Pulmonal hypertensjon
– norsk status/opplegg/
erfaringer
Nils Walde, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Diagnostikk

I løpet av de siste knapt 20 årene har det
skjedd en betydelig utvikling i forståelsen
av og interessen for pulmonal hypertensjon.
Dette er særlig relatert til nye behandlingsmuligheter, noe som også har gitt grunnlag
for øket forskning innenfor dette feltet. I
tillegg har utviklingen innenfor ultralyd/
doppler gitt vesentlig bedre muligheter for
noninvasiv diagnostikk og oppfølging av
denne sykdommen.
Det er vesentlig å øke kunnskapen
om pulmonal hypertensjon blant leger
generelt, da diagnosen ofte stilles sent i
forløpet. I Norge er det mest kardiologer
som håndterer disse pasientene, mens det
i mange andre land også er lungeleger som
har denne oppgaven. I tillegg til spesialitetene hjertesykdommer og lungesykdommer,
er også revmatologi en sentral spesialitet i
relasjon til pulmonal hypertensjon.

Symptomer
Vanlige symptomer er: dyspné, tretthet,
senere angina og synkope, ødem og ascites.
Flere pasienter har en tid hatt diagnosen
astma eller KOLS før diagnosen stilles.

Funn
Pasientene kan ha halsvenestuvning, ødem,
hepatomegali, ascites, kalde ekstremiteter,
cyanose og eventuelt bilyd relatert til trikuspidalinsuffisiens. I mange tilfeller er det
normale lungefysikalia.

Supplerende undersøkelser
Ekg
Ekg viser ofte høyre akse og inkomplett
høyre grenblokk, men er for dårlig til screening. Supraventrikulære arytmier er vanlig
ved alvorlige tilfeller.

Oversikt. Definisjon.
Inndeling/typer

Rtg. thorax

Pulmonal hypertensjon defineres som middeltrykk i pulmonalarterien ≥ 25 mm Hg i
hvile ved høyresidig hjertekateterisering.
Forhøyet middeltrykk i pulmonalarterien ved
belastning inngår ikke lenger i definisjonen.
Ved prekapillær pulmonal hypertensjon er PWP (kiletrykk i lungearterien) ≤ 15
mm Hg; ved postkapillær > 15 mm Hg.
Inndelingen nedenfor sier også noe
om hvilke sykdommer pulmonal hypertensjon er assosiert med.
Prevalensen av PAH i Europa antas å
være 15-50 per million. Laveste beregnede
insidens for idiopatisk PAH (1.1 i inndelingen
ovenfor) er 2,4/mill/år.
Se ramme nedenfor.

Rtg. thorax er patologisk hos 90 % ved
diagnosetidspunktet. Det typiske er dilaterte sentrale lungekar og karfattig periferi
samt forstørret høyre ventrikkel. Rtg. thorax
er viktig, også med henblikk på diagnose av
primær lungesykdom eller hjertesykdom.

CT
HRCT er verdifull for diagnostikk av kronisk
tromboembolisk syndrom og lungesykdom.
Den vil også kunne avsløre veno-okklusiv
sykdom og pulmonal kapillær hemangiomatose. Undersøkelsen er mer tilgjengelig
enn scintigrafi. Det er grunn til å tro at den
tekniske utviklingen av CT vil gjøre at denne
undersøkelsen mange steder vil kunne
erstatte pulmonal angiografi i utredningen
av kronisk tromboembolisk syndrom.
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Inndeling (Dana Point 2008)
1 Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)
1.1 Idiopatisk
1.2 Arvelig
1.2.1 Bone morphogenetic protein receptor 2
1.2.2 Activin receptor-like kinase 1-gen, endoglin (med eller uten arvelig
hemoragisk telangiektasi)
1.2.3 Ukjent
1.3 Medikament og toksinindusert
1.4 Assosiert med (APAH)
1.4.1 Bindevevssykdom
1.4.2 HIV-infeksjon
1.4.3 Portal hypertensjon
1.4.4 Kongenitt hjertesykdom
1.4.5 Schistosomiasis
1.4.6 Kronisk hemolytisk anemi
1.5 Persisterende pulmonal hypertensjon hos nyfødte
1´. Veno-okklusiv sykdom og pulmonal kapillær hemangiomatose
2 Pulmonal hypertensjon relatert til venstresidig hjertesvikt
2.1 Nedsatt systolisk funksjon
2.2 Nedsatt diastolisk funksjon
2.3 Klaffesykdom
3 Pulmonal hypertensjon relatert til lungesykdom og/eller hypoksi
3.1 Kronisk obstruktiv lungesykdom
3.2 Interstitiell lungesykdom
3.3 Andre lungesykdommer med blandet obstruktivt/restriktivt mønster
3.4 Søvnapné-syndrom
3.5 Alveolær hypoventilasjon
3.6 Vedvarende høydeopphold
3.7 Utviklingsanomalier
4 Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon
5 Pulmonal hypertensjon relatert til uklare og/eller multifaktorielle mekanismer
5.1 Hematologiske sykdommer: Myeloproliferative sykdommer, splenectomi.
5.2 Systemsykdommer: Sarkoidose, pulmonal Langerhanscelle-histiocytose,
lymphangioleiomyomatose, neurofibromatose, vasculitt
5.3 Metabolske sykdommer: Glykogenlagringssykdom, Gauchers sykdom,
thyroideasykdom
5.4 Annet: Tumorobstruksjon, fibroserende mediastinitt, kronisk nyresvikt i
dialyse
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Lungefunksjonsundersøkelser

Man får sett både dimensjoner, morfologi
og funksjon. Undersøkelsen er av spesiell
verdi ved medfødte hjertefeil og shunter.

Det bør gjøres spirometri og måling av diffusjonskapasitet med henblikk på vurdering
av bakenforliggende lungesykdom som kan
behandles. Ved idiopatisk PAH kan spirometri være nær normal, samtidig som diffusjonskapasiteten kan være sterkt nedsatt.

Blodprøver
Det gjøres rutinemessig screening med
henblikk på bindevevssykdom. Undersøkelse med tanke på HIV, leversykdom,
blodsykdom og thyreoideasykdom er også
aktuelt. ProBNP og troponin vil kunne si noe
om grad av høyre ventrikkelaffeksjon og om
prognose. Prøver med henblikk på koagulopatier må tas dersom man påviser kronisk
tromboembolisk syndrom.

Ekkokardiografi
Dette er den viktigste screeningundersøkelsen som gjør at kardiologer vanligvis stiller
diagnosen. Måling av trikuspidalgradient er
viktig. Dersom denne er vanskelig å måle,
kan bruk av kontrast (agitert saltvann) være
av verdi. Hastighet ≤ 2,8 m/sek og ellers
normal ekkokardiografi tilsier at pulmonal
hypertensjon er usannsynlig. 2,9-3,4 m/sek
er forenlig med mulig pulmonal hypertensjon. Hastighet over 3,4 m/sek gjør pulmonal hypertensjon sannsynlig.
I oppfølgingen er vurdering av høyre
ventrikkel spesielt viktig. Det er verd å
merke at det kan skje en vesentlig klinisk
forverrelse uten ytterligere stigning av
trikuspidalgradient dersom høyre ventrikkel
svikter og minuttvolumet faller. Måling av
høyre ventrikkeldiameter (trikuspidalannulus og midtre del) og lengde i apikalt 4-kammersnitt, TAPSE (tricuspid annular plane
systolic excusion) og minuttvolumbestemmelse vil da være av større verdi. Undersøkelse av venstre hjertehalvdel er vesentlig,
spesielt siden kardial årsak til pulmonal
hypertensjon er den vanligste. Diastolisk
dysfunksjon sees ofte. Transoesofagusekkokardiografi kan være aktuell for å se etter
ASD eller anomal lungevenedrenasje. Funn
av perikardvæske er en markør for dårlig
prognose.

Høyre hjertekateterisering
Dette gjøres rutinemessig i utredningen av
pulmonal hypertensjon før behandling eventuelt startes, både med henblikk på mer
nøyaktig kartlegging enn det man får ut fra
ekkokardiografi og med henblikk på testing
av reversibilitet. De viktigste målingene er
middeltrykk i pulmonalarterien, kiletrykk i
pulmonalarterien (mål for trykk i venstre
atrium) og minuttvolum. Man kan da også
regne ut motstand i lungekretsløpet. Kiletrykket i pulmonalarterien vil kunne indikere
om pulmonal hypertensjon er sekundær til
venstresidig hjertesvikt. Minuttvolumet vil si
noe om høyre ventrikkel er påvirket i vesentlig grad. Ved høyre hjertekateterisering kan
man også påvise shunter. Høyre atrietrykk
er relatert til prognose.
Reversibilitet undersøkes ved måling
av trykk, minuttvolum og motstand etter
inhalasjon av iloprost eller nitrogenoksid
(NO). Er pasienten reversibel, er det uttrykk
for at prognosen er bedre, og at behandling
med kalsiumantagonist kan være aktuell.

Funksjonstesting

Lungescintigrafi

Man må vurdere WHO-funksjonsklasse.
Videre er 6 minutters gangtest viktig både
primært og i oppfølgingen av disse pasientene. Måling av maksimalt oksygenopptak
kan også være aktuelt.

Dette er en god screeningundersøkelse med
henblikk på lungeemboli/kronisk tromboembolisk syndrom, da den har høyere
sensitivitet enn CT. En annen fordel er at
man unngår kontrast som kan være uheldig
ved nedsatt nyrefunksjon. Imidlertid kan
tolkningen være vanskelig ved lungesykdom. Veno-okklusiv sykdom kan også ha
perfusjonsdefekter.

Generelt om diagnostikk
Pulmonal hypertensjon sekundært til
hjertesykdom og lungesykdom er mest
vanlig. I den diagnostiske algoritmen starter
man derfor først med å vurdere om disse
kan være bakenforliggende årsak, før man
går videre og undersøker om det dreier

MR
MR er verdifull ved pulmonal hypertensjon,
særlig i vurderingen av høyre ventrikkel.
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seg om kronisk tromboembolisk syndrom,
bindevevssykdom eller mer sjeldne bakenforliggende årsaker. Diagnosen idiopatisk
PAH forutsetter at man har gjort grundig
utredning med henblikk på tilgrunnliggende
sykdom, uten at dette er påvist. Tilsvarende vil gjelde dersom det er holdepunkt
for hjertesykdom eller lungesykdom, men
lungearterietrykket er vesentlig høyere enn
man ville forvente ut fra grunnlidelsen.

lum, lungekarmotstand, og vasoreaktivitet
er relatert til prognose. Hastighet av trikuspidaljet er ikke av vesentlig prognostisk
verdi da denne kan falle hos de sykeste som
følge av sviktende høyre ventrikkel.
Gangdistanse < 332 m og O2-desaturasjon > 10 % indikerer dårlig prognose.
Oksygenopptak < 10,4 ml O2/kg/min og
maksimum systolisk blodtrykk < 120 mm
Hg ved belastning er også prognostisk
negativt.
Av blodprøver er BNP/NT-proBNP
og troponin etablerte prognostiske markører. BNP/NT-ProBNP er nyttig også i
oppfølging av pasientene og vurdering av
behandlingseffekt.

Alvorlighetsgrad
WHO-funksjonsklasse, 6 minutters gangtest, synkope, hemoptyse, høyre ventrikkelsvikt, perikardvæske, TAPSE, O2-metning i
lungearterien, høyre atriumtrykk, minuttvo-

Tabell 1. Prognostiske parametre (fra ESC-retningslinjene fra 2009). BNP = Brain natriuretic peptide. RHC =
Right heart catheterization, 6MWT = 6 min. walk test. WHO-FC = WHO functional class. TAPSE = tricuspid
annular plane systolic excursion; CI = cardiac index; RAP = right atrial pressure

Tabell 2. Forslag til utredning og kontrollopplegg (fra ESC-retningslinjene fra 2009, forkortelser som forklart
under tabell 1).
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Inndeling i grupper

man heller velge digitoksin eller amiodaron.
Snarlig radiofrekvensablasjon bør overveies.

1. Stabil og tilfredstillende. Behandlingen
kan vanligvis fortsette uendret.
2. Stabil og ikke tilfredstillende. Terapeutiske mål har ikke blitt nådd, og
det kan være aktuelt å intensivere
behandlingen.
3. Ustabil og i forverrelse. Intensivering av
behandling må vurderes og iverksettes
hvis mulig. Transplantasjonsutredning
kan bli aktuelt hos de dårligste.
Målsetting for behandling svarer i stor grad
til det som er angitt i det grønne feltet i
tabell 1.

Medikamentell behandling av PAH
Kalsiumantagonister
Disse medikamentene har vært lengst i
bruk, men har varig effekt hos knapt 10 %
av pasientene. De må bare brukes etter
påvisning av reversibilitet ved høyre hjertekateterisering. Hos ikke-reversible pasienter er behandling med kalsiumantagonist
nytteløs og kan være farlig, som følge av forverrelse av høyre ventrikkelsvikt. Oppstart
av kalsiumblokker er kontraindisert hos
pasienter i funksjonsklasse 4.

Behandling

Prostasyklin-analoger

Nyere medikamenter har i en metaanalyse
gitt 43 % reduksjon i mortalitet og 61 %
reduksjon i sykehusinnleggelser sammenlignet med placebo etter gjennomsnittlig
behandlingstid på 14,3 uker.

Disse virker via cyklisk AMP.
Epoprostenol har kort halveringstid og
må administreres intravenøst som kontinuerlig infusjon. Effekten er godt dokumentert,
også i funksjonsklasse 4, der dette medikamentet er førstelinjebehandling. Problemer
er komplikasjoner relatert til langvarig kronisk infusjon, særlig infeksjoner, og i enkelte
tilfeller avbrudd i infusjonen som kan føre til
rask klinisk forverrelse hos pasienten.
Iloprost er blitt mest brukt som inhalasjon. Dette er godt dokumentert og tolerert og har fordelen at lokal administrasjon
gir mindre systemiske bivirkninger. Ulempen
er at inhalasjonene må skje relativt hyppig
og at dette er upraktisk.
Treprostinil har lengre halveringstid
enn epoprostenol. Det blir mest brukt som
subkutan infusjon, men også som intravenøs infusjon og inhalasjon.

Generelle tiltak.
Graviditet hos disse pasientene er farlig
(mortalitet 30-50 %) og må unngås. Ved
valg av prevensjonsmetode bør man være
oppmerksom på interaksjoner mellom
bosentan og P-piller.
Influensavaksine og pneumokokkvaksine bør gis. Infeksjoner bør behandles
tidlig og med adekvate antibiotika. Det er
øket risiko ved kirurgi. Sannsynligvis tolereres epiduralanestesi bedre enn generell
anestesi. Midlertidig intravenøs medisinering med spesifikke medikament kan være
aktuelt.
De fleste pasienter med PAH blir
antikoagulert med Marevan selv om den
vitenskapelige dokumentasjonen for dette
er svak. Ødemer og ascites behandles med
diuretika ut fra klinisk vurdering. Oksygen
gis ut fra samme retningslinjer som for
pasienter med hypoksi relatert til lungesykdom. Mange av disse pasientene har ikke
vesentlig hypoksi i hvile.
Flere av pasientene med PAH får
supraventikulære arytmier, sannsynligvis
med bakgrunn i dilatasjon av høyre atrium.
Dette kan forverre den kliniske tilstanden
betydelig, særlig dersom høyre ventrikkel
svikter i utgangspunktet. Betablokker og kalsiumantagonister tolereres dårlig hos denne
pasientgruppen. For frekvensreduksjon bør

Endotelin-reseptor-antagonister
Ved PAH er det påvist aktivering av endotelinsystemet, og dette antas å ha en viktig
rolle i patogenesen for denne sykdommen.
Endotelin har både vasokonstriktorisk og
mitogen effekt. Endotelin-1 binder seg
til både endotelin-A- og endotelin-Breseptorer som har ulike effekter. De tre
medikamentene som er på markedet
innenfor denne gruppen, oppfattes likevel å
ha sammenlignbare effekter ved pulmonal
hypertensjon, selv om der er forskjeller i
selektivitet.
Bosentan er en non-selektiv endotelin-reseptor-antagonist. Dette er det første
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forverrelse over år, gjør at flere i denne pasientgruppen blir kandidater for transplantasjon. Timingen for transplantasjon kan være
vanskelig. Generelt kan man si at tidlig kontakt med Oslo universitetssykehus (OUS)
Rikshospitalet med henblikk på transplantasjon, er viktig. Man bør samarbeide med
OUS Rikshospitalet om alle pasienter som
faller inn under kolonnen worse prognosis
(rød farge) i tabell 1, selv om det skulle være
mer å gå på med hensyn til medikamentell
behandling.
Se behandlingsalgoritme i figur 1.

syntetiserte medikamentet innenfor denne
klassen, og det som er testet ut i flest randomiserte kontrollerte studier. Ca 10 % får
stigning i leverenzymer, og en del av disse
må slutte med medikamentet. Man må
være oppmerksom på interaksjoner.
Sitaxentan virker selektivt på endotelin-A-reseptoren. Det gir noe sjeldnere leverenzymstigning enn bosentan. Også dette
medikamentet har en del interaksjoner.
Ambrisentan er også en selektiv endotelinA-reseptorantagonist. Dette medikamentet
har relativt lite leverbivirkninger og mindre
interaksjoner. Noen kan få perifere ødemer.

Spesielle grupper

Fosfodiesterase-inhibitorer

PAH hos barn

Fosfodiesterase hemmer nedbrytning av
cGMP, og resulterer i vasodilatasjon via NO/
cGMP-systemet.
Sildenafil er medikamentet i denne
klassen som er godkjent til bruk i Norge,
og utprøvd i flere studier. Bivirkningene er
relativt beskjedne og mest relatert til vasodilatasjon. Det må ikke brukes sammen med
nitroglycerin. Startdose er 20 mg x 3, men
det er ofte behov for doseøkning, eventuelt
opptil 80 mg x 3.

Idiopatisk/arvelig pulmonal hypertensjon hos barn har dårligere prognose enn
hos voksne. Pulmonal hypertensjon som
følge av medfødt hjertefeil, som er vanligst, har imidlertid bedre prognose. Man
skal være oppmerksom på udiagnostisert
ASD som årsak til pulmonal hypertensjon
også hos eldre pasienter. Idiopatisk/arvelig PAH utredes og behandles i stor grad
som hos voksne. De nye medikamentene
mot pulmonal hypertensjon som er nevnt
ovenfor, har også gjort det mulig å korrigere
medfødte hjertefeil som tidligere var inoperable. Behandlingen ivaretas i hovedsak av
kongenitt-kardiologer.

Kombinasjonsbehandling
Kombinasjonsbehandling har blitt mer
og mer vanlig hos denne pasientgruppen,
både nasjonalt og internasjonalt. Ved flere
sentra får over halvdelen av pasientene
kombinasjonsbehandling. Det er gjort en del
randomiserte, kontrollerte studier som har
vist effekt av kombinasjonsbehandling, men
det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål,
både vedrørende indikasjoner, tidspunkt for
innsetting av medikament nr. 2, og hvilke
kombinasjoner man bør anbefale. I enkelte
situasjoner har også trippelbehandling blitt
gitt, uten at dokumentasjon for nytte av
dette foreligger.

PAH ved bindevevssykdom
PAH er en velkjent komplikasjon ved
systemsykdom, særlig systemisk sklerose
(7-12 %), men også ved andre systemsykdommer som SLE og mixed connective tissue
disease. Disse pasientgruppene er noe eldre
(gjennomsnittlig 66 år) ved diagnose enn
pasienter med idiopatisk PAH og har dårligere prognose. Hos pasienter med systemisk sklerose anbefales årlig screening med
ekkokardiografi.
Disse pasientene kan også få
interstitiell pneumoni og/eller restriktiv
funksjonsnedsettelse av venstre ventrikkel,
som også kan gi pulmonal hypertensjon.
Nøye kartlegging med HRCT, ekkokardiografi og høyre hjertekateterisering er
avgjørende for hvilken behandling som
velges. God behandling av bakenforliggende sykdom er viktig, i tillegg til spesifikk
behandling for PAH. Glukokortikoider og

Atrial ballong-septostomi
Dette kan være indisert i sjeldne tilfeller hos
kritisk syke pasienter i påvente av transplantasjon. Så langt har dette blitt gjort bare
på én pasient i Norge.

Transplantasjon
Et flertall av pasientene som får pulmonal
hypertensjon, er unge. Dette, sammen med
at sykdommen vanligvis har en gradvis
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Figur 1. Behandlingsalgoritme for PAH-pasienter (kun gruppe 1). (Fra ESC-retningslinjene fra 2009).
APAH = associated pulmonary arterial hypertension; BAS = balloon atrial septostomy; CCB = calciumchannel blocker; ERA = endothelin receptor antagonist; IPAH = idiopathic pulmonary arterial hypertension;
PDE5 I = phosphodiesterase type-5 inhibitor; WHO-FC = World Health Organization functional class.

behandlingsalgoritme som angitt ovenfor
ved PAH.

eventuelt cyclofosfamid kan være livreddende i akutte situasjoner.
Kalsiumantagonister har sjelden
effekt i denne pasientgruppen. Man velger
ofte endotelin-reseptor-antagonister som
førstevalg, da dette også har positiv effekt
på Raynauds fenomener, som disse pasientene ofte har. For øvrig skal de følge samme

Veno-okklusiv sykdom
Dette er en sjelden tilstand. HRCT er den
undersøkelsen som man bør velge ved
mistanke om veno-okklusiv sykdom. Disse
pasientene har dårlig prognose og bør utredes med henblikk på transplantasjon snarlig
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behandling for PAH, da dokumentasjon for
behandlingseffekt ved primær lungesykdom
er svak. Man anbefaler ikke å gi slik behandling ved middeltrykk under 40 mm Hg målt
ved høyre hjertekateterisering.
For øvrig må det bemerkes at pasienter med vesentlig pulmonal hypertensjon
kan få livstruende blødning ved lungebiopsi,
både transbronkial, torakoskopisk og åpen.
Dette frarådes derfor.
Behandling med digitalis og diuretika ansees som symptomatisk. Det er ikke
dokumentert bedring i overlevelsen ved
bruk av disse medikamentene.

etter at diagnosen er stilt, da medikamentell
behandling har dårlig effekt og er risikabel.

PAH ved andre sykdommer
Man skal være oppmerksom på relasjonen
mellom kronisk leversykdom/portal hypertensjon og PAH. Pasienter som utredes
for levertransplantasjon bør screenes med
henblikk på dette. Man bør unngå antikoagulasjon hos denne pasientgruppen, da de
har økt blødningsrisiko, spesielt relatert til
øsofagusvaricer.
For pasienter med HIV-infeksjon er
prevalensen av pasienter med PAH 0,1-0,5
%. Det anbefales ikke screening av asymptomatiske pasienter, men ekkokardiografi
ved dyspné eller høyresidig hjertesvikt.

Kronisk tromboembolisk syndrom
Dette er en av de vanligste formene for
pulmonal hypertensjon. Det anbefales
at pasienter som har hatt lungeemboli
med påvist pulmonal hypertensjon eller
affeksjon av høyre ventrikkel bør kontrolleres med ekkokardiografi etter 3-6 mnd.
Lunge-ventilasjons/perfusjonsscintigrafi er
anbefalt som primærundersøkelse. CT er
ennå ikke vurdert som god nok til å utelukke
operabel sykdom. De fleste sentra gjør pulmonal angiografi og koronar angiografi før
kirurgi. Behandlingen er primært kirurgisk
trombendarterektomi av lungearteriene.
Vurdering av operabilitet avhenger blant
annet av hvor perifert emboliene sitter.
Antikoagulasjon og utredning med henblikk
på trombofili er avgjørende.
Medikamentell behandling har
vært forsøkt hos inoperable pasienter og
hos svært dårlige pasienter preoperativt.
Effekt av slik behandling er vist hos en del
pasienter, men ikke ved større randomiserte
studier.

PAH ved venstresidig hjertesykdom
Dersom man påviser pulmonal hypertensjon ved ekkokardiografi, bør man ikke
nøye seg med å anføre at venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon er normal. Man bør
se på venstre atriums størrelse (areal mer
nøyaktig enn dimensjon), mitral-blodstrøm,
vevsdoppler, hypertrofi og eventuelt lungevene-blodstrøm. Diastolisk dysfunksjon
av venstre ventrikkel er en av de vanligste
årsakene til pulmonal hypertensjon. Høyrekateterisering med påvisning av høyt PWP
kan være viktig for å stille riktig diagnose.
Behandlingen av disse pasientene
blir primært medikamentell eller kirurgisk
behandling av hjertesvikt. Spesifikk medikamentell behandling for ”out of proportion”
pulmonal hypertensjon med høy lungekarmotstand har vært forsøkt, men effekten er
så langt ikke dokumentert. Videre må faren
for utvikling av lungeødem ved slik behandling hos denne gruppen understrekes.

Diagnostikk og behandling
av pulmonal hypertensjon i
Norge

PAH ved lungesykdom og hypoksi
Pulmonal hypertensjon ved KOLS og
interstitiell lungesykdom er en faktor som
indikerer dårlig prognose. Ved hypoksi er
oksygenbehandling indisert etter vanlige
retningslinjer. Som ved systemsykdom er
god behandling av grunnsykdommen viktig.
Ved ”out of proportion” pulmonal hypertensjon kan man vurdere hjertekateterisering.
Anbefalingen i ESC-retningslinjene fra
2009 er at ekspertsentra ved middeltrykk
i pulmonalarterien over 40-45 mm Hg
vurderer pasienten for studier med spesifikk
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ESC-retningslinjene fra 2009 foreslår at
et PAH-referansesenter skal ha ansvar
for minst 50 pasienter og motta minst 2
henvisninger per måned av pasienter med
dokumentert PAH eller kronisk tromboembolisk syndrom. Ut fra denne definisjonen er
det ikke rom for mer enn et referansesenter
i Norge. Imidlertid åpnes det for tilpasninger
ut fra blant annet geografiske forhold.
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ring på store sentra med mange pasienter
og stor erfaring.
Revmatologisk avdeling ved OUS
Rikshospitalet har spesiell interesse for
pulmonal hypertensjon, og dette har vært
av betydning for samarbeidet med revmatologene om pasienter med systemsykdom og
pulmonal hypertensjon.
Pulmonal hypertensjon er et viktig
tema på flere internasjonale kongresser
innenfor lungemedisin. Det er vesentlig at
1-2 leger ved de større lungeavdelingene
også er oppdatert innenfor dette feltet, selv
om det i Norge i overveiende grad ivaretas
av kardiologer.

OUS Rikshospitalet har startet
spesifikk behandling av PAH i Norge, har
overlegent størst erfaring og har en naturlig plass som referansesykehus, også som
landets eneste transplantasjonssenter.
OUS Rikshospitalet har god erfaring med
intravenøs epoprostenol-infusjon og subkutan remodulin-infusjon i tillegg til peroral
behandling og inhalasjon.
Geografien i Norge med store
avstander og lav folketetthet har medført at
disse pasientene også har blitt behandlet på
andre sykehus. Dette gjelder universitetssykehusene utenom Oslo, men også minst
ett sykehus i tillegg. Antall pasienter som
behandles med spesifikke medikamenter i
Tromsø, er 7, i Trondheim 7, i Bergen rundt
20 pluss rundt 5 som tas hånd om av
kongenitt-kardiologer, Rikshospitalet vel 100
og Ålesund ca. 17 pasienter.
En fordel med mer desentralisert
behandling er at man bygger opp kompetanse som også er av betydning for tidlig
diagnostikk, problemer relatert til behandlingen og rådgivning i daglig klinisk virksomhet, både på hjerteavdelinger, lungeavdelinger og revmatologiske avdelinger.
Mitt inntrykk er at kommunikasjonen
mellom mer perifere sykehus og OUS Rikshospitalet fungerer godt for denne pasientgruppen. Det er naturlig, også av utdanningshensyn, at det finnes noe kompetanse
innenfor dette feltet ved universitetssykehusene. Men flere sentra blir små, og det kan
være riktig å diskutere nasjonalt hvordan vi
best tar hånd om disse pasientene. Kvalitet
og volum henger sammen.
En spesiell gruppe er de med kronisk
tromboembolisk syndrom som trenger pulmonal endarterektomi. De siste årene har
de fleste av disse pasientene vært operert
på OUS Rikshospitalet, mens det tidligere
også ble sendt noen pasienter utenlands.
I et lite land har man problemer med at
det kan bli få operasjoner. Retningslinjene
anbefaler at sentra bør utføre minst 20 operasjoner årlig med < 10 % mortalitet for å
opprettholde tilfredsstillende ekspertise. Og
det tar lang tid å lære opp kirurger i denne
teknikken.
Innenfor et felt med få pasienter er
internasjonalt samarbeid og hospitering
viktig, både med henblikk på opplæring og
volum. Det er gode muligheter for hospite-

Medikamentforbruk
Norsk legemiddelstatistikk viser at det
finnes 90 brukere av bosentan i 2009,
ambrisentan 12, epoprostenol mindre enn
5, iloprost mindre enn 5 og treprostinil 9.
Det er ikke mulig å få ut data på Revatio
(sildenafil), da det angis sammen med
Viagra. Ved optimal diagnostikk og behandling, burde sannsynligvis tallene ligge noe
høyere.

Avslutning/konklusjon

Det har de senere år skjedd en vesentlig
heving av kompetanse vedrørende pulmonal
hypertensjon, både nasjonalt og internasjonalt. Tilsvarende har det også blitt vesentlig
bedring av pasientbehandlingen. Det foregår
en god del forskning innenfor dette feltet,
og det er vesentlig å delta i internasjonale
multisenterundersøkelser, da hvert senter
har relativt få pasienter. For øvrig forventes
at flere medikamenttyper vil få betydning
for behandlingen av denne sykdommen de
nærmeste årene. Spredning av omsorgen
for denne pasientgruppen på flere mindre
sentra i Norge nødvendiggjør tett nasjonalt
samarbeid. Internasjonale kontakter og fora
vil også være viktig.
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