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Verdenskongressen i kardiologi og kardiovaskulær helse fokuserte 
på preventive tiltak rettet mot prematur død som følge av ikke-
overførbar sykdom. Kardiovaskulær sykdom, inkludert hjerteinfarkt 
og hjerneslag, er årlig ansvarlig for 17,5 millioner dødsfall globalt. 80 
% av disse dødsfallene forekommer i lav- og middelsinntektsland, og 
dødeligheten er høyere hos kvinner enn hos menn. En vesentlig del 
av premature dødsfall kan forebygges gjennom flere tiltak rettet mot 
kjente risikofaktorer for hjertekarsykdommer. Presidenten i Word Heart 
Federation, Salim Yusuf, mente at hele 80 % av premature dødsfall 
kan forebygges gjennom de kunnskaper man per i dag er i besittelse 
av. «Mexico-deklarasjonen» har som mål å redusere betydningsfulle 
helsemessige risikofaktorer og utjevne forskjeller mellom fattige og 
rike land og tar utgangspunkt i WHO sitt mål om «25 by 25» i forhold 
til ikke-overførbare sykdommer (handler om å redusere spesifikke 
risikofaktorer innen 2025). Kongressen kunne også by på fagspesifikke 
innlegg, men disse var basert på de forutsetninger som finnes i lav- og 
middelsinntektsland. 

Gevinsten i forhold til overlevelse er basert på relativt enkle 
primær- og sekundærprofylaktiske prinsipper, men det er flere 
hindringer i veien for slike tiltak, for eksempel tobakksindustrien. 
Sekundærprofylakse i form av kombinasjonspiller gir stor uttelling. 

Det var få nordmenn til stede ved kongressen som foregikk 
i trivelige kongresslokaler. Undertegnede har som alenereferent 
trukket frem noen utvalgte bidrag som belyser fokus for denne 
verdenskongressen. Det er mye tallangivelser, og noen av disse har 
ulike kilder, slik at diskrepanser kan forekomme. Det er tallenes tale 
som er viktig!
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Mexico City som ligger ca. 2000 m 
over havet, bød på en behagelig temperatur 
og et rikt kulturliv. 

Kardiovaskulær mortalitet 
og trender i forskjellige 
populasjoner
Presentert av Richard Peto, Universitetet i 
Oxford, England
Peto viste til populasjonsveksten mellom 
2010 og 2030 og trakk frem som eksem-
pel en forventet dobling av antall individer 
i alderen 50-69 år i Kina. Han oppfatter 
populasjonsveksten globalt som uttrykk 
for at generelle levevilkår 
har bedret seg. Vi skal alle 
dø, og han ønsket heller å 
fokusere på prematur syke-
lighet og mortalitet hos 
individer < 70 år. Han viste 
kurver basert på den bri-
tiske befolkningen. I løpet 
av de siste 40 årene er den 
kardiovaskulære dødsraten 
halvert hvert femtende år 
hos individer i aldersgrup-
pen 35 - 74 år, på tross av 
et økende fedmeproblem. 
Den reduserte dødelighe-
ten skyldes flere faktorer, 
som røkekutt og medisinsk 
behandling. Total morta-
litet viser en tilsvarende 
nedgang. I USA finner man 
tilsvarende trender. I Mexico, derimot, har 
man i løpet av de siste 40 årene hatt en 
relativt uendret kardiovaskulær mortalitet, 
mens totalmortaliteten også der er på vei 
ned. I lav- og middelsinntektsland er det 
som regel ikke årsaksspesifikk angivelse av 
mortalitet, og i disse landene opererer man 
med total mortalitet. 

Peto presenterte mortalitetsdata 
fra de 25 mest populasjonsrike landene, 
hvilket utgjør 75 % av verdens befolkning, 
og fokuserte på aldersgruppen 50-69 år i 
perioden 1970-2010. Dødsratene er høyest 
i afrikanske land og i India, lavere i Kina og 
enda lavere i USA, men i samtlige land er det 
i denne 40-årsperioden registrert en bety-
delig nedgang i total mortalitet. Et unntak er 
Russland som har hatt en økende dødelig-

het frem til 2005 som følge av vodkakonsu-
met og et senere fall som følge av redusert 
alkoholinntak. 

Hvordan kan man påvirke den glo-
bale trenden ytterligere? Et tiltak vil være å 
skjære ytterligere ned på tobakksforbruket, 
men sannsynligvis vil man ha større utbytte 
av sekundærprevensjon i form av medika-
menter med innflytelse på overlevelse, som 
antihypertensiva, statiner og acetylsalisyl-
syre. Individer med manifest kardiovaskulær 
sykdom vil i større grad være motivert for 
behandling, og hos disse vil man dessuten 
kunne hente ut størst utbytte av behandling. 
Det er således mer å vinne ved sekundær-
profylakse fremfor store screeningpro-

grammer for kartlegging 
av risikofaktorer, som for 
eksempel hypertensjon. 

Behandling av dia-
betes regnes som sekun-
dærprofylakse. Røking er i 
seg selv en betydelig risiko-
faktor, uavhengig av antall 
sigaretter per dag. Kvinner 
som røker 5-10 sigaretter 
per dag dobler mortalitets-
risikoen. Hvis man slutter 
å røke før man passerer 40 
år, vil man kunne redu-
sere risikoen med 90 %. 
En reduksjon i systolisk 
blodtrykk på 20 mm Hg 
halverer kardiovaskulær 
mortalitet i aldersgrup-
pen 35-69 år. Reduksjon 

av LDL-kolesterol med 2 mmol/l reduserer 
kardiovaskulær risiko med 40 %. Det er få 
bivirkninger av statiner; muskelsmerter er 
mer en myte enn en realitet. Når det gjelder 
betydningen av overvekt, må kroppsmass-
eindeks (BMI) reduseres med 10 enheter for 
halvering av hjerteinfarkt og hjerneslag i et 
høyinntektsland. 

Diabetesraten er høyere i Mexico 
enn i USA, men er like høy blant meksika-
nere i USA. Meksikanere i Mexico har en 
relativ mortalitetsrisiko på 4 for individer < 
70 år. Dette er høyere enn for meksikanere i 
USA, hvilket sannsynligvis skyldes subopti-
mal behandling av tilstanden. 

Røking er et stort helseproblem. 20 
% av befolkningen i Kina er røkere, og per 
i dag dør 1 million mennesker daglig i Kina 
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som følge av røking. Ut fra en forventet 
befolkningsøkning har man anslått at det 
i Kina vil dø 2 millioner mennesker per år 
i 2030 som følge av røkeskader. 20 % av 
dødsfall blant menn i Kina i dag skyldes 
røking, og andelen av røkere i befolkningen 
vil anslagsvis stige til 30 % i 2030. Glo-
balt vil man få en betydelig økning i antall 
dødsfall pga. røking, vesentlig som følge av 
befolkningsøkningen, men til en viss grad 
også som følge av en prosentvis økning 
av røkere i en befolkning. Avgiftsøkning 
på tobakk er et effektivt virkemiddel mot 
røking. I Frankrike og Sør-Afrika ble prisen 
på tobakk tredoblet i perioden 1990 til 
2005, og dette resulterte i en halvering av 
tobakksalg. 

Richard Peto avsluttet med føl-
gende råd. «Tax tobacco and treat the 
sick». Han anbefaler således økte avgifter 
på tobakk og satsing på medikamentell 
sekundærprofylakse.

Kardiovaskulær sykdoms 
betydning for folkehelse 
og utvikling i lav- og 
middelsinntekts land
Dette foredraget ble fremført av Shanthi 
Mendis. 
Et stort antall individer dør årlig som følge 
av kardiovaskulær sykdom, med en tilnær-
met lik fordeling mellom hjerteinfarkt og 
hjerneslag som dødsårsak. 80 % av disse 
dødsfallene forekommer i lav- og middels 
inntektsland – jfr. «WHO Status Report 
on NCD (Non-Communicable Disease) 
Prevention and Control 2014». NCD inklu-
derer alle ikke-overførbare sykdommer som 
i tillegg til kardiovaskulær sykdom også 
omfatter andre sykdomsgrupper, deriblant 
cancersykdom.

Det ble i 2012 registrert 16 millioner 
premature NCD-dødsfall hos individer < 70 
år i lav- og middelsinntektsland (LMIC). 37 
% av disse dødsfallene er klassifisert som 
kardiovaskulære. Globalt er prevalensen av 
røking 22 %, hypertensjon 22 %, diabetes 
9 % og overvekt 11 % og 15 % blant hhv. 
menn og kvinner. Gjennomsnittlig årlig rent 
alkoholkonsum er anslått til 6,2 liter. 

Prevalensen av risikofaktorer er 
økende i LMI-landene. Insidensen av 

«major» kardiovaskulære hendelser og 
dødsfall øker i disse landene i forhold til 
land med høy velstand – jfr. Yusuf S et al. 
N Engl J Med 2014;371:818-27, men hvis 
man også inkluderer «non-major CVD», 
er insidensen gjennomgående relativt lik 
i den rike og den fattige del av verden. 
Økt overlevelse i den rike del av verden 
skyldes et bedre behandlingstilbud og bedre 
sekundærprofylakse.

Det er flere faktorer som påvirker 
utkomme ved kardiovaskulær sykdom: 1) 
demografiske endringer, 2) urbanisering, 
3) økonomisk vekst, 4) endringer i jord-
brukskultur, 5) globalisering, 6) endring av 
sosiale og kulturelle normer som inkluderer 
livsstilsendringer, 7) sosiale ulikheter, 8) 
endringer i risikofaktortrender og 9) helse-
vesenets standard og nivå av beredskap. De 
fleste drivkreftene ligger utenfor helsevese-
net og er ikke så lette å påvirke.

NCD representerer en betydelig 
samfunnsøkonomisk belastning i LMI-land 
sammenlignet med en «business as usual»-
scenario. Det årlige tapet i LMI-land utgjør 
ca. 4 % av samlet arbeidsytelse. Gjennom-
snittlig årlig tap per individ utgjør 25 USD i 
lavinntektsland, 50 USD i lav-/middelinn-
tektsland og 139 USD i øvre-/middelinn-
tektsland. Halvparten av dette tapet skyldes 
kardiovaskulær sykdom. 

Direkte økonomiske kostnader 
beregnes som summen av medisinske 
utgifter og redusert produktivitet. Annet 
som påvirkes er den samfunnsøkonomiske 
veksten i form av sparing og investeringer 
samt sosial velferd gjennom tidlig død og 
invaliditet.

Direkte kostnader som følge av 
kardiovaskulær sykdom i et land som Brasil, 
er av Verdensbanken (2005) anslått til 34 
milliarder USD. Det kumulative tapet i brut-
tonasjonalprodukt i LMI-land over 10 år er 
beregnet til 84 milliarder USD. For tapte liv 
er det kumulative tapet i bruttonasjonalpro-
dukt over 10 år anslått til 2,5 milliarder USD 
i Tanzania og til 7,6 milliarder USD i Nigeria 
(WHO 2005).

Kardiovaskulær sykdom har også 
stor betydning for mikroøkonomien (enkelt-
individer, familier/husholdning). Oversikter 
viser at anslagsvis 150 millioner mennesker 
rammes finansielt av utgifter knyttet til 
medisinsk behandling, og 100 millioner 
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mennesker presses ut i fattigdom (Xu et 
al., 2007). I Kina utsettes 71 % av hospi-
taliserte hjerneslagpasienter for en økono-
misk katastrofe på hjemmesektoren, med 
«out-of-pocket»-kostnader > 30 % av det 
totale husholdningsbudsjettet. 37 % skyves 
under fattigdomsgrensen, og 62 % uten 
forsikringsordninger skyves ut i permanent 
fattigdom (Heeley et al. 2009). 50 % av 
afrikanske husholdninger med et hospitali-
sert familiemedlem må ta opp lån og/eller 
selge verdigjenstander for å dekke medisin-
ske utgifter, i henhold til en undersøkelse 
utført i 15 land på dette kontinentet (Leive 
et al. 2008). Den yngre 
befolkningen i LMI-land 
rammes i større grad av 
kardiovaskulær sykdom 
enn i rike land, med store 
makro- og mikroøkono-
miske konsekvenser. 

Mendis skis-
serte et stort behov 
for nasjonale fors-
kningsprogrammer i 
LMI-land, med fokus 
på helsemessige og 
økonomiske konsekven-
ser av kardiovaskulær 
sykdom, og hun understreket betydningen 
av målrettede forebyggende handlingspro-
grammer med sikte på risikoreduksjon for 
kardiovaskulær sykdom. Hun henviste til 9 
angrepspunkter introdusert av WHO med 
sikte på NCD-risikoreduksjon frem mot 
2025. Dette handlingsprogrammet tar sikte 
på 25 % reduksjon av prematur NCD død 
innen 2025 («25 by 25»), 25 % redusert 
blodtrykk hos individer med hypertensjon, 
null økning av diabetes, 10 % reduksjon av 
fysisk inaktivitet, 50 % dekning av behand-
ling rettet mot utvikling av hjerteinfarkt og 
hjerneslag, 80 % dekning av medikamenter 
og nødvendig medisinsk teknologi, 30 % 
reduksjon av tobakkskonsum, 30 % reduk-
sjon av saltinntak og 10 % reduksjon av 
skadelig alkoholkonsum.

Skal man oppnå en «25 by 25», må 
det innføres tiltak for å begrense tobakks- 
og alkoholkonsumet. Det må innføres nasjo-
nale ordninger som dekker helseomkostnin-
ger og gir tilgang til nødvendige medisiner.

Gjenbruksprogrammet for 
pacemakere og ICD-er i 
Afrika
Presentert av U. Mahmoud, Aminu Kano 
Teaching Hospital, Kano, Nigeria
Kardiovaskulær død er en dominerende 
dødsårsak globalt, og antallet er størst i 
lav- og middelsinntekts land. WHO rap-
porterer at det globalt dør 1-2 millioner/år 
som følge av mangel på tilgang til pace-
makere og ICD-er. I sub-sahariske land er 
kardiovaskulær dødelighet nesten doblet 
fra 1990 til 2013, og i disse landene ram-

mes årlig ca. 250.000 
mennesker av plutselig 
død. Helsevesenet er 
dårlig utbygget. Det er 
mangel på akuttmedisin-
ske tjenester, mangel på 
kvalifiserte leger, mangel 
på autopsidata, mangel 
på diagnostisk kartleg-
ging og mangel på tera-
pimuligheter i form av 
pacemakere og ICD-er. 

Et minimalt 
antall devicer legges inn 
i underutviklede land 

sammenlignet med et vestlig land, som 
for eksempel USA. I sub-sahariske land er 
det inkomplette data på dette området. I en 
oversikt fra Sør-Afrika i 1998 ble det totalt 
utført 39 pacemakerimplantasjoner per mil-
lion innbyggere per år, men dette er nå økt 
til 50 per million innbyggere per år. Generelt 
ligger implantasjonsraten i Afrika på < 10/
million. 

Det er få sentre med tilgang til gjen-
nomlysning og sterile betingelser. Mangelen 
på utstyrstilgang er skrikende. Prisen på 
en ny pacemaker varierer mellom 500 og 
3000 USD, og en paceelektrode koster 
800-1000 USD. Kostnaden for en ICD er 
svimlende 20.000-40.000 USD, og en 
ICD-ledning koster mer enn 10.000 USD 
(Baman TS et al. Heart Rhythm 2010: 1623-
7). Det er mangel på forsikringsordninger, 
og utleggene må ofte dekkes privat. 

For å avhjelpe denne situasjonen er 
det nå etablert en «task-force» for gjenbruk 
av resteriliserte pacemakere og ICD-er. 
Sikkerheten ved gjenbruk er undersøkt med 
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tanke på infeksjoner og utstyrssvikt. Baman 
og medarbeidere har utført en metaanalyse 
av 18 kliniske studier som omfatter 2270 
pasienter med anvendelse av foranstående 
endepunkter. Infeksjonsraten lå på 1,97 % 
(ingen forskjell i forhold til førstegangs-
bruk). Utstyrssvikt opptrådte hos 0,68 % 
(0,27-1,28 %), hvilket var høyere enn ved 
førstegangsbruk (OR 1,93, p = 0.002), men 
likevel akseptabelt. I Cape Town er det 
utført en lokal undersøkelse av gjenbruk. 51 
gjenbrukspacemakere og 12 gjenbruks-ICD-
er ble sammenlignet med et tilsvarende 
antall førstegangsimplantater, matchet på 
bakgrunn av alder, kjønn og tidspunkt for 
implantasjon. Oppfølgingstiden ved gjen-
bruk var 15,1 måneder sammenlignet med 
55,8 måneder for nye anlegg. For gjenbruks-
pacemakere ble det ikke registrert infek-
sjon, pacesvikt eller «end-of-life» (EOL). I 
ICD-gruppen ble det heller ikke registrert 
infeksjon eller device-svikt. Man sikter nå 
mot en randomisert klinisk studie, hvor 
gjenbruk sammenlignes med nyanvendelse, 
basert på et samarbeid med University of 
Michigan, Paced Life (UK), World Medical 
Relief og Pan-African Society of Cardiology. 
Prosjektet kalles «My Heart – Your Heart», 
«Prospective evaluation of the safety and 
efficacy of cardiac device reutilization in low 
and middle income countries».

FDA har gitt eksporttillatelse av 
brukte devicer til Ghana, Sierra Leone, Filip-
pinene, Nicaragua og Pakistan. Det er for 
øvrig etiske aspekter som må trekkes inn 
ved gjenbruk, hvilket inkluderer eksplan-
tasjon fra avdød pasient, seleksjon av 
mottaker og samtykke samt godkjennelse 
av myndighetene i mottakerlandene. En 
gjenbrukspacemaker bør ha en restlevetid 
på ca. 4 år. 

Foredragsholderen avsluttet med føl-
gende utsagn (fritt oversatt): Hvis man kun 
sikter mot det beste, vil dette kunne hemme 
bruken av det nest beste – jfr. følgende 
utsagn av den franske filosofen Voltaire: 
«The best is the enemy of the good».

Tobacco control in Africa: 
Are we making any progress?
Innlegg ble presentert av Kingsley K. Akin-
roye, Executive Director Nigerian Heart 
Foundation.
Akinroye tok utgangspunkt i “WHO 
Framework convention on tobacco con-
trol (FCTC)» sin veiledning fra 2003 for 
begrensning av tobakksskader globalt. 
Strategien for tobakkskontroll finner vi i 
MPOWER, introdusert av WHO. MPOWER 
består av 6 komponenter: 1) monitorering 
av tobakkskonsum, 2) beskyttelse mot 
tobakksrøk gjennom røkfrie omgivelser, 
3) tilbud om hjelp og støtte til røkekutt, 4) 
advarsel mot skader ved røking gjennom 
bruk av massemedia, kampanjer og advars-
ler på innpakninger, 5) fremme forbud mot 
røkereklame og markedsførsel og 6) øking 
av avgifter på tobakksvarer.

Foredragsholderen poengterte 
økningen av «Non-Communicable-Disease 
(NCD)» i lav- og middelsinntektsland, med 
fokus på Afrika, hvor NCD har økt med 27 
% i perioden 2006 til 2015, sammenlignet 
med en økning av infeksjonssykdommer på 
6 %. Tilsvarende tall i Europa ble oppgitt 
til å være hhv. +4 og +7 %. I Afrika er NCD 
mer hyppig enn HIV/AIDS, tuberkulose og 
malaria til sammen. På dette kontinentet 
har det vært en formidabel økning av røkere 
siden 1990 og utgjør per i dag anslagsvis 
77 millioner røkere. Hvis denne utviklingen 
fortsetter i samme tempo, vil antall røkere 
innen 2100 ha økt til 572 millioner. 

Global mortalitetsrisiko som følge av 
røking anses som nr. 2 etter hypertensjon, 
etterfulgt av glukoseintoleranse, sedat livstil 
og overvekt, og på sjette plass kommer 
hyperkolesterolemi, kfr. «WHO’s report on 
Global Health Risks». Risikoen beheftet med 
røking er høyere i lav- og middelsinntekts 
land sammenlignet med de rike landene. 
Prevalensen av røkere i Afrika lå på ca. 20 % 
i 2015. Avgiftsøkning på tobakksprodukter 
regnes som et av de viktigste tobakksbe-
grensende tiltakene, men dette forebyg-
gende tiltaket er så vidt kommet i gang i 
Afrika og er bare innført i 3 afrikanske land. 
Sør-Afrika er blant disse 3.

Monitorering av røkevaner utføres 
globalt gjennom ulike «surveys», som «Glo-
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bal Youth Tobacco Survey (GYTS), «Global 
Adult Tobacco Survey (GATS)» og «Tobacco 
Questions for Survey (TQS)». «GYTS» er en 
skolebasert undersøkelse av unge mellom 
13-15 år og er basert på en standardisert 
protokoll som har vært i bruk siden 1999 i 
over 180 land.

Røkfri lovgivning vil kunne endre 
holdningen til røkevaner, redusere røkekon-
sumet og fremme røkekutt. Røkfrie områder 
er globalt doblet i perioden 2008-2012. 

Flere afrikanske land har innført lovpålagt 
røkfritt område på offentlige steder (23 av 
46 land) og forbud mot røkereklame (24 
av 46 land). Det er vist at advarsler mot 
røyking kan redusere sigarettkonsumet 
med 9 % over en 10 års periode, mot 1 % i 
land som ikke opererer med advarsler. Slike 
advarsler er foreløpig i liten grad tatt i bruk 
i Afrika. Det arbeides med etablering av 
tobakksavgifter.

NORSKE ABSTRAKTER I MEXICO

PT129 Effects of Vorapaxar on 
Inflammatory Biomarkers in Pati-
ents With Stable Coronary Artery 
Disease
F. Kontny*1, S. Barvik1, V. Bonjaree1, Ø. Skad-
berg2, D. W. T. Nilsen1. 1Dept of Cardiology, 
2Dept of Clinical Biochemistry, Stavanger 
University Hospital, Stavanger, Norway
Introduction: Vorapaxar (V) is a first-in-class 
antagonist of protease-activated receptor 1 (PAR-
1), on human platelets. Pentraxin 3 (PTX3) is a 
local vascular inflammatory marker expressed by 
several cell types involved in the development of 
atherosclerosis.
Objectives: We investigated the effects of V 
on PTX3 and high-sensitive C-reactive protein 
(hsCRP) in patients with stable coronary artery 
disease (CAD). In addition, the correlations of 
these inflammatory biomarkers with age and 
glomerular filtration rate (GFR) were studied.
Methods: PTX3 and hsCRP were determined 
at baseline, 1, and 12 months in a subgroup of 
patients with stable CAD after a prior myocardial 
infarction randomized to V or placebo (P) at 3 
centers participating in the TRA2P-TIMI 50 trial. 
Wilcoxon Signed Rank test and Mann-Whitney 
Rank-Sum test were applied for comparison of 
biomarker levels within and between groups, 
respectively. Spearman’s Rank Correlation 
Coefficient (rho) was deter- mined between 
PTX3, hsCRP, age, and GFR at baseline. 
Results: A total of 170 patients (V: N 90; P: N 80) 
were included in this analysis. Baseline characte-
ristics including comorbidity, prior cardiovascular 
disease, and concomitant medication were well 
balanced the exception of more patients with 
creatinine clearance < 60 mL/min in the V vs. 
P group (13.3% vs. 2.5%; p = 0,01). Levels of 
PTX3 (ng/mL) (median (25th – 75th percen-

tile) in the V vs. P group were at baseline: 1,67 
(1,17 – 2,39) vs. 1,41 (0,99 – 2,09); p = 0,15, at 1 
month: 1,53 (0,87 –2,34) vs. 1,47 (0,89 – 2,17); 
p = 0,79, and at 12 months: 1,72 (1,19 – 2,40) vs. 
1,58 (1,06 – 2,32); p = 0,52. The corresponding 
figures for hsCRP (mg/mL) were at baseline: 1,15 
(0,72 – 3,45) vs. 1,48 (0,78 – 2,42); p = 0,94, at 1 
month: 1,25 (0,82 – 2,61) vs. 1,24 (0,79 – 2,15); p 
= 0,56, and at 12 months: 1,57 (0,84 – 3,04) vs. 
1,14 (0,60 –2,06); p = 0,05. The change in PTX3 
and hsCRP levels were not statistically significant 
from baseline at any time point, neither within 
nor between groups. Rho for baseline PTX3 vs. 
hsCRP was -0,003 (p = 0,97), for PTX3 vs. age 
0,128 (p 0,10), and for PTX3 vs. GFR -0,143 (p = 
0,06).
Conclusion: Vorapaxar was not found to have any 
effect on PTX3 and hsCRP levels in patients with 
stable CAD. No correlation could be demon-
strated between PTX3, hsCRP, age, and GFR, 
respectively. No significant change was found in 
PTX3 and hsCRP levels during the study.

PM146 Effects of the PAR-1 Recep-
tor Antagonist Vorapaxar on Pen-
traxin 3 (PTX3) in Patients With 
an Acute Coronary Syndrome
F. Kontny*1, S. Barvik1, V. Bonjaree1, P. Tri-
coci2, Ø. Skadberg3, D. W. T. Nilsen1. 1Dept 
of Cardiology, Stavanger University Hospital, 
Stavanger, Norway, 2Duke Clinical Reseach 
Institute, Durham, United States, 3Dept of 
Clinical Biochemistry, Stavanger University 
Hospital, Stavanger, Norway
Introduction: Vorapaxar (V) is a first-in-class 
antagonist of protease-activated receptor 1 (PAR-
1), the main thrombin receptor on platelets. Pen-
traxin 3 (PTX3) is a local vascular inflammatory 
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marker expressed by several cell types involved 
in the development of atherosclerosis.
Objectives: We investigated the effects of V on 
plasma PTX3 in patients with acute non- ST-
elevation myocardial infarction (NSTEMI). In 
addition, we assessed the relation be- tween 
PTX3, high-sensitive C-reactive protein (hsCRP), 
age, and glomerular filtration rate (GFR).
Methods: The TRACER trial compared V with 
placebo (P) in NSTEMI patients. A total of 
75 TRACER patients (V: N 36, P: N 39) were 
included in this analysis. PTX3 and hsCRP were 
determined at baseline, 4, 8, 24, 48, 72 hours, 
and 30 days following symptom onset. Wilcoxon 
Signed Rank test and Mann-Whitney Rank-Sum 
test were applied for comparison of biomarker 
levels within and between groups, respectively. 
Spearman’s Rank Correlation Coefficient (rho) 
was determined between PTX3, hsCRP, age, and 
GFR, respectively, at baseline.
Results: Baseline characteristics including 
comorbidity, prior cardiovascular disease, and 
concomitant medication were well balanced, 
with the exception of more patients with periphe-
ral artery disease in the V vs. P group (V: N 5 vs. 
P: N 0, p 0.01). PTX3 was significantly correlated 
with hsCRP (rho 0,38, p 0.0008), but not with 
age (rho 0,09, p 0.44), or GFR (rho -0,05, p 
0,68). Serial PTX3 levels in the V vs. P group are 
depicted in table 1 below.

Conclusion: No significant of effects of Vorapaxar 
on PTX3 was observed in these patients with 

acute NSTEMI. PTX3 was significantly correlated 
with hsCRP, but not with age or GFR.

PM149 Activated End-Stage 
Coagulation (D-Dimer and Fibrin 
Monomer) but not Initial Stage 
(Fxiia) is Associated with the 
Burden of Thromboatheromatosis 
in Patients with Acute Coronary 
Syndrome
Ø. R. Mjelva*1,2, V. Pönitz3, T. Brügger-Ander-
sen3, H. Grundt1,2, E. Staal2, V. Bonarjee3, 
H. Staines4, D. W. Nilsen1,3. 1Department of 
Clinical Science, University of Bergen, Bergen, 
2Department of Medicine, 3Department of 
Cardiology, Stavanger University Hospital, 
Stavanger, Norway, 4Sigma Statistical Servi-
ces, Balmullo, United Kingdom
Introduction: Thrombogenesis plays an essential 
role in plaque rupture and the development of 
an acute coronary syndrome (ACS), reflected by 
D-dimer and fibrin monomer (FM). However, it is 
not known whether the initial stage of coagula-
tion, as reflected by activated factor XIIa (FXIIa), 
is associated with thromboatheromatosis.
Objectives: In this study we assess the predicting 
utility of these markers with respect to the total 
plaque burden in patients admitted to hospital 

with acute chest pain and a suspected ACS.
Methods: A total of 268 ACS patients 
undergoing invasive coronary angiography 
were included in the present study. Visual/ 
QCA examination of angiograms was 
performed by two external, experien-
ced invasive cardiologists. A significant 
stenosis was defined as >50% luminal 
diameter narrowing. Admission samples of 
D-dimer (Biopool), FM (Roche Diagnostics) 
and activated FXIIa (Axis-Shield) were 
analyzed according to the manufacturers’ 
specifications. Differences in the propor-
tions of categorical and the medians of 
estimated incidence was calculated to grow 

from 142,860 to 276,482 cases, reaching an 
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increase of 93.5%. The table enables compacted 
data and calculations.
Se tabell over
Conclusion: The burden of coronary heart disea-
ses, and the likelihood of acute cases is alarming 
and certainly it looks greater than the expec-
ted by looking at the plain statistics from the 
registration system. The problem calls for more 
attention, concentrate resources and working 
with a more refined approach, based on statistics 
and combining tactics of clinical, epidemiological 
and other population strategies.

PM197 Troponin I and Cardiac 
Function During Breast Cancer 
Therapy in Human Epidermal 
Growth Factor Receptor 2 Positive 
and Negative Patients: Results 
From the Prada Study
Gulati*1, S. L. Heck1, J. Geisler2, B. Gravde-
haug3, P. Hoffmann4, K. Steine1, A. H. Ree2, 
Røsjø1, T. Omland1. 1Department of Cardio-
logy, 2Department of Oncology, 3Department 
of Breast and Endocrine Surgery, Akershus 
University Hospital, Lørenskog, 4Department 
of Cardiology, Division of Cardiovascular and 
Pulmonary Diseases, Oslo University Hospital, 
Ullevål, Oslo, Norway
Introduction: High-dose anthracyclines and 
trastuzumab are both associated with increased 
risk of decline in cardiac function. Radiation may 
also have harmful effects on the heart. Cardiac 
troponins are sensitive markers of myocardial 
injury; sparse data exists on the effect on mild 
to moderate anthracycline doses, trastuzumab 
and radiation therapy. Objectives: We assessed 
change in cardiac troponin I in Human Epider-
mal Growth Factor Receptor2 (HER2) positive 
patients exposed to trastuzumab and taxanes 
with or without radiation and HER2 negative 
patients exposed to radiation following anthracy-
cline-containing chemotherapy with or without 
taxanes.

Methods: 91 women with early breast cancer and 
no serious comorbidity were included. High-
sensitive troponin I (hs-TnI) and left ventricular 
ejection fraction (LVEF) by magnetic resonance 
imaging were measured at baseline, at comple-
tion of anthracycline-containing chemotherapy 
and after additional adjuvant therapy with trastu-
zumab for HER2-positive patients and radiation 
for HER2-negative patients. HER2-positive 
patients received higher doses of anthracycline 
(epirubicin 400 mg/m2) than HER2- negative 
patients (240-360 mg/m2).
Results: Anthracycline therapy was associated 
with a dose-dependent increase in hs-TnI levels. 
After additional therapy LVEF significantly decli-
ned in HER2-positive but not in HER2 negative 
patients. Hs-TnI decreased in both groups and 
concentrations did not differ between groups 
(table 1).
Conclusion: Anthracyclines are associated 
with a marked and dose-dependent increase 
in hs-TnI. The decrease in hs-TnI levels from 
after anthracyclines to after additional adjuvant 
therapy suggests that decline in cardiac function 
in HER2-positive patients is not associated with 
cardiomyocyte necrosis.

PT008 Effects of a Low-Carbohy-
drate Diet Very High in Total and 
Saturated Fat on the Triad of Athe-
rogenic Dyslipidemia
Laupsa-Borge*1, J. E. Nordrehaug2, E. 
Rostrup1. 1Department of Heart Disease, Hau-
keland University Hospital, 2Department of 
Clinical Science, University of Bergen, Bergen, 
Norway
Introduction: Low-carbohydrate (LC) diets are 
widely used to manage obesity and the cardio-
metabolic syndrome. However, concerns have 
been raised about possible dyslipidemia caused 
by an increase in dietary total fat and saturated 
fatty acids (SFA) with these diets.
Objectives: We examined in obese men and 
women the effects of a LC diet very high in total 

fat and SFA on the triad of 
atherogenic dyslipidemia, i.e., 
high plasma levels of small, 
dense LDL particles (LDL-P), 
low levels of HDL cholesterol 
(HDL-C), and increased levels 
of triacylglycerols (TAG).
Methods: 22 obese (BMI 
28 kg/m ; fat percentage 
>20% for men and >28% for 
women) and sedentary, but 
otherwise healthy individuals 
were put on an ad libitum low-
carbohydrate high-fat (LCHF) 
diet for 10 weeks. Changes in 

Table 1
Baseline After 

anthracycline 
therapy

After additional 
therapy

Between group 
p-value from baseline 
to after anthracycline 
therapy§ 

Between group 
p-value from 
baseline to after 
additional therapy§

HER2-
n¼63

0.9 (0.5-1.4) 5.3 (2.5-8.0)y 2.1(1.2-3.9)# 0.01 0.42

HER2+
n¼28

1.0 (0.7-1.4) 7.6 (4.2-14.3)y 1.9 (1.3-3.0)# 

Data are expressed as median (25% > 75% percentile); * FEC=5-Fluorouracil, Epirubi-
cin and Cyclophosphamide
#Wilcoxon Signed Rank Test; within group change from baseline to after anthracy-
cline containing chemotherapy and from baseline to after additional therapy p < 0.001; 
§Mann-Whitney U Test
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body weight and composition was analyzed by 
dual-energy x-ray absorptiometry (DXA), and 
lipids and lipoproteins were measured at baseline 
and follow-up, both enzymatically and by nuclear 
magnetic resonance (NMR).
Results: Dietary records based on food weig-
hing showed that energy intake during the 
intervention declined with 33.7 ± 27.7% from 
baseline (p <0.001). Mean dietary composition 
in percentage of total energy intake (E%) during 
the intervention was 4.3 ± 2.0E% carbohydrate 
(-90.8 ± 42.9% change from baseline, p<0.001), 
23 ±.3 4.8E% protein (+32.9 42.4%, p 0.002), 
71.3 6.1E% total fat (+98.0 ± 27.4%, p <0.001), 
and 32.3 ± 6.4E% SFA (+119.7 ± 55.3%, p 
<0.001). This dietary transition was followed by 
a 6.9 ± 3.1% reduction in body weight (p<0.001), 
and 7.4 ± 6.5% less percent body fat (p<0.001). 
We observed an increase in total cholesterol 

(TC) from 4.98 ± 0.86 to 5.55 ± 1.76 mmol/l (p = 
0.038), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-
C) from 3.33 ± 0.69 to 3.92 ± 1.61 mmol/l (p = 
0.024), and HDL-C from 1.23 ± 0.36 to 1.32 ± 
0.33 mmol/l (p = 0.029). TAG was reduced from 
1.29 ± 0.67 to 0.89 ± 0.35 mmol/l (p = 0.004). 
The NMR analysis showed no change in total 
number of LDL-P (p = 0.470), but significant 
changes in LDL subclasses. Large LDL-P increa-
sed by 85.3 133.3% (p 0.001), while we observed 
a 43.7 ± 65.3% reduction in small, dense LDL-P 
(p = 0.007). The LDL-P size increased by 3.0 ± 
4.0% (p = 0.002), while the VLDL particle size 
was reduced by 11.2 ± 11.6% (p <0.001).
Conclusion: A weight reducing LCHF diet may 
positively alter atherogenic dyslipidemia in obese 
individuals, despite a very high intake of total fat 
and SFA.


