stående
de vanligste årsaker til høyt nattblodtrykk.
systolisk
blodtrykk eller > 10 mmHg fall i
Ved lett nedsatt nyrefunksjon har 50 % av
stående diastolisk blodtrykk målt etter 3
pasientene forhøyet nattblodtrykk, mens
minutter i stående stilling. Pasienter med
80 % av pasienter med dialysetrengende
revers dipping hadde 2 ganger øket forenyresvikt har revers dipping. Forhøyet
komst av ortostatisk systolisk hypotensjon
systolisk nattblodtrykk predikerer utvikling
og 3 ganger øket forekomst av ortostatisk
av mikroalbuminuri hos diabetikere, og det
diastolisk hypotensjon. Omvendt var foreer en nær sammenheng mellom grad av
komsten av revers dipping hele 25 % blant
proteinuri og systolisk nattblodtrykk ved
5
pasienter som hadde ortostatisk hypotendiabetes. Redusert saltinntak i kosten har
sjon. Pasientpopulasjonen ble fulgt i 11 år, og
vist seg å endre 24 timers blodtrykksprofi76 kardiovaskulære hendelser fant sted, 46
len i gunstig retning hos disse.6
fatale og 30 ikke-fatale. Revers dipping preKrzysztof Narkiewicz (Polen) fremdikerte øket risiko for både fatale (hasardrahevet at underliggende OSA ofte forklarer
tio 2,73, 95 % konfidensintervall 1,60-4,68)
sammenhengen mellom høyt nattblodtrykk
og ikke-fatale (hasardratio 3,45, 95 % konog øket kardiovaskulær risiko.7 Pasienter
fidensintervall 1,94-6,10) kardiovaskulære
med OSA har høy forekomst av revers diphendelser, men den økte kardiovaskulære
ping uavhengig av om de har hypertensjon
risiko skyldtes først og fremst assosiasjonen
og uavhengig av om de har fedme. OSA er
med ortostatisk hypotensjon.
spesielt vanlig ved resistent hypertensjon
(forhøyet blodtrykk til tross for bruk av 3
Konklusjon:
medikamenter inklusiv et diuretikum) hos
yy Evaluering av nattblodtrykk med 24
pasienter med fedme. Symptomer og tegn
timers blodtrykksregistrering gir viktig
som bør få legen til å tenke på at søvnapné
tilleggsinformasjon om kardiovaskulær
kan foreligge, er snorking, bevitnet apné,
risiko hos pasienter med høyt blodtrykk
oppvåkning med kvelningsfornemmelse,
nokturi, plagsom svetting om morgenen og
yy Pasienter med høyere blodtrykk om natnedsatt seksualfunksjon. Blant pasienter
ten enn om dagen (revers dippere) har
med fedme og resistent hypertensjon vil
særlig øket kardiovaskulær risiko
97 % av menn og 65 % av kvinner ha OSA.
Både hypoksi, hyperkapni, oppvåkning,
fluktuasjoner i intratorakalt trykk og endret
Tabell 3. Kliniske karakteristika av IDACO- pasienter gruppert etter
nattlig blodtrykksreduksjon
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yy Høyt nattblodtrykk er assosiert med
nyresykdom, OSA og ortostatisk
hypotensjon
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