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ESC-KONGRESSEN 2016

Den årlige ESC-kongress ble for første gang avholdt i Roma, 28.august 
– 3. september. Byen, med sin gode hotellkapasitet, fantastiske
atmosfære og imponerende severdigheter var godt besøkt av norske
deltakere. Med over 30000 andre kongressdeltakere, var vi merkbart
ikke alene. Kongressenteret, Fiera di Roma, ligger en god reise utenfor
byen, og i varmen var det flere som ytret at den lange busstransporten
var krevende.

Vår egen NORSTENT-studie var en av få store studier som ble 
presentert, og Kåre Bønaas klare og rolige presentasjon av denne var 
ett av de absolutte høydepunktene, sett med våre øyne. 

Flere nye ESC-retningslinjer ble presentert. Noe refereres i dette 
nummeret. Ellers kommer vi tilbake til disse, med norske ekspertkom-
mentarer, i senere nummer. Hjertesvikt-retningslinjene blir også omtalt 
nærmere i referatet fra Heart Failure-kongressen, lenger bak i dette 
nummeret av Hjerteforum. 

Selveste paven holdt tale på kongressens siste dag!

Takk til referentene for mange gode bidrag!

Olaf Rødevand

Stedlig redaktør, sammen med Sigrun Halvorsen
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ESC 2016 ARYTMIER & «DEVICER»
Harald Kjekshus, Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus

Nye atrieflimmer-
retningslinjer fra ESC 2016
Nye atrieflimmer-retningslinjer ble offentlig-
gjort på kongressen og er nå tilgjengelig fra 
ESCs hjemmeside. Retningslinjene har gjen-
nomgått en komplett revisjon, og en av de 
største endringene er at de nå er meget lett-
leste og konsise med gode flytdiagrammer 
og behandlingsalgoritmer. De anbefales for 
alle som jobber med atrieflimmerpasienter! 
Av nye ting er et kapittel om screening mht. 
asymptomatisk atrieflimmer som har fått 
anbefaling IB hos alle pasienter med hjer-
neslag eller TIA og hos pasienter > 65 år. 
Videre er det sterkere vekt på pasientinvol-
vering både mht. valg av behandlingsstra-
tegi og mht. betydning av livsstilsendringer. 
Antikoagulasjonsanbe-
falingene er endret med 
sterkere anbefaling av 
NOAK fremfor warfarin 
til alle pasienter med 
dokumentert atrieflimmer 
og risikofaktorer i henhold 
til CHA2DS2-VASc -score. 
Unntak er kun pasienter 
med mekaniske klaffer 
og moderat og alvorlig 
mitralstenose som skal 
ha warfarin. acetylsali-
sylsyre er ikke lenger anbefalt som eneste 
antikoagulasjon, og det er nye og klare 
anbefalinger vedrørende kombinasjon med 
blodplatehemmere hos pasienter med 
samtidig akutt koronarsykdom og PCI-
behandling. Det tilstrebes nå relativt kortere 
tid med dobbelt- og trippelbehandling og 
kun monoterapi med oral antikoagulasjon 
uten blodplatehemmer hos pasienter med 
atrieflimmer og stabil koronarsykdom > 1 år 
etter siste intervensjon/hjerteinfarkt.

BEYOND-studien
Dette er en norsk registerstudie der blød-
ningskomplikasjoner blant 32.675 pasienter 
som var registrert på bruk av NOAK eller 
warfarin pga. ikke-valvulær atrieflimmer. 

Registeringen er fra perioden 1.1.2013-
30.6.2015. Blødningsrisiko (hasardratio 
(HR) var justert for bl.a. alder, kjønn og 
komorbiditet. 

Forekomsten av store og klinisk 
relevante blødninger på warfarin var 11,4 
blødninger/100 pasientår. Det var signifi-
kant færre blødninger registrert på dabiga-
tran (HR 0,74, 95 % KI 0,66-0,84) og på 
apixaban (HR 0,70, 95 % KI 0,61-0,80), 
men ikke på rivaroxaban (HR 1,05, 95 % KI 
0,94-1,17). Subgruppeanalyse mht. alder 
og de som fikk redusert dose NOAK viste 
tilsvarende resultater. 

Pasienter på warfarin hadde 3,3 
gastrointestinale blødninger/100 pasientår . 
Justert risiko var signifikant høyere på 
rivaroxaban (HR 1,37, 95 % KI 1,12-1,69) og 

dabigatran (HR 1,26, 95 
% KI 1,01-1,57), men ikke 
på apixaban (HR 0,77, 95 
% KI 0,59-1,02). 

Pasienter på 
warfarinbehandling 
hadde 1,20 intrakranielle 
blødninger/100 pasientår. 
Justert risiko var signifi-
kant lavere på dabigatran 
(HR 0,46, 95 % KI 0,30-
0,70) og apixaban (HR 
0,56, 95 % KI 0,36-0,86), 

men ikke på rivaroxaban (HR 0,93, 95 % KI 
0,67-1,29). 

Studien har ikke registrert effekt 
mht. hjerneslag-/emboli-forebyggelse, noe 
som ble diskutert som en svakhet. 

«Take home message»: Det er for-
skjeller i raten av blødningskomplikasjoner 
blant orale antikoagulantia som kanskje bør 
veilede behandlingsvalg hos risikopasien-
ter. Apixaban og dabigatran fremstår som 
tryggere hos pasienter med generelt økt 
blødningsrisiko og spesielt ved risiko for 
intrakraniell blødning. Ved spesiell risiko for 
gastrointestinal blødning bør apixaban eller 
warfarin prefereres, men oppfølgende data 
med lengre observasjonstid og effektdata er 
ønskelig. 
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DANISH
Danish er en dansk kliniker-initiert studie 
som inkluderte 1116 pasienter med ikke-
iskemisk systolisk hjertesvikt i NYHA-klasse 
II-III, EF > 35 % og NTproBNP > 200pg/ml 
(=23 pmol/l) i perioden fra 2008 til 2014. 
Pasientene ble randomisert til ICD eller 
konvensjonell behandling. Pasientene var 
meget godt sviktbehandlet inklusiv 58 % 
med kardial resynkroniseringsterapi (CRT) 
i begge grupper (CRT-P (pacemaker) i 
kontrollgruppen og CRT-D (defibrillator) i 
intervensjonsgruppen). Primært endepunkt 
var total mortalitet, og den var ikke signifi-
kant forskjellig mellom gruppene (21,6 % 
i ICD-gruppen vs. 23,4 % i kontrollgrup-
pen). Blant de sekundære endepunkter var 
plutselig død signifikant redusert (4,3 % i 
ICD-gruppen vs. 8,2 % i kontrollgruppen). 
Subgruppeanalyser viste at alder spiller en 
klar rolle, og de fant signifikant reduksjon i 
totalmortalitet i aldersgruppen < 59 år som 
fikk ICD (10,2 % i ICD-gruppen vs 18,8 % i 
kontrollgruppen), mens det i aldersgruppen 
> 68 år var en trend mot overdødelighet 
etter ICD-implantasjon (31,0 % i ICD-grup-
pen vs. 26,6 % i kontrollgruppen).

Videre viste subgruppeanalyse ingen 
forskjell i effekt avhengig av EF, men det var 
en signifikant reduksjon i totalmortalitet 
med ICD hos pasienter med NT-proBNP 
under 50-percentilen (12,0 % i ICD-grup-
pen vs 27,6 % i kontroll-gruppen). 

«Take home message»: Ikke implan-
ter primærprofylaktisk ICD hos pasienter 
med ikke-iskemisk hjertesvikt og alder > 
70 år, implanter primærprofylaktisk ICD 
hos pasienter med ikke-iskemisk hjertesvikt 
og alder < 60år. Vurder primærprofylak-
tisk ICD hos pasienter med ikke-iskemisk 
hjertesvikt, relativt lav NTproBNP og alder 
60 - 70 år.

REM-HF
Dette var en multisenterstudie som omfat-
tet 1650 pasienter med hjertesvikt (EF 30 % 
+/-10 %) og implantert ICD (33 %), CRT-D 
(53 %) eller CRT-P (14 %). Pasientene ble 
randomisert til vanlig oppfølging («in-
house device»- kontroll hver 3.-6. måned) 
eller hjemmemonitor med daglig/ukentlig 
dataoverføringer. 86 % var menn, gjen-

nomsnittsalder 70 år og alle var meget godt 
hjertesviktbehandlet ved studiestart. 

I hjemmemonitorgruppen ble det 
reagert 3543 ganger overfor 599 pasienter 
(72 %). De fleste ble anbefalt legekontakt 
(58 %), men det ble også anbefalt medi-
kamentendringer uten legekontakt (16 %) 
eller andre råd (33 %).

Det var ingen forskjell mellom 
gruppene i det primære endepunktet som 
var sammensatt av totalmortalitet eller 
hospitalisering for hjertesykdom. Det var 
heller ingen subgrupper som profiterte mer 
eller mindre på hjemmemonitorering, men 
det var en trend mot mindre mortalitet i 
hjemmemonitorgruppen (HR 0,83, 95 % KI 
0,66-1,05). 

«Take home message»: Usikker – 
studie resultatet var negativt, men gruppen 
som fikk vanlig oppfølging fremstår både 
veldig godt behandlet i utgangspunktet og 
mulig tettere fulgt med kliniske kontrol-
ler enn det som er vanlig hos oss. Det ble 
dessuten angitt færre sykehusbaserte 
device-kontroller i hjemmemonitorgruppen 
og anslått lavere kostnader i denne gruppen, 
slik at det fortsatt er gangbar praksis.

Micra Global Clinical Trial - 
Leadless Pacemakere
Det ble presentert 12 måneders data fra 
«Micra Global Clinical» som randomiserte 
pasienter med behov for VVIR-pacemaker 
til ordinær pacemaker med transvenøs led-
ning eller en ledningsløs Micra-pacemaker i 
høyre ventrikkel. Ledningsløs pacemaker ble 
vellykket implantert i 99,2 % av tilfellene og 
hadde stabile terskelverdier gjennom hele 
oppfølgingstiden. Det var signifikant færre 
komplikasjoner i Micra-gruppen enn i kon-
trollgruppen (HR 0,53, 95 % KI 0,35-0,77).

«Take home message»: Lednings-
løse pacemakere seiler opp som et alter-
nativ til ordinære transvenøse systemer i 
overskuelig fremtid for utvalgte pasienter, 
men vil være avhengig av videreutvikling 
med mulighet for AV-synkronisert pacing 
før det blir et reelt alternativ for større 
pasientgrupper.
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NYTT OM KORONARSYKDOM?
Alf Inge Larsen, Kardiologisk avdeling, Stavanger universitetssykehus

Det var lite revolusjonerende nyheter om 
koronarsykdom, men noe nytt ble presen-
tert under «hotline»-sesjonen som Geir 
Øystein Andersen dekker i sitt referat fra 
ESC-kongressen. Den største nyheten var 
resultatene fra den norske NORSTENT-
studien med Kaare Bønaa som førsteforfat-
ter. Dette er et dugnadsarbeide fra hele det 
norske intervensjonsmiljøet der man sam-
menliknet resultater etter behandling med 
bar metallstent (BMS) og medikament-
frigjørende stent (DES). Man fant ingen 
forskjeller på kliniske endepunkter bortsett 
fra revaskulariseringsraten som var høyere 
ved bruk av BMS. Et viktig resultat var at det 
ikke var høyere stenttromboserate ved DES 
sammenliknet med BMS. Dette er verdens 
største randomiserte stentstudie. Det nor-
ske miljøet må gratuleres med at dette ble 
gjennomført uten noen form for industri-
støtte. Utover dette ble PRAGUE-18 studien 
som sammenlikner prasugrel og klopido-
grel presentert. Man fant ingen forskjell i 
endepunkter, men studien blir kritisert for 
at den hadde alt for liten styrke til å kunne 
konkludere. Niacem- og Nippon-studiene er 
grundig presentert av Andersen.

I en dedikert sesjon om reper-
fusjonsskade ved STEMI konkluderte Michel 
Ovize, Lyon, at de fleste nyere studier stort 
sette alle har vært negative. I «Cyclosporine 
before PCI in Patients with Acute Myo-
cardial Infarction - CIRCUS trial» fra 2015 
viste Chung og medarbeidere at intravenøs 
cyclosporin ikke ga bedre klinisk utkomme 
eller mer gunstig venstre ventrikkel-
remodellering etter 1 år sammenliknet med 
standard behandling hos pasienter med 
fremreveggs-STEMI som ble behandlet 
med primær PCI (1). I MITOCARE-studien 
var også «mitochondrial transition pore»- 
blokkade målet med en ny substans gitt før 
primær PCI ved STEMI. Også denne studien 
var negativ (2).

Hausenloy og medarbeidere har 
tidligere vist en viss effekt av «remote» 
iskemisk prekondisjonering ved tromboly-
sebehandlet hjerteinfarkt. Imidlertid klarte 

ikke samme forskergruppe å vise bedret 
utkomme etter «remote» iskemisk prekon-
disjonering hos pasienter som ble revasku-
larisert med aortokoronar bypasskirurgi (3). 
Reperfusjonsskade er et betydelig problem. 
Mekanismene er mange. Garcia Dorado 
skisserte at tiden kanskje er moden for en 
farmakoinvasiv behandling. Er vi fremdeles 
for sene med å åpne infarktrelatert arterie 
og er det dette som er hovedproblemet?

Det har vært blandete resultater fra 
studier som har evaluert rutinemessig bruk 
av aspirasjonskateter ved STEMI. Imidler-
tid viser en studie fra 2012 at intrakoronar 
bolus med abciximab hos pasienter med 
store fremreveggsinfarkter, antikoagulert 
med bivalirudin og behandlet med primær 
PCI, reduserte infarkt størrelsen målt etter 
30 dager (4).

Garcia Dorado filosoferte videre om 
veien videre var en kombinasjon av terapi-
former med mitokondrie-pore-hemmere, 
hypotermi, intensivert reperfusjon på enda 
tidligere tidspunk i koronarkaret før PCI.

Under «Clinical trial update for 
coronary artery disease» ble langtidsresul-
tater fra en del viktige studier presentert. 
Evald Christiansen fra Aarhus presenterte 
5 års resultater fra Sort-Out V-studien, 
som var designet for å sammenlikne stent 
dekket med bioresorberbar polymer med 
ikke resorberbar stentpolymer mht. kardial 
død, stenttrombose, revaskularisering og 
hjerteinfarkt (major adverse cardiac events 
(MACE)). Stentene som var brukt var bioli-
mus-frigjørende Nobori-stent og sirolimus-
frigjørende Cypher-stent. Populasjonen på 
2468 pasienter bestod både av pasienter 
med stabil koronarsykdom og akutt koro-
narsyndrom (ACS) (50 % med ACS og 18 
% med STEMI). Etter ett år var det ingen 
statistisk signifikant forskjell (Nobori 4,1% 
vs. Cypher 3,2 % med MACE, p=0,06) (5). 
Det var heller ingen forskjell etter 5 år mht. 
til MACE. I tillegg var det samme risiko for 
sen stenttrombose (0,25 % per år). 

Lars Wallentin presenterte deretter 
15 års oppfølging fra FRISC 2-studien som 
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sammenliknet tidlig versus konservativ 
invasive strategi hos pasienter innlagt med 
non-STEMI-ACS. I den invasive armen 
tok man sikte på revaskularisering innen 
7 dager. I den konservative armen ble 
pasienten tilbudt koronar angiografi bare 
ved uttalt angina etter ACS eller ved positiv 
stresstest. På tross av dette var det hele 50 
% overkryssing til angiografi i konservativ 
gruppe. Studien som inkluderte 2457 pasi-
enter, viste at en tidlig invasiv strategi førte 
til bedre 1 års prognose og færre hjertein-
farkter (6). Dette er senere konfirmert av 
After Eighty- og TACTICS TIMI 18-studiene. 
Langtidsoppfølging (15 år) viste at effekten 
var vedvarende. Wallentin konkluderte med 
at man ved en tidlig invasiv strategi utsetter 
død med 1,5 år med samtidig betydelig og 
vedvarende effekt på alle kardiale hendelser 
inkludert 37 måneders utsettelse for reinn-
leggelse eller død. Best effekt fant man av 
tidlig invasiv strategi hos troponin-positive 
og growth differentiation factor-15-positive 
pasienter. Resultatene etter 15 års oppføl-
ging ble også publisert simultant i Lancet 
(7).

Robert de Winther fra Amsterdam 
presentere 10 års resultater fra ICTUS-
studien som også sammenlignet strategi 
hos pasienter med ACS. Her sammenlignet 
man en tidlig invasiv med en selektiv invasiv 
tilnærming. Ett-års-resultatene viste ingen 
sikker forskjell mht. sammensatt endepunkt 
som bestod av død, ikke fatalt hjerteinfarkt 
eller rehospitalisering for angina mellom 
disse to strategiene (8). 

Usman Baber fra New York presen-
terte en subanalyse av Future Revasculari-
zation Evaluation in Patients with Diabetes 
Mellitus: Optimal Management of Multives-
sel Disease (FREEDOM)-studien, der man 
så på effekten av nyresykdom. Nyresvikt ble 
karakterisert med en estimert GFR < 60ml/
min/1,73m2. Endepunkt var det første som 
inntraff av død, hjerneslag eller hjerteinfarkt. 
Nyresvikt forekom hos ~ 25 % av pasientene 
i FREEDOM-studien der alle hadde diabetes 
og trekarsykdom. Der var en betydelig øket 
hyppighet av død, kardial død og hjerneslag 
hos pasientene med nyresvikt. Aortokoronar 
bypasskirurgi var bedre enn PCI mht. risiko 
for ny revaskularisering og hjerteinfarkt 
hos pasienter både med og uten nyresvikt. 

Studien ble simultant publisert i European 
Heart Journal (9).

Eric Velazquez (Durham, USA) 
presenterte en subanalyse av STICH-stud-
ien: «10-year outcomes of coronaryartery 
bypass grafting versus medical therapy 
according to age: An update from the 
STICH trial». Denne studien har tidligere 
vist langtidseffekt (10 år) av aortokoronar 
bypassskirurgi hos pasienter med redusert 
venstre ventrikkelfunksjon (hasardratio 
0,84, p=0,019). I denne subanalysen viste 
man at effekten gjaldt alle aldersgrupper, 
men at den var mest uttalt hos yngre indivi-
der. Resultatene av denne sub-analysen ble 
simultant publisert i Circulation (10).

Disse presentasjonene stemmer 
godt overens med de vi gjør her hjemme på 
berget i det daglige. Man kan diskutere om 
indikasjonen for koronar angiografi innen 24 
timer bør gjelde alle troponin-positive eller 
om dette er for ambisiøst (11). Videre er det 
viktig å ta nyresvikt med i risikovurderingen 
hos pasienter med koronarsykdom. Selv 
om antall utførte bypassoperasjoner faller 
betydelig, er denne behandlingsformen 
fremdeles veldokumentert ved trekarsyk-
dom hos pasienter med reduserte venstre 
ventrikkelfunksjon og diabetes. 
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NYTT OM KORONARSYKDOM
Geir Øystein Andersen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Roma i august med 35 varmegrader og 
kaotisk logistikk var bakteppe for årets 
ESC-kongress og bare de mest utholdende 
klarte å komme seg til kongressenteret 
utenfor byen før det var lunsjtider. Her en 
noen få smakebiter av aktuelle studier inn 
koronarsykdom.

NORSTENT
Den største kliniske studien som ble presen-
tert innenfor koronarsykdom og på kongres-
sen generelt, var utvilsomt NORSTENT-
studien fra Norge. Kort nevnt vakte studien 
betydelig oppsikt som den hittil største 
randomiserte stentstudien utført. Studien 
ble rost for sin lange oppfølgingstid, prag-
matiske design med et svært høyt antall 
inkluderte pasienter i forhold til pasienter 
screenet (72 %) og sin uavhengige finan-
siering. En inkluderte 9013 pasienter med 
stabil angina eller akutt koronarsyndrom 
(6377) til PCI med implantasjon av annen-
generasjons medikamentstent (DES) eller 
metallstent (BMS). Det var ingen forskjell 
i primært endepunkt som var død og 
ikke-fatalt hjerteinfarkt, men det var færre 
tilfeller av ny revaskularisering og stent-
tromboser i DES-gruppen. Frekvensen av 
stenttromboser, som man tidligere fryktet 
med første-generasjons stenter, var så lav 
som 0,8 % (DES) og 1,2 % (BMS) etter 
6 år. Studien ble publisert parallelt i New 
England Journal of Medicine og fikk positiv 
omtale i en lederartikkel som la vekt på at 
studien forsvarer fortsatt bruk av BMS hos 
selekterte pasienter, selv om klinisk praksis 
i Norge vel neppe blir endret som følge av 
resultatene.

PRAGUE-18
PRAGUE-18 var, som navnet antyder, en 
tsjekkisk studie som ambisiøst nok sam-
menlignet prasugrel med ticagrelor ved 
STEMI. Studien viste, som forventet, ingen 
forskjell i primært endepunkt, men ble 
betydelig kritisert for manglende statistisk 
styrke, valg av tidspunkt for primært ende-
punkt (7 dager) og at studien ble stoppet 

prematurt. Inklusjonen ble stoppet etter at 
1230 pasienter av planlagt 2500 var inklu-
dert. Keith Fox fra Edinburgh, som kommen-
terte studien, hadde regnet ut at en måtte 
inkludert over 14 000 pasienter for å kunne 
vise en 25 % forskjell i endepunkt. Det ble 
også kommentert at mange pasienter byttet 
til klopidogrel etter utskrivelse fra sykehus 
da studien ikke dekket legemiddelutgif-
ter og klopidogrel ble fullt refusert av det 
offentlige, i motsetning til medikamentene 
i studien. Det er derfor vanskelig å trekke 
konklusjoner fra studien og en slik head-to 
head-sammenligning vil neppe komme i 
fremtiden.

NACIAM
I rekken av studier som forsøker å redusere 
infarktstørrelse ved å applisere beskyt-
tende medikamenter sammen med PCI ved 
STEMI, var årets NACIAM-studie overras-
kende. I motsetning til fjorårets skuffende 
resultater med cyclosporin, oppnådde man 
en reduksjon i infarktstørrelse på 1/3 ved å 
gi N-acetylcystein sammen med nitroglyse-
rin i 48 timer etter PCI. I studien fra Austra-
lia ble riktignok bare 112 pasienter inkludert, 
alle fikk nitroglyserin og halvparten fikk 
N-acetylcystein i tillegg. Hypotesen er at 
N-acetylcystein motvirker dannelsen av 
reaktive oksygenforbindelser. En oppnådde 
reduksjon i infarktstørrelse målt med MR og 
også «myocardial salvage», men ikke målt 
som CK-stigning. Det var ingen forskjell i 
sikkerhetsendepunkt. Selv om studien virker 
lovende er det rimelig å minne om at det 
har vært en serie av mindre studier med 
ulike prinsipper med lovende resultater på 
reperfusjonsskade som senere har vist seg 
å ikke kunne reproduseres i studier med 
tilstrekkelig antall inkluderte pasienter og 
med kliniske endepunkter.

NIPPON 
Denne studien fra Japan sammenlignet 6 
med 18 måneder dobbelt blodplatehem-
ming (DAPT) etter PCI med en siste-gene-
rasjons DES (NOBORI-stent). Endepunktet 
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var sammensatt av død, hjerteinfarkt, 
cerebrovaskulære hendelser og blødning, og 
designet var såkalt non-inferiority. Bare rundt 
10 % hadde hjerteinfarkt, og de fleste fikk 
utført PCI for stabil koronarsykdom (45 %) 
eller ustabil angina. Seks måneders behand-
ling med DAPT var statistisk non-inferiørt 

til 18 måneders behandling, men studien 
hadde en rekke svakheter. Studien var åpen, 
ikke dobbelt blindet, det var stor grad av 
overkryssing mellom armene og studien ble 
prematurt avsluttet. Hendelsesraten var 
mye lavere enn forventet slik at studien ble 
kritisert for å ha for lav statistisk styrke.

FOREBYGGENDE KARDIOLOGI 
Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø  

- Norges arktiske universitet og Hjertemedisinsk avdeling,  
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Underbehandling av 
hypertensjon hos kvinner?
Vera Regitz-Zagrosek fra Berlin hadde 
denne interessante oversiktsforelesningen 
og tok utgangspunkt i at flere befolknings-
studier (Framinghamstudien, NHANES, 
Global burden of disease analysis 2016 
og Geran Health study) viser at kvin-
ner underbehandles ved hypertensjon. I 
Framinghamstudien fra 2005 (Lloyd-Jones, 
JAMA 2005) fant man at spesielt eldre 
hypertensive kvinner hadde dårligere blod-
trykkskontroll enn menn. Blant menn 60-79 
år var 36 % velkontrollert med blodtrykk < 
140/90 mm Hg, mens tilsvarende andel for 
kvinner var bare 23 %. I en studie med data 
fra 26 land, I-SEARCH-studien (Thoenes, 
J Human Hypertens 2010), ble det funnet 
en mindre, men signifikant kjønnsforskjell 
med 33,6 % menn og 30,6 % kvinner som 
hadde god blodtrykkskontroll. Kjeldsen og 
medarbeidere (Hypertension 2008) fant 
ingen kjønnsforskjell, men derimot at det 
var diabetikere og pasienter med meta-
bolsk syndrom som var dårligst kontrollert. 
I en helt fersk artikkel (Mills, Circulation 
2016) ble det fra 135 befolkningsstudier fra 
90 land studert prevalens, behandling og 
kontroll samt oppmerksomhet rundt hyper-
tensjon. Det ble funnet at 31 % av verdens 
voksne befolkning hadde hypertensjon, noe 
høyere i utviklingsland enn i vestlige land. 
Blodtrykkskontroll viste stor forskjell med 
18 % i utviklingsland og 28 % i vestlige land. 

Både oppmerksomhet, behandling og blod-
trykkskontroll var bedre hos kvinner enn hos 
menn. Dette at kvinner både kjente bedre 
til hypertensjonssykdommen, var under 
behandling og under god blodtrykkskontroll 
i større grad enn menn, ble også funnet 
i en relativt ny tysk studie (Neuhauser, J 
Human Hypertens 2015). Regitz-Zagrosek 
konkluderte med at selv om eldre studier 
tydet på at kvinnene var underbehandlet for 
hypertensjon i forhold til menn, gjelder ikke 
dette i dag, hvis vi skal stole på de nyeste 
studiene. Det er menn i utviklingsland som 
man trenger å bekymre seg over. 

Imidlertid er det spesielle forhold 
ved hypertensjon hos kvinner som man må 
utforske nærmere fordi kunnskapen er man-
gelfull. Det gjelder følgende tilstander: svan-
gerskapsrelatert hypertensjon og senere 
kardiovaskulær risiko, isolert systolisk 
hypertensjon og vaskulær stivhet hos kvin-
ner og hypertensiv hjertesykdom hos kvin-
ner i form av mer konsentrisk hypertrofi enn 
hos menn som i større grad får dilatasjon. 
I tillegg ser det ut til at kvinner har mindre 
regresjon av venstre ventrikkelhypertrofi når 
de kommer under hypertensjonbehandling 
og at dette medfører høyere forekomst av 
hjertesvikt med bevart EF (HFpEF), slik man 
viste i LIFE-studien (Gerdts, Hypertension 
2008). 
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Prediksjon av to-års 
mortalitet etter et akutt 
koronarsyndrom
Stuart Pocock fra London presenterte en ny 
risikoscore fra EPICOR-studien for å forutsi 
risikoen hos pasienter etter utskrivelse fra 
sykehuset i forbindelse med akutt koronar-
syndrom. Dataene kom fra 774 sykehus i 28 
land i Europa, Latin-Amerika og Asia. Blant 
17 vanlige kliniske markører var det følgende 
faktorer som predikerte den høyeste risi-
koen: alder, lav EF, ingen gjennomført revas-
kularisering eller trombolyse og tidligere 
hjertesykdom. God sekundærprofylakse hos 
disse pasientene er særdeles viktig og kan 
muligens forbedre prognosen. 

Søvnapné og 
kardiovaskulære endepunkt 
i SAVE-studien
Doug McEvoy fra Adelaide, Australia, 
presenterte denne randomiserte kontrol-
lerte studien med over 3000 pasienter. Man 
undersøkte om CPAP-behandling sammen-
lignet med vanlig behandling uten CPAP 
av moderat til alvorlig obstruktiv søvnapné 
hos pasienter med kardiovaskulær sykdom 
kunne redusere insidensen av et samlet 
endepunkt av kardiovaskulær sykdom, 
død og hospitalisering. For dette primære 
endepunktet var det ingen forskjell mellom 
gruppene. Men for sekundærendepunktet 
hjerneslag var det mer gunstig hos dem 
som var i CPAP-gruppen og samtidig brukte 
CPAP over 4 timer om natten. Ikke uventet 
var pasienten som fikk CPAP mer våkne og 
hadde bedre humør, bedre livskvalitet og 
lavere sykefravær, ikke uviktige aspekter i et 
liv. Prevalensen av søvnapné øker i takt med 
økt levealder og risikofaktorer som fedme 
og hypertensjon, og er om lag 10-15 % i den 
generelle befolkingen og hele 45 % eller 
mer hos pasienter ved hjertesvikt. 

Dietten, tarmen og hjertet
Marius Trøseid fra Oslo holdt et spen-
nende og underholdende innlegg. Vi har 
omkring 1,5 kg mikroorganismer (bakte-
rier, sopp, virus, m.m.) i kroppen, og disse 
utgjør ti ganger flere celler enn i kroppen. 
Mikroorganismene finnes først og fremst i 
mage- og tarmsystemet. Mikrobiotaen eller 
tarmfloraen omtales ofte som «det glemte 
organet», og tarmen er i realiteten et kom-
plekst økosystem. Spørsmålet han stilte er 
om mikrobiotaen er en missing link mellom 
kosthold og kardiovaskulær risiko. Hvis ja, 
kan tarmens mikrobiota behandles? Det er 
åpenbart ut fra studier at kostholdet former 
tarmens mikrobiota og at endringer i denne 
kan bidra til kardiovaskulær risiko. Allerede 
i nær fremtid kan man tenke seg at person-
lig skreddersydde dietter kan få en enda 
sterkere klinisk relevans enn i dag. 

Nye reviderte ESC-
retningslinjer for 
kardiovaskulær prevensjon
De reviderte retningslinjene for preventiv 
kardiologi i klinisk praktis ble presentert og 
debattert i flere sesjoner (M. Piepoli, Eur 
Heart J 2016). Det nye er spesielt at man 
omtaler forebygging ikke bare på individuelt 
nivå, men også på populasjonsnivå. Dette 
gjelder for røyk og andre tobakksprodukter, 
helsefremmende kosthold, fysisk aktivitet, 
alkohol og forurensning. I tillegg er det 
omtale av en rekke sykdomsspesifikke 
preventive tiltak. Nytt av året er at atrieflim-
mer er med her, i tillegg til koronarsykdom, 
hjertesvikt og cerebrovaskulær sykdom. 
Man har forsøkt å gjøre retningslinjene så 
pragmatiske som mulig og tilpasset dem til 
den daglige kliniske praksis. 

Husk å melde dere på 
EuroPrevent 6. - 8. april 2017 
i Malaga, Spania!
Dette er en oversiktlig og lærerik kongress 
for alle som er interessert i preventiv kardio-
logi. Den arrangeres av ESC-organisasjonen 
European Association of Preventive Cardio-
logy (EAPC, tidligere EACPR). Temaet for 
2017-kongressen er Innovations in Preven-
tive Cardiology. EAPC utgir også tidsskriftet 
Journal of Preventive Cardiology. 
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AORTASTENOSEBEHANDLING– 
VIDERE UTVIKLING  

INNEN TAVI -FELTET
Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø,  

og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Det var mange foredrag og postere om 
klaffesykdom på årets European Society of 
Cardiology-konferanse. transkateter aorta-
klaffbehandling (TAVI) har nå «modnet» i 
over 10 år, og de store nyheter kommer ikke 
så ofte som tidligere. Det er kommentert 
av mange og interessant å registrere at 
ESC-kongressen ikke var en kongress preget 
av «blockbusters» innenfor kardiologien. 
Vår egen NORSTENT-studie var en av de 
mest interessante. Man kan ikke forvente så 
mange store sprang nå som basisbehand-
ling innenfor alle deler av kardiologien er 
solid og god. 

Jeg la merke til en norsk poster om 
livskvalitet og søvnløshet av ventilklikk fra 
mekanisk aortaklaff. Denne posteren var fra 
en gruppe i Bergen og ble presentert av T. 
M. Norekval. I studien ble det funnet asso-
siasjon mellom irritasjon over ventilklikk 
og insomnia og noen grad av insomnia hos 
halvparten av pasientene.

Symptomgivende aortastenose fin-
nes hos ca. 3 % av befolkningen eldre enn 
75 år. Pasientene plages av hjertesviktsymp-
tomer og har redusert livskvalitet. Halvpar-
ten dør i løpet av 2 år, noe som gir dårligere 
prognose enn de fleste kreftformer. Og, det 
finnes ingen effektiv medisinsk behandling. 
TAVI er en relativt ny teknologi, men har et 
vitenskapelig fundament av studier vi ikke 
har sett maken til ved tidligere innføring 
av intervensjonsbehandling i kardiologien. 
TAVI har endret vår arbeidsform og «heart 
team» -tilnærmingen til komplekse pasien-
ter, spesielt dem med klaffesykdom. TAVI er 
dyrt og må som andre behandlingsformer 
administreres på en klok måte slik at vi får 
mest mulig helse for pengene. Så langt har 
TAVI vært aktuell behandling ved aortas-
tenose hos pasienter med høy alder og høy 
og intermediær risiko ved kirurgisk klaffe-
skifte. Partnerstudiene har vist at TAVI er 

like bra som kirurgi hos pasienter med høy 
og intermediær kirurgisk risiko (STS-score 
4-8 %). Metoden er overlegen når trans-
femoral tilgang kan benyttes, avhengig av 
blodårenes dimensjon og grad av ateroskle-
rose (PARTNER 2-studien, 2016).

I de randomiserte studiene som har 
vært utført, er pasientene 80 år eller eldre, 
også ved studier av pasienter med moderat 
kirurgisk risiko. Mange pågående studier vil 
rapportere i løpet av 3-4 år, og nokså nylig 
startet en nordisk studie med utgangspunkt 
i Danmark (Lars Søndergaard, NOTION 
II) som vil studere TAVI hos pasienter 
yngre enn 75 år hvor man uansett vil bruke 
biologisk klaff. Man randomiserer pasien-
tene for å sammenligne resultat av TAVI 
vs. kirurgisk implanterte biologiske klaffer. 
Dette er en nødvendig studie. Utviklingen 
går i retning av yngre pasienter med lavere 
risiko uansett. Det ser vi fra europeiske tall. 
Tyske registre viser at utviklingen til en viss 
grad går foran studiene (Reinöhl J et al. N 
Engl J Med 2015;373:2438-2447). Trender 
i Tyskland mellom 2007-2013 viser en høy 
TAVI-rate, og man har der beveget seg noe 
nedover i aldersklasser og risiko. Preoperativ 
risiko var høyere ved TAVI enn hos kirurgisk 
behandlede, og det var relativt få under 75 
år, men TAVI har tydelig nådd nye grupper 
når man samtidig observerte lite nedgang i 
aortaklaffkirurgi. 

Det er nå stadig flere forskjellige 
kateterbaserte klaffer tilgjengelige. Dette er 
viktig for å kunne skreddersy behandlingen 
for den enkelte pasient i størst mulig grad. 
Det er også viktig at prisene må ned, og det 
får vi håpe kan skje ved en sunn konkur-
ranse i markedet. Intervensjonsmiljøene 
må være villige til å prøve ut forskjellige 
anerkjente og dokumenterte klaffer.

Aortastenose er et voksende pro-
blem med økende alder, og vi må forvente 
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at det blir stadig flere potensielle pasienter 
med et økende antall eldre i befolkningen. 
Per i dag er det en stor del av dem som blir 
behandlet som ikke oppnår den effekten 
som man forventet. Lønnsomhetsbereg-
ninger gjort i USA viser at det er en kost-
nadsfordel ved TAVI fremfor operativ eller 
medisinsk behandling i høyrisikogruppe av 
eldre. Det er imidlertid ikke noen fordel hvis 
vi behandler pasienter som ikke blir bedre 
eller oppnår økt levealder med TAVI. Forsk-
ningsressurser må legges i å følge opp våre 
egne pasienter og prøve å finne en måte å 
vurdere preoperativt hvem som kan ha nytte 
av behandlingen og hvem som ikke kommer 
positivt ut.

Catherine M. Otto (USA) og Bernard 
Prendergast (UK) hadde en interessant 
diskusjon, et såkalt «gladiatormøte» med 
spørsmål om vi gjør for mange fåfengte 
TAVI-prosedyrer. Catherine M. Otto 
understreket at TAVI kun hjelper på aorta-
stenosen, så spørsmålet er om vi kan bedre 
pasientutredningene? Har pasienten symp-
tomer, og er symptomene forårsaket av 
aortastenose? Det viktigste med prosedyren 
er at pasientene får og opplever en gevinst 
etter TAVI. Får de et lengre liv med bedre 
kvalitet? I USA har man vist at det fortsatt 
er høy grad av hjertesviktsymptomer (14,3 
%), mortalitet (23,7 %), hjerneslag (4,1 %) 
og sammensatt endepunkt 35,4 % 12 måne-
der etter TAVI (Holmes DR Jr et al. JAMA 
2015;313:1019-1028).

Analyser fra PARTNER-studien viste 
en mortalitet etter 5 år på 72 % vs. 94 % 
med TAVI vs. kirurgisk klaffeskifte (Kapadia 
SR et al. Lancet 2015;385.2485-91). Hos 
pasientene rundt 85 år i PARTNER-studien 
var median overlevelse fra 1-2,5 år i TAVI-
gruppen. Man fant best effekt i lavere STS-
risikogrupper i Kapadias studie. Vi må bli 
bedre til å selektere de riktige pasientene, 
de som vil profitere. Faktorer som er vist å 
svekke prognosen etter TAVI er nyresvikt, 
KOLS, atrieflimmer og diabetes (Duncan 
A et al. ESC 2016). I tillegg viser det seg 
at systemisk vaskulær resistans kan være 
irreversibelt endret hos disse pasientene og 
bedres ikke ved TAVI (Yotti, Bermejo et al., J 
Am Coll Cardiol 2015).

Å ikke gjøre TAVI er en aktiv avgjø-
relse, men kan være beste valg for mange 
pasienter mente Otto. Prendergast viste til 
at man i England ser en stor grad av under-
diagnostisering av behandlingstrengende 
aortastenose (Prendergast B et al. Eur Heart 
J, in press). 

Det er utført over 250 000 TAVI-
prosedyrer i verden til nå. Er det nok eller 
for lite? Det er stor variasjon i utbredelse 
av denne behandlingen i England, spøke-
fullt kalt «postcode lottery» (Prendergast). 
Antallet eldre er økende. Prendergast 
mente også at pasientene sannsynligvis blir 
behandlet for sent i forløpet. Studier viser 
økende risiko for dårlig resultat ved økende 
strømningshastigheter og symptomer, og 
ved å vente øker myokardfibrosen (diagnos-
tisert med MR). Nå, med «enkle» TAVI-
prosedyrer, kan man intervenere tidligere og 
endre vent og se-strategien.

Intervensjonskardiologer i Norge 
vil sannsynligvis, som i Tyskland, være mer 
innstilt på TAVI hos lavere risikopasienter 
enn kirurger. TAVI blir nok snart den domi-
nerende terapi for aortastenose med mindre 
vent og se-holdning enn i dag. Det er mulig 
vevsdoppler og MR kan veilede oss i når, og 
hos hvem, vi skal intervenere.

Utviklingen går mot at yngre pasien-
ter med lavere risiko vil bli behandlet med 
TAVI. Hvis yngre pasienter skal behandles, 
trenger vi studier. Der er den pågående 
NOTION II-studien viktig. Vi må få klarhet i 
holdbarheten av TAVI vs. tradisjonelle biolo-
giske klaffer. Er det forskjeller i endokarditt-
hyppighet? Kan man redusere slagfore-
komst ytterligere, optimalisere behandling 
av bikuspide klaffer, forebygge paravalvulær 
lekkasje (som i noen grad er løst), redusere 
behov for permanent pacemaker og finne 
enda bedre metoder for trygg tilgang ved 
behov for non- transfemoralt innstikk?

Antikoagulasjonsregimene studeres 
nå i flere studier, og NOAK eller warfarin 
ligger an til å få en plass etter TAVI, aktuali-
sert etter Dvirs studie om trombosering av 
klaffebladene i biologiske klaffer, presentert 
under PCR sist vår.
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MODERNE BEHANDLING AV 
KLAFFEFEIL - FREMTIDEN BLIR 

«PERKUTAN»
Thomas von Lueder, Ekkosenteret, Hjertemedisinsk avdeling,  

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Mange sesjoner omhandlet perkutan 
behandling av klaffefeil - midt i blinken 
mtp. at mottoet til årets ESC-kongress var 
hjertemøte (heart meeting). Hjertekirurgi 
generelt, og perkutan klaffeintervensjon i 
særdeleshet, er basert på multidisiplinær 
samarbeid mellom pasientansvarlig lege/
kardiolog, hjertekirurg, intervensjonskar-
diolog og ekkokardiografispesialist. Denne 
samhandlingen skjer oftest i form av hjerte-
møtet som er godt innarbeidet ved norske 
sykehus gjennom mange år. Her oppsum-
meres om perkutan behandling av klaffefeil 
fra ulike sesjoner med dels overlappende 
innhold.

En rekke sesjoner omhandlet trikus-
pidalinsuffiens og belyste problem stillingen 
både fra kirurgisk og intervensjonell ståsted. 
Trikuspidalinsuffiens er et betydelig pro-
blem som nok mange mener har vært 
forsømt i alle år. Trikuspidalinsuffiens og 
insuffisiensgrad gir uavhengig prognostisk 
informasjon (Nath J, J Am Coll Cardiol 
2004). Isolert trikuspidalinsuffiens blir 
svært sjeldent operert, og interessen for 
eventuelle perkutane behandlingsmulig-
heter av trikuspidalinsuffiens har vært stor. 
Francesco Maisano, intervensjonskardiolog 
i Zürich, Sveits, hadde flere sentrale innlegg 
om perkutane metoder som er under klinisk 
utprøving. Signifikant trikuspidalinsuffiens 
etter hjertekirurgi eller perkutan klaffeinter-
vensjon (som MitraClip) medfører forver-
ret prognose. Den etterhvert veletablerte 
MitraClip-prosedyren kan anvendes på 
trikuspidalklaffen, med tilgang via vena 
femoralis. Pga. ulik anatomi (bl.a. antall seil) 
brukes annen tilnærming idet man tilstreber 
å lukke kommisurene ved trikuspidalclip hel-
ler enn å føye sammen sentrale klafferender 
(ad modum Alfieri) som ved konvensjonell 
MitraClip. I Zürich har man hittil behandlet 
i overkant av 60 pasienter med trikuspi-

dalclip. Metoden egner seg ifølge Maisano 
imidlertid ikke ved store koaptasjonsdefek-
ter/diastase eller dersom en ikke oppnår 
optimal bildekvalitet som er kritisk viktig 
ved periprosedyre-ekkokardiografi. 

En vesentlig årsak til funksjonell 
trikuspidalinsuffiens er en dilatert ring. En 
rekke systemer for perkutan annuloplastikk 
er under utvikling. 4Tech sitt Tricinch-
system innføres via lyskevene opp til høyre 
atrium og skal redusere trikuspidalringdia-
meter. Systemet festes i ringen nær den 
anteroposteriore kommissuren vha. en 
ankerskrue, og deretter utøves jevnt strekk 
i festetråden inntil ringen er redusert og 
lekkasjen avtar. Det settes deretter en stor 
stent i vena cava som forankring for selve 
strammetråden (www.4techtricuspid.com/
tricinch). Det pågår en europeisk fase 1-stu-
die for å teste systemet.

En annen måte å redusere ringdia-
meter på er Trialign. Som navnet tilsier er 
denne utviklet basert på Mitralign som er en 
plikerings- (sammenfoldings-) mekanisme 
utviklet for mitralklaffen. Ved align-teknik-
ken settes det suksessivt to plateforsterkete 
ankersuturer (pledget suture) i klafferingen 
som så strammes mot hverandre under 
ekkokardiografisk kontroll og knytes når 
lekkasjegraden er passe redusert. Første 
pasient  som ble behandlet med denne 
metoden på trikuspidalklaffen på verdens-
basis var en inoperabel 89 år gammel 
kvinne med trikuspidalinsuffiens som hadde 
massive ødemer med hudulcerasjoner 
samt nyresvikt (Schofer J, J Am Coll Cardiol 
2015). Det pågår for tiden en amerikansk 
fase 1+2-studie. 

Selve konseptet med plikering er 
ifølge Maisano mer velegnet til behandling 
av trikuspidalklaff enn mitralklaff. Han ser 
tre potensielle hovedindikasjoner ved frem-
tidig intervensjonell behandling av trikuspi-
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dalinsuffiens: som palliativ behandling hos 
dem som ikke responderer på medisinsk 
behandling, hos dem som har trikuspidalin-
suffiens eller utvikler trikuspidalinsuffiens 
etter venstresidig klaffebehandling, og som 
preventiv behandling hos dem med dilatert 
trikuspidalannulus etter perkutan behand-
ling av venstresidige klaffer (surgical-like 
indication).

Et klinisk dilemma er trikuspidal-
insuffiens som oppstår eller blir hemody-
namisk betydningsfull sent etter tidligere 
operasjon av venstresidige klaffer. Michele 
de Bonis fra Milano diskuterte indikasjon 
og tidspunkt for kirurgi hos slike pasienter. 
Mange av disse pasientene blir aldri vurdert 
for ny operasjon eller annen klaffebehand-
ling. Aktuelle ESC-retningslinjer gir svak 
anbefaling til kirurgi (klasse IIa, B) ved 
symptomer, dersom høyre ventrikkel svikter 
og hvis det ikke samtidig foreligger behand-
lingstrengende venstresidige klaffefeil eller 
alvorlig pulmonal hypertensjon. Allment 
aksepterte grenser for høyre ventrikkelsvikt 
er redusert systolisk funksjon (TAPSE < 15 
mm, vevshastighet S´< 11cm/s, høyre ven-
trikkels systoliske areal > 20 cm2). Arbeids-
belastning kan utføres for å dokumentere 
hemodynamisk relevans av trikuspidalinsuf-
fiens hos uavklarte pasienter (Andersen M, 
Circ Heart Fail 2014:7;911-917). Minimalt 
invasive operasjoner på bankende hjerte 
utføres ved enkelte sentre.

Cardioband (www.valtechcardio.
com/cardioband/) er et annet spennende 
intervensjonsprinsipp for mitral- eller trikus-
pidalplastikk. Her gjøres det supravalvulær 
ringplastikk lik tradisjonell kirurgi. En juster-
bar ring forankres ved at det settes skruer 
suksessivt mens ringen leveres gjennom 
hylsen. Til slutt strammes ringen vha. skru-
mekanikk. Dette skjer altså i et bankende 
hjerte under direkte ekkokardiografisk kon-
troll (transøsofagusekkokardiografi (TØE)) 
til ringstørrelsen passer «perfekt». Resul-
tatet ser til forveksling lik ut som kirurgisk 
ringplastikk. En tidlig klinisk studie viste 
gjennomsnittlig 30 % reduksjon av septola-
teral diameter, og over 90 % av behandlete 
pasienter hadde lekkasjegrad moderat eller 
mindre. Cardioband-prosedyren kan utføres 
som ledd i 2-trinnsbehandling, f.eks. i kom-
binasjon med MitraClip. Kliniske studier på 
trikuspidalklaffen pågår. Cardioband finnes 

til åpen mitralkirurgi (Cardinal) og sys da 
inn på vanlig måte. Venstre atrium lukkes 
med tobakkspungsuturen rund leverings-
kateter som er fremdeles festet på ringen. 
Etter avgang fra hjertelungemaskin stram-
mes ringen vha. TØE. Deretter løses ringen, 
kateter trekkes mens atriotomien lukkes, og 
operasjonen avsluttes på vanlig måte. 

Mens perkutan klaffeerstatning av 
nativ trikuspidalklaff er vanskelig ettersom 
ringen er tøyelig og således ikke tillater solid 
forankring, har såkalt klaff-i-klaff (valve-
in-valve (ViV))-intervensjon blitt forsøkt 
hos pasienter med degenerert biologisk 
trikuspidalventil. Her benyttes erfaring man 
har bygd opp gjennom ViV TAVI. Ved tri-
kuspidal klaff-i-klaff settes en konvensjonell 
TAVI-ventil i den gamle trikuspidalventilen. 
Jan Henzel fra Warsawa, Polen, diskuterte 
denne behandlingsmuligheten. Han tok 
utgangspunkt i en kasuistikk av en 67 år 
gammel kvinnelig pasient med 4 tidligere 
klaffeoperasjoner (åpen kommisurotomi, 
reoperert med mekanisk mitralventil og bio-
logisk trikuspidalventil, reoperert med bio-
logisk trikuspidalventil og så reoperert med 
kommisurotomi av trikuspidalventil). Pasi-
enten fikk innsatt en Sapien Edwards-ventil 
med rask ekstern pacing under leveringen. 

Klaff-i-klaff -prosedyren er imidlertid 
dårlig egnet ved tidligere ringplastikk (hver-
ken trikuspidal eller mitral) pga. at ringen 
ikke gir godt nok støtte for den nye ventilen. 
Valg av korrekt ventiltype/-størrelse er 
kritisk ved alle klaff-i-klaff-prosedyrer. Det 
foreløpig største materialet med trikuspidal 
klaff-i-klaff stammer fra den internasjonale 
registerstudien Valve-in-Valve Internatio-
nal Database Registry (McElhinney DB, 
Circulation 2016). 

En gjør i denne sammenhengen 
oppmerksom på en nyttig app, ViV (www.
ubqo.com/viv). Denne er utviklet av hjerte-
kirurger ved St Thomas Hospital, London, 
og teknologiselskapet UBQO og gir en fin 
oversikt over kompatibilitet mellom biolo-
giske klaffeproteser og perkutane ventiler. 
Appen kan lastes ned gratis til smarttelefon, 
og det finnes en versjon både for aorta- og 
mitralklaff. Denne appen er kjekt å ha også 
til undervisning eller f.eks. for å vise ulike 
klaffetyper til pasient under visitten.

Årets ESC-kongress viste tydelig at 
kateterbasert behandling av klaffefeil er et 
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felt i rivende utvikling, med TAVI i spissen. 
Mange husker fortsatt at nasjonalt råd for 
kvalitet og prioritering i helsetjenesten bare 
i 2008 fastslo at TAVI var eksperimentell 
behandling, i strak i motsetning til det 
samlete norske thoraxkirurgiske, kardio-
logiske og radiologiske miljøet. Hvordan 
det så har gått med TAVI siden, har vi sett. 
Indikasjon til TAVI utvides stadig, og de 
fleste pasienter kan i dag behandles via 
transfemoral tilgang og i lokalanestesi. 
Over 300.000 TAVI-prosedyrer er utført 

på verdensbasis hittil hvorav 70.000 alene 
i 2015. Det forventes en firedobling i antall 
TAVI-prosedyrer innen 10 år. Alain Cribier 
fra Rouen, Frankrike, utførte første TAVI-
behandling i 2002 og ble under kongres-
sen hedret med ESCs gullmedalje for sitt 
livsverk innen intervensjonell kardiologi. Om 
behandling av aortaklaff i fremtiden mener 
han følgende: «TAVI ble utviklet for pasi-
enter som ikke kunne opereres. I fremtiden 
vil sannsynligvis bare de opereres som ikke 
egner seg godt for TAVI».

HYPERTENSJON HOS KVINNER
Stine Fossum, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål 

Årets kongress hadde flere foredrag og pos-
tere om hjerte- og karsykdom hos kvinner. 
En ettermiddagsøkt tok for seg hyperten-
sjon hos kvinner. 

Er kvinner med 
hypertensjon 
underbehandlet?
Eldre studier, som Framingham-studien, har 
vist en dårligere kontroll av hypertensjon 
hos spesielt eldre kvinner. Kontrollratene 
for menn var hhv. 38 %, 36 % og 38 % i 
aldersgruppene < 60 år, 60-79 år og > 80 
år. For kvinner var de tilsvarende andelene 
hhv. 38 %, 28 % og 23 % (1). Målet for 
blodtrykkskontroll som ble brukt var < 140 
mm Hg systolisk og < 90 mm Hg diastolisk. 
I-SEARCH-studien, en internasjonal studie 
fra 2005-2006, fant også høyere systolisk 
blodtrykk og lavere kontrollrate hos kvinner 
sammenlignet med menn (2).

Nyere studier har imidlertid kommet 
frem til andre resultater. En studie publisert 
i Circulation i 2016 undersøkte endringene 
i forekomst av hypertensjon, behandling 
og blodtrykkskontroll fra 2000 til 2010. 
Et MEDLINE-søk fra 1995 til 2014 førte til 
inkludering av 135 populasjons-baserte 
studer fra 90 ulike land. Studien fant at 
både grad av behandling og kontroll har økt 
i høyinntektsland, mens i lav- og middelinn-
tektsland har det vært liten endring, eller til 

og med en reduksjon i oppnådd blodtrykks-
kontroll. Selv om det ikke var et hovedpoeng 
i studien, viste de at kontrollraten var noe 
høyere hos kvinner enn hos menn, både 
globalt og i høy- og lavinntektsland sett hver 
for seg (3). 

Nyere data fra Tyskland viser også 
generelt bedre blodtrykkskontroll hos både 
menn og kvinner de siste årene uten at det 
er noen store kjønnsforskjeller, men en ten-
dens til bedre kontroll hos kvinner (4). 

Til slutt drøftet professoren fra 
Berlin ulike kvinne-spesifikke aspekter, som 
at eldre kvinner har mer isolert systolisk 
hypertensjon og stivere kar, og at kvinne-
nes adapsjon ved hypertensjon ser ut til å 
være preget av mer hypertrofi som i mindre 
grad går i regress ved behandling, men med 
bedre bevart ejeksjonsfraksjon. Kvinner får 
forskrevet et høyere antall antihypertensive 
medikamenter, men har allikevel høyere 
rater av behandlingsresistent hyperten-
sjon, som igjen er assosiert med høyere 
kardiovaskulær risiko (5). Dette kan skyldes 
ukjente fysiologiske mekanismer som sti-
vere kar eller forskjeller i renin-angiotensin-
systemet. Disse forskjellige fysiologiske 
mekanismene kan være grunnlag for kjønns-
spesifikke angrepspunkter for behandling av 
hypertensjon og bør studeres videre. 



hjerteforum   N° 4/ 2016 / vol 29 66

Behandling av hypertensjon 
hos kvinner 
Senere på dagen hadde en professor 
ved Karolinska Institutet et foredrag om 
behandling av hypertensjon hos kvinner. 
Han viste til at vi bruker de samme risiko-
faktorene i beregning av kardiovaskulær 
risiko hos kvinner og menn (SCORE) og at 
det er anbefalt samme behandlingsstrategi 
uavhengig av kjønn (6). Det er imidlertid 
få studier som har sett på antihyperten-
siv behandling hos kvinner alene. I store 
metaanalyser ser det ut til at blodtrykks-
senkende medikamenter senker blodtrykket 
like effektivt og forhindrer kardiovaskulære 
hendelser på lik linje hos kvinner og menn 
(7). Basert på effekt blir det derfor foreslått 
samme medikamentgrupper for behandling 
av hypertensjon hos kvinner og menn. Imid-
lertid kan bivirkningsprofilen være ulik for 
kvinner og menn. For eksempel har kvinnene 
høyere risiko for luftveisplager ved bruk av 
ACE-hemmere. Kardiovaskulær risiko ved 
samtidig diabetes er større hos kvinner. Det 
er også data som tyder på at hypertensjon 
er en viktigere risikofaktor for kvinner enn 
menn, mens arteriosklerotiske prosesser 
er viktigere hos menn. Dersom man gjør en 
samlet vurdering av risikoprofil, komorbidi-
tet og bivirkninger, kan de samme medika-
mentene brukes hos menn og kvinner. 

En svensk database med 75 000 
hypertensive pasienter i primærhelsetje-
nesten, viste at kvinner blir behandlet til et 
noe høyere blodtrykk og kvinner bruker mer 
betablokkere og diuretika (færre ACE-hem-
mere) sammenlignet med menn. Skyldes 
disse funnene ulik komorbiditet? Det ble 
funnet samme trend når de kun så på diabe-
tikere: Kvinnene fikk mindre ACE-hemmere 
og mer diuretika (8). 

Det er altså anbefalt lik behandling 
og likt behandlingsmål for kvinner og menn, 
men foredragsholderen konkluderte med at 
det ikke ser ut til å bli fulgt i praksis. 

Gynekardiologi: kvinne-spesifikke 
risikofaktorer for hypertensjon 
Forskjellene i kjønnshormoner hos kvinner 
og menn endrer seg i løpet av livet. Hos 
friske premenopausale kvinner fremmer 
østrogen vasodilatasjon, reduserer prolife-
rasjon av glatte muskelceller og motvirker 

hypertrofi av hjertet. Foredragsholderen 
tok opp flere kvinnespesifikke risikofakto-
rer for kardiovaskulær sykdom, inndelt i 
hormon-relaterte (tidspunkt for menarke 
og menopause, prematur ovariesvikt 
(POI), polycystisk ovariesyndrom (PCOS) 
og infertilitet) og svangerskapsrelaterte 
risikofaktorer (gjentatte spontanaborter, 
hypertensive tilstander i svangerskapet og 
svangerskapsdiabetes). I tillegg kommer de 
autoimmune og inflammatoriske sykdom-
mene som er overrepresentert hos kvinner 
(systemisk lupus erytematosus, revmatoid 
artritt, thyreoidea-sykdom). 

To nye studier fra 2016 konklude-
rer med at reproduktive faktorer ikke bør 
inkluderes i risiko-score hos postmenopau-
sale kvinner (9,10), men foredragsholderen 
poengterte at det kan allikevel hende at 
hormonelle/reproduktive faktorer kan være 
relevant for å identifisere kvinner med 
prematur kardiovaskulær risiko (11). For 
en del av sykdommene i reproduktiv alder 
(PCOS og POI) foreligger det ikke nok data 
til å konkludere med at disse kvinnene har 
økt risiko for senere hjerte- og karsykdom, 
men det foreligger mer data som tyder 
på at gjentatte spontanaborter kan øke 
risikoen for senere hjerte- og karsykdom. En 
metaanalyse fra 2007 viste også at kvinner 
med preeklampsi hadde to ganger høyere 
risiko for iskemisk hjertesykdom enn kvinner 
uten denne svangerskapskomplikasjonen 
(12). Også kvinner med svangerskapsin-
dusert hypertensjon er vist å ha økt risiko 
for hjerte- og karsykdom. Spesielt har disse 
kvinnene økt risiko for hypertensjon etter 
svangerskapet. Tidsrommet mellom en 
kvinnes svangerskap og utvikling av de mer 
tradisjonelle risikofaktorene for kardiovas-
kulær sykdom er et vindu med mulighet for 
tidlig intervensjon og forebygging. 

I de siste europeiske retningslinjene 
for forebygging av hjerte- og karsykdom 
i klinisk praksis (2016) er kvinner med 
tidligere preeklampsi og/eller svangerskaps-
indusert hypertensjon anbefalt regelmessig 
screening for hypertensjon og diabetes 
(IIa-anbefaling). Også kvinner med PCOS 
eller svangerskapsindusert diabetes skal 
man vurdere å screene for diabetes, og for 
kvinner med tidligere premature fødsler 
kan screening for hypertensjon og diabetes 
vurderes (6). 
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«CRITICAL ISSUES IN 
ANTITHROMBOTIC THERAPY»

Trygve Sundby Hall, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Diskusjonen rundt hvordan best velge ut 
og behandle pasienter som trenger dobbel 
blodplatehemmende behandling (DAPT) 
eller DAPT pluss antikoagulant (trippelbe-
handling) er ikke ny, men engasjerer frem-
deles mange som jobber innenfor kardiologi. 
Anbefalingsklasse og dokumentasjonsnivå 
i retningslinjene som eksisterer per idag er 
varierende, hvorav flere problem stillinger 
har motstridende resultater i eksisterende 
litteratur eller ikke har blitt belyst tilstrek-
kelig i randomiserte studier av tilfredstil-
lende størrelse. Videre har en mulighet 
for nye medikament- og doseringskombi-
nasjoner oppstått etter innføring av nye 
ADP-reseptorhemmere og ikke-vitamin 
K-avhengige orale antikoagulantia (NOAK) 
i klinisk praksis, og det pågår flere studier 
som undersøker alternative behandlings-

strategier som kan tenkes å forbedre 
utkomme i aktuelle pasientgrupper. Temaet 
er derfor høyaktuelt og genererer menings-
utveksling. Ved årets ESC-kongress var det 
en egen sesjon med tittelen «critical issues 
in antithrombotic therapy», hvor illustre-
rende pasientkasustikker ble presentert før 
tilhørerne og panelet i etterkant diskuterte 
sentrale problemstillinger fra eksempelet 
som var lagt frem. Det var også innlagte 
spørsmål under presentasjonene med 
svaralternativer til publikumsavstemning via 
mobil applikasjon, og formatet stimulerte 
til en meningsfull diskusjon mellom ord-
styrerne, ekspertene i panelet og tilhørerne.

De to første kasuistikkene omhand-
let trippelbehandling, hvor pasienten var 
blitt PCI-behandlet med medikamentav-
givende stent grunnet presentasjon med 
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henholdsvis stabil angina og NSTEMI. Det 
forelå derfor indikasjon for DAPT hos begge, 
samtidig som de grunnet atrieflimmer med 
flere risikofaktorer for kardioemboli hadde 
god indikasjon for antikoagulasjon. En rekke 
ulike problemstillinger ble belyst over ca. en 
times gjennomgang, og ikke alt kan gjengis 
her. Men riktig sammensetning av medika-
menter, doseringsintensitet og hvor lang tid 
det må gå før en kan redusere antitrombot-
isk behandling må trekkes frem som spesielt 
i fokus. Det ble minnet om at tikagrelor og 
prasugrel fremdeles ikke skal brukes ved 
trippelbehandling, men at studier  pågår 
som vil bidra med mer informasjon om 
eventuell bruk av disse medikamentene 
i fremtiden hos 
liknende pasienter 
(f.eks. studiene 
RE-DUAL PCI og 
PIONEER AF-PCI). 
Det ble også 
trukket frem at det 
ikke eksisterer noen 
klar anbefaling eller 
dokumentasjon på 
om acetylsalisyl-
syre eller klopido-
grel bør beholdes i 
kombinasjon med 
antikoagulasjon når 
en skal trappe ned 
behandlingsintensiteten, samt at warfa-
rin, spesielt i land hvor ressursene er mer 
sparsomme, fremdeles har en plass. Det ble 
ellers poengtert at risiko for stenttrombose, 
kardioemboli og blødning må veies opp mot 
hverandre hos den enkelte pasient og at 
HAS-BLED-skår som estimat for blødnings-
risiko har vært brukt i ESC sine behandling-
salgoritmer for anbefaling av lengden på 
trippelbehandling på mellom en og seks 
måneder hos slike pasienter (1,2). En dis-
kuterte også dosering ved bruk av NOAK, 
hvor flere så langt nok har foretrukket 
laveste godkjente dose ved bruk sammen 
med DAPT, selv om dokumentasjonen for 
dette har vært sparsom (2,3). Det var derfor 
spesielt interessant at de nye ESC retning-
slinjene for atrieflimmer, som ble publisert 
dagen etter sesjonen, har tatt ut HAS-
BLED fra sin behandlingsalgoritme. I tillegg 
anbefaler de nye retningslinjene å bruke 
de NOAK-doser som har vist seg effektive 

som slagprofylakse i fase III-studiene ved 
atrieflimmer, også når en bruker NOAK som 
ledd i trippelbehandling (4). 

Siste kasuistikk omhandlet DAPT 
hvor en 83 år gammel mann med kjent 
diabetes og NSTEMI, som egentlig ut ifra 
Syntax-skår og angiografifunn hadde indika-
sjon for aortokoronar bypassoperasjon 
(ACB), ble behandlet med innsetting av 
medikamentavgivende stenter på bakgrunn 
av at han ble vurdert som høyrisikopasient 
og selv ikke ønsket kirurgisk behandling for 
ganske kompleks koronarsykdom. Også her 
ble en mengde relevante temaer diskutert, 
slik som ACB vs. PCI og bruk av Syntax-skår, 
verdien av «heart team» under ad hoc-hjer-

temøter, bruken 
av medikament-
avgivende stent 
vs. metallstent 
hos diabetikere og 
behovet for mer 
data rundt valget 
av konservativ vs. 
invasiv strategi 
hos eldre pasi-
enter. Imidlertid 
gikk hoveddisku-
sjonen på DAPT, 
hvor en fokuserte 
på riktig valg av 
P2Y12-hemmer og 

lengde på terapi. Panelet trakk frem at den 
aktuelle pasienten hadde høy iskemisk risiko 
med bl.a. diabetes, tidligere hjerteinfarkt og 
iskemisk hjerneslag, samtidig som han også 
hadde høy blødningsrisiko. Nåværende ret-
ningslinjer gir anbefaling IA for 12 måneders 
behandling med preferanse mot tikagrelor 
eller prasugrel som andre blodplatehemmer, 
men også IIbA for kortere (3-6 måneder ved 
høy blødningsrisiko) eller lengre (utover 12 
måneder etter nøye overveielse av argu-
menter som taler for og imot) varighet 
(2,5). Det ble trukket frem at den aktuelle 
pasienten ikke hadde indikasjon for prasu-
grel grunnet kontraindikasjoner for medika-
mentet, og at han heller ikke var aktuell for 
forlenget tikagrelor-behandling utover 12 
måneder (siden han hadde ett av eksklu-
sjonskriteriene til PEGASUS-studien i form 
av tidligere slag) (6). Imidlertid mente en i 
panelet at en utfra DAPT-studien muligens 
kunne forsvare forlenget behandling utover 
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ett år med klopidogrel hos denne pasienten 
hvis det første året etter PCI gikk uten kom-
plikasjoner (7). Dette førte til at DAPT-stu-
dien og signalet for mulig økt ikke-kardio-
vaskulær mortalitet ved forlenget DAPT 
ble livlig diskutert av flere, hvor det bl.a. ble 
trukket frem at signalet kunne forklares av 
en ubalanse av krefttilfeller allerede tilstede 
ved inklusjon i den ene armen. Det ble også 
henvist til at en nylig publisert metaanalyse 
som undersøkte forlenget blodplatehem-
mende behandling hos pasienter med tidlig-
ere hjerteinfarkt viste oppløftende resultater 
(8). Konklusjonsmessig er evidensen for 
forlenget blodplatehemmende behandling 
utover 12 måneder sterkest hos dem med 
tidligere hjerteinfarkt, samtidig som gevin-
sten ut ifra det vi vet i dag nok må ansees 
moderat og forbeholdt spesielt selekterte 
pasienter.
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STABIL KORONARSYKDOM OG 
UTVIKLING AV USTABILE PLAKK

Svein Solheim, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Aterosklerose i koronararteriene kan 
progrediere til plakkdannelse som igjen kan 
forårsake større eller mindre obstruksjon 
av en kransåre og trombedannelse som kan 
resultere i akutt hjerteinfarkt. Lokalt er ana-
tomiske (stenosegrad), fysiologiske (strøm-
ningsbegrensning) og morfologiske (plakk-
morfologi) faktorer sentrale for utvikling 
av ustabile lesjoner. Plakk med tynn fibrøs 
kapsel (thin cap fibroatheroma) har lenge 
vært oppfattet som ustabile, men studier 
har vist at kun en mindre del av disse plak-
kene faktisk utvikler ruptur i kapselen, og de 
færreste av de plakkene med ruptur fører til 
akutte koronare hendelser. Hos pasienter 
med stabil koronarsykdom har man i lengre 
tid forsøkt å påvise spesifikke karakteristika 

ved de plakkene som blir ustabile og som 
kan gi koronare hendelser. I CONFIRM-
studien (Min et al. J Am Coll Cardiol 2011) 
fulgte man 23854 pasienter med eller uten 
koronarsykdom over gjennomsnitt 2,3 år og 
fant, ikke overraskende, at de uten koronare 
stenoser hadde lavest mortalitet, mens de 
med utbredte stenoser i alle 3 kargebeter 
og/eller signifikant venstre hovedstamme-
stenose hadde høyest dødelighet. Imidlertid 
kunne man ikke i de to store studiene COU-
RAGE og BARI 2D påvise at revaskularise-
ring reduserte forekomsten av større kardio-
vaskulære hendelser sammenlignet med 
optimal medisinsk behandling hos pasienter 
med stabil koronarsykdom og angiografisk 
signifikante stenoser. Mye tyder på at det er 
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spesielle karakteristika ved plakkene utover 
kun angiografisk stenosegrad som indikerer 
vulnerabilitet. I en større CT-studie så man 
at det var pasienter med positiv arteriere-
modellering (vekst av plakket utover) og 
stort plakkvolum som var mest utsatt for 
akutt koronarsyndrom i oppfølgingstiden. I 
PROSPECT-studien (N Engl J Med 2011) var 
det plakkstørrelse, tilstedeværelsen av tynn 
fibrøs kappe og minste lumendiameter < 4 
mm² som først og fremst predikterte nye 
hendelser (non culprit lesions). 

I løpet av de siste årene har man 
introdusert en ny fysiologisk målepara-
meter, FFR (fractional flow reserve) som 
gjenspeiler eventuelle trykkforskjeller og 
derigjennom blodstrøm over koronare 
stenoser. FFR gjøres i forbindelse med koro-
nar angiografi med en spesiell trykkwire, og 
verdier > 0,8 tilsier at det ikke er blodstrøm-
begrensning over stenosen. I FAME-studien 
(N Engl J Med 2009) fant man signifikant 
færre endepunkter (død, hjerteinfarkt og 
revaskularisering) i løpet av 1 år hos stabile 
koronarpasienter som ble PCI-behandlet 
med FFR ≤ 0,8 sammenliknet med dem som 
fikk utført PCI kun ut fra angiografisk steno-
segrad (≥ 50 %). I FAME 2-studien (N Engl 
J Med 2012) fant man at pasienter med sta-
bil koronarsykdom som ble revaskularisert 
hvis FFR var positiv (≤ 0,8), hadde signifi-

kant færre primære endepunkter sammen-
liknet med dem som kun fikk optimal medi-
sinsk behandling. Disse studiene indikerer 
at også fysiologiske faktorer har betydning 
for hvor «farlig» en stenose er hos dem 
med stabil koronarsykdom. Høyrisikoplakk, 
ut fra CT av koronararterier, kjennetegnes 
ved positive remodellering, lav attenuasjon 
i plakket som igjen indikerer en relativt stor 
nekrotisk kjerne («soft plaque»). Forskning 
har vist (Ahmadi, Narula) at FFR-positive 
lesjoner (≤ 0,8) har større nekrotisk kjerne 
(«low attenuation plaque volume») som 
kjennetegner plakk som kan progrediere 
og bli ustabile. I tillegg vil inngangsvinkelen 
mot stenosen, stenosens lengde og formen 
på lumen samt referansestørrelsen på karet 
påvirke FFR (M. Kern, Catheter Cardiovasc 
Interv 2014;84:414-415). FFR gjenspeiler 
altså noe mer enn bare blodstrøm, sannsyn-
ligvis også morfologi. I FAME-studien ble 
det kun registrert ett (0,2 %) akutt hjerte-
infarkt hos pasienter med totalt 513 lesjoner 
som hadde FFR > 0,8, mens det ble regis-
trert 31 (3,7%) akutte hjerteinfarkt hos dem 
med FFR ≤ 0,8. I fremtiden vil måling av FFR 
hos pasienter med stabil koronarsykdom 
trolig få en større plass, og stenoser med 
normal FFR (> 0,8) vil med liten sannsynlig-
het være utgangspunkt for akutte koronare 
hendelser.

ATRIEFLIMMER OG ALKOHOL 
– RISIKO FOR ISKEMISK 

HJERNESLAG 
Sara Reinvik Ulimoen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Slagrisikoen ved atrieflimmer er godt kjent, 
og CHA2DS2-VASc-skår er blitt et etablert 
verktøy for å vurdere risiko for hjerneslag og 
dermed behov for antikoagulasjonsbehand-
ling. Risikofaktorene som inngår i skåren kan 
stort sett ikke modifiseres, og det har vært 
forsøkt å i tillegg identifisere modifiserbare 
livsstilsfaktorer av betydning for slagrisi-
koen. Tidligere i år ble det publisert data fra 

to amerikanske atrieflimmerkohorter der en 
ikke fant noen sammenheng mellom alko-
holbruk og risiko for hjerneslag (1). 

På årets ESC-kongress presenterte 
Al-Khalili fra Karolinska Institutet i Stock-
holm et interessant abstrakt om samme 
tema. Ved gjennomgang av et svensk 
sykehusregister f.o.m. 2006 t.o.m. 2012 
ble det blant mer enn 340 000 pasienter 
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med atrieflimmer identifisert drøyt 25 000 
pasienter med lav slagrisiko, definert som 
CHA2DS2-VASc 0 (menn) eller 1 (kvinner). 
Gjennomsnittsalderen var 55 år, og 72 % 
var menn. Det var generelt lite komorbiditet, 
da pasientene var yngre enn 65 år og de 
med sykdommer som inngår i CHA2DS2-
VASc-skår (hjertesvikt, hypertensjon, diabe-
tes, koronarsykdom, tidligere slag), ikke ble 
inkludert. Det var til sammen 13,0 % som 
brukte klasse 1- eller 3-antiarytmika, mens 
54,6 % brukte betablokkere, 2,4 % kalsium-
blokkere og 4,6 % digoxin. Til tross for lav 
hjerneslagrisiko sto 27 % på oral antikoagu-
lasjon og 19 % brukte blodplatehemmende 
behandling. 

Median observasjonstid var 5 år, og 
i denne perioden var den årlige insidensen 
av iskemisk hjerneslag 0,34 %. Det var 
ingen kjønnsforskjeller, men til tross for at 
alle pasientene var under 65 år ga høyere 
alder økt risiko for slag (hasardratio (HR) 
per år 1,06, 95 % KI 1,05-1,08). 5 % av 

pasientene var registrert med en alkohol-
relatert diagnose, noe som økte risikoen 
for iskemisk slag betydelig (HR 2,01, 95 % 
KI 1,45-2,79). Bruk av oral antikoagulasjon 
reduserte slagrisikoen selv i denne lavrisi-
kogruppen (HR 0,78, 95 % KI 0,63-0,97). 
Blodplatehemmere reduserte ikke risiko for 
iskemisk slag. 

Det var altså en betydelig økning av 
risiko for iskemisk slag knyttet til det å ha et 
skadelig forbruk av alkohol i denne grup-
pen med lav bakgrunnsrisiko for slag. Vi vet 
mindre om hvilken betydning overforbruk av 
alkohol har blant atrieflimmerpasienter med 
en høyere slagrisiko. Vi som behandler pasi-
enter med atrieflimmer, bør sannsynligvis 
oftere diskutere alkoholforbruk og drikke-
vaner med pasientene og ev. oppfordre til å 
redusere inntaket dersom det er indisert. 
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