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Den årlige Heart Failure-kongressen som arrangeres av Heart 
Failure Association of the European Society of Cardiology 
(ESC), ble i år avviklet i Firenze 21.-24. mai. Firenze, som er 
regionshovedstad i Toscana og som ligger flott til ved elven Arno, 
bærer preg av å ha vært et knutepunkt for europeisk handel og finans 
i middelalderen og fødestedet for den italienske renessanse med 
storslått kunst og arkitektur. Få kongressbyer er så flotte som Firenze 
med et sentralt beliggende kongressenter og tallrike severdigheter samt 
mat og drikke av beste kvalitet. 

Kongressen er verdens største hjertesviktkongress, og i år var 
den 3. verdenskongress om akutt hjertesvikt en del av årets kongress. 
Tilsammen var det 6148 deltagere fra mer enn 103 forskjellige land. 
Dette var markert flere deltagere enn i 2015 da det var 4791 som deltok 
på kongressen. Kongressen hadde som vanlig flere typer sesjoner, bl.a. 
hovedsesjoner, symposier, firmasponsete satelittsymposier i tillegg 
til poster-sesjoner og workshops. Et spesielt fokus i år var på «heart 
failure: state of the art» med fokus på de siste anbefalinger for å 
diagnostisere hjertesvikt, predikere hjertesviktpasientenes utkomme, 
behandling av hjertesvikt med medikamenter og device-er, strukturert 
behandlingsopplegg og livsstil. Den største nyheten i så måte var 
nok for mange presentasjonen av de nye retningslinjene fra ESC for 
diagnostisering og behandling av akutt og kronisk hjertesvikt.

Her presenteres de nye ESC-retningslinjene, referat fra sesjonen 
om kardio-onkologi samt fra andre studier inkludert flere av studiene 
fra Late Breaking Trials.

Erik Øie, stedlig redaktør (sammen med Rune Mo)

HEART FAILURE-KONGRESSEN 2016
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NYE RETNINGSLINJER FOR 
DIAGNOSE OG BEHANDLING AV 

KRONISK HJERTESVIKT
Rune Mo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Et åpenbart høydepunkt i årets europeiske 
hjertesviktkongress var lanseringen av nye 
retningslinjer for utredning og behandling 
av akutt og kronisk hjertesvikt, 2016 ESC 
guidelines for the diagnosis and manage-
ment of acute and chronic heart failure. På 
kongressens første dag ble retningslinjene 
presentert i en hovedsesjon. Samtidig ble 
retningslinjene gjort elektronisk tilgjenge-
lig i European Heart Journal [1]. Gjennom 
hele kongressen fulgte så flere sesjoner 
med utgangspunkt i retningslinjene. Det ble 
mellom annet fokusert separat på akutt og 
kronisk hjertesvikt, arytmier og instrumen-
tell behandling (device-er) ved hjertesvikt, 
komorbiditet hos pasienten med hjertesvikt 
samt på implementering av retningslinjene i 
klinisk praksis.

Europeiske retningslinjer for utred-
ning og behandling av hjertesvikt ble første 
gang publisert i 1995 (utredning) [2] og 
1997 (behandling) [3]. De siste retnings-
linjene ble utgitt i 2012, altså for 4 år siden 
[4]. Viktige argumenter for revisjon av 
retningslinjene har vært resultater fra nye 
kliniske studier og utvikling av nye behand-
lingsprinsipper. Samtidig rettes et økt 
fokus på komorbiditet med konsekvenser 
for utredning, behandling og oppfølging. 
Retningslinjene er i trykket form et doku-
ment på 85 sider med 659 referanser [1]. 
Formen er uendret sammenholdt med 
tidligere retningslinjer for hjertesvikt og 
andre retningslinjer fra ESC. Etter grunnleg-
gende presentasjon og gjennomgang av 
det enkelte fagområde gir retningslinjene 
konkrete anbefalinger for utredning og 
behandling. Tabeller, figurer og arbeidsdia-
grammer letter tilgangen til informasjonen 
i betydelig grad. Dette referatet baserer seg 
på de trykte retningslinjene og sesjoner fra 
kongressen.

Kronisk hjertesvikt - 
utredning og klassifisering
I første hovedsesjon gjennomgikk Adrian 
Voors (Groningen, Nederland) diagnostikk 
og ny klassifisering av hjertesvikt. Defini-
sjonen av hjertesvikt er som før et klinisk 
syndrom med typiske symptomer og tegn, 
basert på unormal kardial struktur og/eller 
funksjon. Retningslinjene erkjenner den 
uklare grenseoppgangen mellom hjertesvikt 
med redusert (HFrEF) og bevart (HFpEF) 
ejeksjonsfraksjon (EF). Det innføres en helt 
ny klasse hjertesvikt med EF mellom 40 og 
49 % (heart failure with mid-range ejection 
fraction - HFmrEF). Epidemiologisk, diagnos-
tisk og terapeutisk kunnskap om pasienter 
med EF 40-49 % er svært begrenset. 
Grunnlaget for å innføre HFmrEF som egen 
kategori, er en bevisstgjøring av gråsonen 
mellom HFrEF og HFpEF, samtidig som 
en ønsker å stimulere til økt forskning på 
karakteristika, patofysiologi og behandling i 
pasientgruppen.

Årets retningslinjer byr på en 
revidert utredningsalgoritme med eget 
arbeidsdiagram. Både introduksjonen til 
retningslinjene ved Voors og oppsummerin-
gen ved Piotr Ponikowski (Wroclaw, Polen) 
fokuserte i betydelig grad på den enkle og 
grunnleggende utredningen av hjertesvikt. 
Sannsynligheten for hjertesvikt skal baseres 
på anamnese, klinisk undersøkelse og EKG. 
Fravær av så vel anamnestiske, kliniske 
som elektrokardiografiske holdepunkter for 
hjertesvikt kan tilsi annen diagnose og gjøre 
videre utredning unødvendig. I motsatt fall 
vil nærmere utredning være indisert med 
natriuretiske peptider, ekkokardiografi og 
årsaksavklaring. Verdien av natriuretiske 
peptider er hovedsakelig evnen til å utelukke 
hjertesvikt. NT pro-BNP < 125 pg/ml (< 15 
pmol/l) eller BNP < 35 pg/ml (< 10 pmol/l) 
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gjør hjertesvikt usannsynlig med høy nega-
tiv prediktiv verdi.

Forebygging av hjertesvikt
Antallet pasienter med hjertesvikt er sterkt 
økende og gir faglige, administrative og 
økonomiske utfordringer. Det synes derfor 
naturlig at retningslinjene understreker 
betydningen av forebyggende tiltak. Mulig-
heten for å utsette eller hindre utvikling av 
hjertesvikt er dokumentert i flere sammen-
henger. Dette gjelder intervensjon på livsstil 
så vel som behandling av risikofaktorer 
for hjertesvikt, eksempelvis hypertensjon, 
diabetes mellitus og venstre ventrikkeldys-
funksjon med eller uten koronarsykdom. I 
denne sammenhengen refereres spesielt 
en anbefaling ved diabetes mellitus type 2. 
EMPA REG-studien [5] viser at pasienter 
med diabetes mellitus type 2 og høy kar-
diovaskulær risiko har gunstige effekter av 
empagliflozin, en hemmer av renal natrium-
glukose kotransporter 2. Medikamentet gir 
redusert forekomst av så vel kardiovaskulær 
død (relativ risikoreduksjon 38 %) som 
sykehusinnleggelser for hjertesvikt (relativ 
risikoreduksjon 35 %) og det kombinerte 
primær endepunktet (relativ risikoreduksjon 
34 %). Effekten ses hos pasienter med og 
uten hjertesvikt ved inklusjon, og på samme 
måte hos pasienter med og uten insulin-
behandling. Retningslinjene anbefaler at 
empagliflozin vurderes hos pasienter med 
diabetes mellitus type 2 for å forebygge 
eller utsette hjertesvikt samt for å forlenge 
liv.

Hjertesvikt og komorbiditet
Pasienter med hjertesvikt preges av omfat-
tende komorbiditet. Bakenforliggende, asso-
sierte og andre kardiale tilstander som koro-
narpatologi, atrieflimmer og klaffesykdom 
er ofte tilstede. I tillegg kommer sykdommer 
som hypertensjon, diabetes mellitus, KOLS, 
søvnapné, redusert nyrefunksjon, jernman-
gel og anemi. Komorbiditet gir diagnostiske 
utfordringer, påvirker symptomer og livskva-
litet, bidrar til hospitalisering, morbiditet og 
mortalitet, har konsekvenser for behandling 
og identifiserer pasienter som ikke har vært 
inkludert i hjertesviktstudier og som dermed 
ikke har direkte evidens for behandlingsef-
fekt. Komorbiditet har fått god plass i årets 

retningslinjer og kongress. I egne foredrag 
ble det sett på konsekvenser for hjertesvikt-
pasienter hvis det samtidig foreligger koro-
narsykdom, hypertensjon, diabetes mellitus, 
hyperlipidemi, overvekt, jernmangelanemi, 
redusert nyrefunksjon, søvnforstyrrelser, 
depresjon, klaffelidelser eller andre komor-
bide tilstander. 

God blodtrykkskontroll ved hyper-
tensjon forebygger hjertesvikt. Ved samtidig 
hypertensjon og hjertesvikt anbefales i 
første rekke ACE-hemmere, betablokker og 
aldosteronantagonister, som for hjertesvikt 
generelt. Tiazider kan være aktuelle. Mens 
diltiazem og verapamil ikke skal benyttes, 
vil kalsiumblokkade kunne gjennomføres 
med amlodipin og felodipin. Moxonidin og 
alfablokkere er ikke akseptable alternati-
ver. Diabetes mellitus er assosiert med økt 
risiko for hjertesvikt og dårligere prognose 
hos pasienter med hjertesvikt. Metformin 
anses som et trygt og effektivt førstevalg 
i behandlingen. Glitazoner skal ikke gis på 
grunn av natrium- og væskeretensjon med 
risiko for økt hjertesvikt. DPP4-hemmere 
(gliptiner) bedrer glukosekontroll, men har 
ingen gunstig effekt ved hjertesvikt; tvert 
om en mulig negativ effekt på kardiovasku-
lære hendelser og forverring av hjertesvikt. 
Empagliflozin har på den annen side tilsy-
nelatende positive effekter [5], og kan, som 
beskrevet ovenfor, vurderes for behandlin-
gen av diabetes mellitus type 2. Overvekt 
gir økt risiko for hjertesvikt, men grunnlaget 
mangler for å anbefale vektreduksjon ved 
hjertesvikt.

Både jernmangel og anemi er assosi-
ert med hjertesvikt og har prognostiske kon-
sekvenser. Anemi kan ha alvorlige bakenfor-
liggende årsaker og skal utredes. Korreksjon 
av anemi med erytropoiese-stimulerende 
medikamenter (ESA) anbefales ikke på 
grunn av manglende positive effekter samt 
økt forekomst av tromboemboliske hendel-
ser. Jernmangel kan ved intravenøs korrek-
sjon gi bedret funksjonsnivå og livskvalitet. 
Retningslinjene anbefaler derfor at intrave-
nøs jerntilførsel vurderes hos pasienter med 
HFrEF (se nedenfor). 

Redusert nyrefunksjon er svært 
vanlig hos pasienter med hjertesvikt og 
forbindes med dårlig prognose. Redusert 
nyrefunksjon har også åpenbare konse-
kvenser for medikamentell behandling av 
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hjertesvikt. Vedrørende søvnapné refere-
rer retningslinjene negative resultater fra 
SERVE-HF [6] som kontraindiserer bruk 
av adaptiv servoventilasjon ved sentral 
søvnapné hos pasienter med HFrEF. Uten 
å detaljere innholdet omhandlet sesjonen 
videre betydningen av kardial klaffesykdom 
ved hjertesvikt, kreftlidelser, erektil dys-
funksjon, elektrolyttforstyrrelser og kronisk 
obstruktiv lungesykdom.

Nytt om behandling av 
kronisk hjertesvikt
Medikamentell behandling av kronisk HFrEF 
baseres som tidligere på 
ACE-hemmere, betablok-
kere og aldosteronantago-
nister. Behandlingen redu-
serer mortalitet og antall 
sykehusinnleggelser, sam-
tidig som funksjonsnivå, 
klinisk status og livskvalitet 
øker. Diuretika har først 
og fremst symptomatisk 
effekt, men reduserer hyp-
pigheten av sykehusinn-
leggelser i enkelte studier. 
Vedrørende angiotensin 
II-reseptorblokkere er de 
nye retningslinjene klarere 
enn tidligere. Angiotensin 
II-reseptorblokkere skal 
kun brukes hos pasienter 
som ikke tolererer ACE-
hemmere. Med forbehold 
om nøyaktig monitore-
ring kan en angiotensin II-reseptorblokker 
også legges til ACE-hemmer og beta-
blokker hos pasienter som ikke tolererer 
aldosteronantagonister.

Etter publikasjon av PARADIGM-
HF-studien [7] er angiotensin II-reseptor-
blokker og neprilysinhemmeren valsartan/
sacubitril tatt inn i retningslinjene og 
anbefales som et alternativ til ACE-hemmer 
hos pasienter som fortsatt er symptoma-
tiske med EF < 35 % på tross av behandling 
med ACE-hemmer, betablokker og aldos-
teronantagonist. Ivabradin har beholdt sin 
plass som mulig fjerdevalgsmedikament hos 
pasienter som på tross av øvrig behandling 
har symptomatisk hjertesvikt med EF < 35 
% og sinusrytme med puls ≥ 70 per minutt. 

Ivabradin gis anbefaling sammen med 
betablokker eller som alternativ til betablok-
ker ved intoleranse eller kontraindikasjoner. 
Retningslinjene anmerker at European 
Medicines Agency har spisset indikasjonen 
for ivabradin til puls ≥ 75 per minutt basert 
på subgruppeanalyser med mortalitetsge-
vinst i denne gruppen.

Medikamentell behandling av HFpEF 
og HFmrEF mangler i stor grad dokumenta-
sjon. De nye retningslinjene fokuserer i stor 
grad på kartlegging og behandling av så vel 
kardiovaskulære som ikke-kardiovaskulære 
komorbiditeter. Dette kan eksempelvis 
handle om hypertensjon, iskemisk hjerte-

sykdom og atrieflimmer.
Kardial resynkroni-

seringsbehandling (CRT) 
har fått endret anbefaling. 
Som tidligere er dokumen-
tasjonen og anbefalingen 
sterkest ved venstre gren-
blokk og QRS-bredde ≥ 150 
ms. Venstre grenblokk og 
QRS- bredde 130-149 ms 
gir også indikasjon for CRT. 
Ved andre QRS- mønster 
bør CRT vurderes ved QRS- 
bredde ≥ 150 ms og kan vur-
deres ved QRS-bredde 130-
149 ms. Den mest åpenbare 
endringen i retningslinjene 
er kontraindikasjonen for 
CRT ved QRS-bredde < 130 
ms. Dette baseres på resul-
tater fra EchoCRT-studien 

[8] som viste økt mortalitet ved CRT hos 
pasienter med hjertesvikt og QRS-bredde < 
130 ms. I tillegg til å presentere datagrunn-
laget for CRT ved HFrEF diskuterte John 
Cleland (London, UK) indikasjoner for ICD i 
samme gruppe. Som et viktig klinisk poeng 
anmerkes det at de sykeste pasientene ikke 
profitterer på ICD. Som primærprofylakse 
anbefales ICD kun hos pasienter i funk-
sjonsklasse II- III med EF < 35 % på tross 
av minimum tre måneder optimal medika-
mentell behandling, godt funksjonsnivå og 
med en forventet levetid på betydelig mer 
enn et år. ICD anbefales ikke i de første 40 
dager etter hjerteinfarkt eller hos pasienter i 
funksjonsklasse IV.

Årets retningslinjer har gitt plass til 
utredning og behandling av jernmangel ved 
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hjertesvikt. I sesjonen om komorbiditeter 
redegjorde Ewa Janowska (Wroclaw, Polen) 
for betydning, diagnostikk og behandling av 
jernmangel. Basert på studiene FAIR-HF [9] 
og CONFIRM-HF [10] anbefales iv. tilførsel 
av jernkarboksymaltose til pasienter med 
symptomatisk HFrEF og ferritin < 100 µg/l 
eller ferritin 100-299 µg/l ved samtidig 
transferrinmetning < 20 %. Behandlingen 
har vist positive effekter på symptomer, 
arbeidskapasitet og livskvalitet.
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NYE RETNINGSLINJER FOR 
DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING 

AV AKUTT HJERTESVIKT
Geir Øystein Andersen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forrige retningslinjer fra ESC kom i 2012. 
Også denne gangen var akutt hjertesvikt 
slått sammen med kronisk hjertesvikt. 
Piotr Ponikowski fra Polen ledet arbeidet. 
I motsetning til kronisk hjertesvikt, som 
er basert på evidens fra kliniske studier 
og som også i år inneholdt flere viktige 
nyheter, var det få eller ingen store studier 
innen akutt hjertesviktbehandling. Likevel 
oppleves årets retningslinjer som et klart 
fremskritt fra 2012-versjonen. En har lagd 
mye klarere diagrammer og flytskjemaer for 
særlig diagnostikk, men også for behand-
ling. På presentasjonen i Firenze la en vekt 
på at akutt hjertesvikt er en alvorlig klinisk 
tilstand med høyere dødelighet enn akutt 
hjerteinfarkt og at pasienter med akutt 

hjertesvikt må undersøkes umiddelbart og 
behandles av personell med kardiologisk 
kompetanse. Det er definert retningslinjer 
for hvem som skal flyttes til intensivenhet. 
En forsøker å innføre to faser. Den første 
fasen er en øyeblikkelig hjelp-fase hvor 
en vurderer sirkulasjon og respirasjon. Er 
pasienten i kardiogent sjokk eller har behov 
ventilasjonsstøtte (non-invasiv eller inva-
siv), skal pasienten raskest mulig overflyttes 
til en intensivenhet (ICU) eller en hjerteo-
vervåkning (CCU) etter initial stabilisering. 
Neste fase kalles intermediær fase, og det 
blir angitt en tidsramme på 60-120 minut-
ter for denne fasen hvor en legger vekt på å 
klargjøre akutt etiologi. Med sans for akro-
nymer innføres begrepet CHAMP som står 
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for akutt coronarsyndrom, hypertensiv krise, 
arytmi, akutt mekanisk årsak og pulmonal 
emboli. Med andre ord skal en systema-
tisk lete etter de vanligste årsaker til akutt 
hjertesvikt .

I retningslinjene foreslår man å 
klassi fisere pasientene basert på klinisk sta-
tus ved ankomst. Rask vurdering av respira-
sjon (våte eller tørre lunger) og sirkulasjon 
(kald eller varm) gir inndeling i 4 pasient-
grupper: varm og tørr (stabil), varm og våt 
(lungeødem), kald og tørr (lavt minuttvo-
lum) eller kald og våt (kardiogent sjokk). 
Dette er jo ikke noen ny klassifisering, men 
baserer seg på en forenklet versjon av Lynn 
Warner Stevensons klassiske inndeling. 

Som nevnt er det ingen store nyheter 
innen behandling. Ingen studier, bortsett fra 
SHOCK-studien på akutt revaskularisering, 
har klart å vise effekt på overlevelse hos 
pasienter med akutt hjertesvikt. Verken 
medikamenter, intra-aorta ballongpumpe 
(IABP), ultrafiltrasjon eller non-invasiv 
ventilasjonbehandling har vist gunstig effekt 
på overlevelse, for å nevne noen.

I forhold til 2012-retningslinjene er 
det endringer i anbefaling av behandling 
med vasodilatasjon. I 2012 anbefalte en 
vasodilatasjon ved systolisk blodtrykk > 110 
mm Hg, mens en i årets retningslinjer anbe-
faler at en, som symptomatisk behandling, 
forsøker vasodilatasjon hos alle med systo-
lisk blodtrykk > 90 mm Hg (IIa-anbefaling, 
bevisnivå B).

Oksygentilførsel anbefales først ved 
oksygenmetning < 90 %. Ved intubasjon 
hos pasienter med akutt hjertesvikt anbefa-
les midazolam frem for propofol for å unngå 
blodtrykksfall.

Ved behov for inotropi sidestilles 
dobutamin, dopamin, levosimendan og 
fosfodiesterase III (PDE III)-hemmere, mens 
levosimendan eller en PDE III-hemmer blir 
anbefalt til å reversere betablokade dersom 
en vurderer dette til å bidra til hyptensjon/
hypoperfusjon. Basert på SOAP II-studien 
anbefales noradrenalin framfor dopamin 
ved behov for vasopressor.

Vedrørende mekanisk sirkula-
sjonsstøtte anbefales som forventet ikke 

rutinebruk av IABP ved kardiogent sjokk 
(klasse III-anbefaling). Vedrørende annen 
sirkulasjonsstøtte er retningslinjene relativt 
vage. Kortvarig mekanisk sirkulasjonsstøtte 
kan vurderes ved refraktært kardiogent 
sjokk avhengig av alder, komborbiditet og 
nevrologisk funksjon.

Andre presentasjoner 
De nye retningslinjene inneholder lite 
informasjon om behandling av akutt høyre 
ventrikkelsvikt. Dette emnet ble dekket i 
et eget symposium. Mest matnyttig var 
innlegget til Mebazaa fra Paris. Han tok for 
seg optimalisering av volumtilførsel og bruk 
av vasoaktive medikamenter. Det ble lagt 
stor vekt på å unngå gammeldags tilnær-
mingen til høyre ventrikkelsvikt med ukritisk 
tilførsel av volum som resulterte i stor grad 
av volumbelastning av høyre ventrikkel 
med påfølgende høyre ventrikkeldilatasjon, 
økt veggtensjon, restriksjon av perikard og 
derav endret geometri og redusert fylning 
av venstre ventrikkel. Det ble lagt vekt på 
bruk av inotropi (levosimendan, dobutamin) 
for å bedre kontraktilitet og øke minuttvo-
lum, men også bruk av noradrenalin ved 
hypotensjon for å unngå vevshypoksi. 

Av kliniske studier innen akutt 
hjertesvikt er det verdt å nevne presentasjo-
nen til Mitrovic fra Bad Nauheim, Tyskland 
(late breaking trials 1). Han viste at 6 timers 
infusjon med en nitroxyl (HNO) prodrug 
kalt CXL-1427 gir både vasodilatasjon og 
inotrop effekt uten økning i hjertefrekvens. 
Sikkerhet og hemodynamiske parametre 
ble undersøkt hos 46 pasienter med alvor-
lig hjertesvikt i en randomsiert, dobbelt-
blindet, dose-responsdesign med placebo 
som kontrollgruppe. Pasientene skulle ha 
indeksert hjerteminuttvolum < 2.5 l/min/m2 
og innkilt lungekapillærtrykk (PCWP) > 20 
mm Hg. En fant at CXL-1427 økte indeksert 
hjerteminuttvolum og senket fylningstrykk 
(PCWP) uten blodtrykksfall av betydning 
eller økning i hjertefrekvens. Det var ingen 
økt forekomst av arytmier. Det gjenstår å 
se om disse resultatene lar seg reprodu-
sere i større studier og resulterer i bedring i 
kliniske endepunkt.
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Selv om det ikke ble presentert de helt store 
og banebrytende studiene på de tre sesjo-
nene med Late breaking trials, var det flere 
interessante studier. Her kommer referater 
fra noen av dem.

RELAX-REPEAT - a 
multisenter, prospective, 
randomised, double-blind 
study evaluating the safety 
and tolerability of repeat 
doses of serelaxin in patients 
with chronic heart failure
Presentert av JR Teerlink, San Fransisco, USA

Mange pasienter som innlegges for 
hjertesvikt, vil senere reinnlegges pga. 
ny hjertesviktforverring, opp til 30-40 % 
innen 6 måneder. Pga. dette trenger mange 
pasienter å få gjentatte behandlinger for 
dekompensert hjertesvikt. I RELAX-REPEAT 
fikk pasienter med kompensert hjertesvikt 
gjentatte behandlinger med det rekombi-
nante relaxin-peptidet serelaxin. Relaxin 
er et hormon som er viktig for hjerte og 
kar samt nyrene under graviditet for å tåle 
den ekstra belastningen en graviditet er 
for kroppen. Relaxin finnes i lave verdier i 
blodet, men øker ved graviditet og bidrar 
til maternell hemodynamisk tilpassing til 
graviditeten. Under graviditeten må kroppen 
utvide blodårene for å takle høyere blodvo-
lum, bedre nyrefunksjonen og tåle den økte 
opphopningen av væske i kroppen, altså det 
samme kroppen må gjøre for å komme seg 
gjennom en episode med akutt hjertesvikt. 

Fase 3-studien RELAX-AHF som 
inkluderte 1161 pasienter, har tidligere vist at 
serelaxin var assosiert med mindre tungpust 
og bedring av den forverrete hjertesvikten 
og mulig bedret overlevelse hos pasienter 
innlagt med akutt hjertesvikt. I fase 2-stu-
dien RELAX-REPEAT ble pasienter med 
stabil kronisk hjertesvikt i NYHA funksjons-
klasse 2-3 med NT-proBNP > 300 pg/l (35 
µmol/l) og systolisk blodtrykk > 125 mm Hg 

randomisert til behandling med serelaxin 
(n=212) gitt som infusjon over 48 timer (30 
µg/kg/dag), eller placebo (n=108) og gjen-
tatt etter 4 og 8 uker. Primært endepunkt 
var utvikling av antistoffer mot serelaxin, 
mens sekundære endepunkter inkluderte 
andre mål på mulige immunreaksjoner og 
sikkerhet og tolerabilitet av infusjonene. 
Én av 200 pasienter i behandlingsgruppen 
utviklet antistoffer mot serelaxin, men det 
ble ikke sett hypersensitivitetsreaksjoner 
eller andre infusjonsrelaterte reaksjoner. Det 
ble videre sett reduksjon av plasmanivåene 
til cytostatin C, estimert GFR ble bedret og 
aldosteronnivåene i plasma var lavere hos 
pasientgruppen som fikk serelaxin, mens 
blodtrykket var uendret. 

Det er nå data som kan tyde på at 
behandling med serelaxin er gunstig ved 
akutt hjertesvikt. En større effekt-, sikker-
het- og tolerabilitetstudie med serelaxin 
ved akutt hjertesvikt pågår (RELAX-AHF 
-2). Hvorvidt serelaxin ev. bør gis i repeterte 
doser poliklinisk etter innleggelse for akutt 
hjertesvikt, må først studeres i en større stu-
die enn RELAX-REPEAT med hardere ende-
punkter før slik behandling kan anbefales.

Positive hemodynamic 
effects of CXL-1427, a novel 
nitroxyl prodrug in advanced 
heart failure patients
Presentert av V Mitrovic, Bad Nauheim, 
Tyskland

Nitroksyl prodrugs er en potensiell ny 
medikamentgruppe for behandling av akutt 
hjertesvikt. Denne medikamentgruppen 
ligner på nitrogenoksid (NO). Data fra 
preklinisk studier tyder på at slik behandling 
har inotrop og lusitrop effekt på myokard 
i tillegg til at behandlingen gir vasodilata-
sjon uten økning i hjertefrekvens eller i 
hjertets oksygenforbruk. Det er nå utviklet 
andregenerasjons nitroksyl prodrugs som 
har bedre sikkerhets- og tolerabilitetsprofil, 
hovedsakelig fordi disse medikamentene er 

LATE BREAKING TRIALS
Erik Øie, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
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mindre lokalt irriterende på venesystemet 
enn førstegenerasjonsmedikamentene. I 
denne studien ble et nitroksyl prodrug som 
foreløpig har navnet CXL-1427, gitt som 
6-timers infusjon i 4 forskjellige doser (hhv. 
3, 5, 7 eller 12 µg/kg/min) og sammenlignet 
med placebo hos 46 pasienter hospitalisert 
med avansert hjertesvikt i NYHA funksjons-
klasse 3-4 og indeksert minuttvolum ≤ 2,5 
l/min/m2. Pasientene var i gjennomsnitt 
60 år og hadde i gjennomsnitt systolisk 
blodtrykk på 107-115 mm Hg, pulmonalt 
kapillært kiletrykk (PCWP) på 24-28 mm 
Hg, indeksert minuttvolum 1,77-2,20 l/min/
m2 og ejeksjonsfraksjon 22-28 %.

CXL-1427-dosene på ≥ 5 µg/kg/
min førte til et signifikant fall på ~5 mm 
Hg i PCWP sammenlignet med et fall på 
2,0 mm Hg i placebogruppen. Det ble 
også sett fall i lungearterietrykk og høyre 
atrietrykk i behandlingsgruppen. Indeksert 
minuttvolum økte med 18 %-62 % i de 
tre CXL-1427-dosegruppene sammenlig-
net med kun 2 % i placebogruppen. Også 
slagvolum økte, maksimalt 84 % i gruppen 
av pasienter som fikk høyeste dose med 
CXL-1427 sammenlignet med kun 4 % i 
placebogruppen. Det var imidlertid ingen 
effekt på BNP og markører på nyrefunksjon. 
Utregnet gjennomsnittlig arterielt blodtrykk 
ble redusert i behandlingsgruppene med 
4,8-7,2 mm Hg sammenlignet med 1,1 mm 
Hg i placebogruppen. Transient, sporadisk 
og asymptomatisk fall i systolisk blodtrykk ≥ 
20 mm Hg ble observert hos 21 % og 18 % i 
hhv. CXL-1427- og placebogruppen, uten at 
det var nødvendig med intervensjon. Videre 
var det ingen økning av hjertefrekvens eller 
tilfeller av arytmi under infusjonen med 
CXL-1427 sammenlignet med placebo. 
Eneste CXL-1427-relatert bivirkning var 
hodepine under infusjonen.

Dette er lovende resultater. Her er 
det et medikament som kan studeres videre 
i større studier og med hardere endepunk-
ter. Dessverre har ofte lovende resultater 
fra mindre studier på pasienter med alvorlig 
hjertesvikt ikke blitt bekreftet i oppfølgende 
større fase 3-studier.

BLAST-AHF - The trv027 
biased ligand of the 
angiotensin receptor study 
in acute heart failure trial: a 
phase IIb dose finding study
Presentert av GM Felker, Durham, USA

BLAST-AHF (Biased Ligand of the Angioten-
sin Receptor Study in Acute Heart Failure)-
studien ble designet for å undersøke 
effekten og sikkerheten til behandling med 
TRV027 hos pasienter med akutt hjerte-
svikt. TRV027 er en ny ligand til angiotensin 
II type 1-reseptoren og hemmer angioten-
sin-stimulert G-protein-aktivering ved å 
stimulere β-arrestin. Det er fra dyrestudier 
kjent at dette fører til redusert afterload og 
økning av hjertets ytelse mens slagvolumet 
opprettholdes. Fra humane studier ser det 
ut som om TRV027 spesielt har hemodyna-
misk effekt hos pasienter som har aktivering 
av renin-angiotensin-aldosteron-systemet 
slik som pasienter med akutt hjertesvikt har. 

BLAST-AHF er en prospektiv, 
randomisert, fase IIb-studie der effekten 
av ulike doser av TRV027 ble undersøkt 
på 72 studiesteder i 12 land. 618 pasien-
ter med akutt hjertesvikt med systolisk 
blodtrykk 120-200 mm Hg ble randomisert 
innen 24 timer etter innleggelse til én av 
tre doser med TRV027 (1, 5 eller 25 mg/
time) eller placebo (1:1:1:1) gitt som infu-
sjon over 48-96 timer. Studien hadde en 
forutbestemt adaptiv design. Etter at 300 
pasienter var inkludert ble dosene evaluert, 
og dosen som så mest fordelaktig ut, 5 mg/
time, ble gitt til flere pasienter enn de to 
andre dosene. Primært endepunkt var sam-
mensatt av 5 kliniske endepunkter: endring 
av dyspné og forverret hjertesvikt i løpet 
av 5 dager, lengde på hospitaliseringen, 
reinnleggelse innen 30 dager og 30-dagers 
mortalitet. Medikamentet var godt tole-
rert. Det var imidlertid ingen effekt på det 
primære endepunktet i behandlingsgrup-
pen. Heller ikke det sekundære endepunktet 
NT-proBNP var endret etter behandling med 
TRV027. BLAST-AHF er således en mellom-
stor studie som heller ikke har kunnet vise 
effekt av et nytt behandlingsprinsipp ved 
akutt hjertesvikt.
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LAICA - Efficacy and 
security of intermittent 
repeated levosimendan 
administration in patients 
with advanced heart failure: 
a randomised, double-
blind, placebo-controlled 
multicenter trial
Presentert av MJ Garcia Gonzalez, S. Cristo-
bal De La Laguna, Spania
Alvorlig hjertesvikt medfører høy mortalitet 
og morbiditet samt stor negativ betydning 
for livskvalitet i tillegg til høye sosioøko-
nomiske kostnader. Pasienter med alvorlig 
hjertesvikt har ofte repeterte innleggelser 
med behov for intensivert behandling. 
LEICA-studien er en multisenter, pro-
spektive, randomiserte, dobbelt blindet, 
placebokontrollert parallellgruppe fase 
4-studie med formål å evaluere effekten og 
sikkerheten til å redusere hyppigheten av 
sykehusinnleggelser for akutt dekompensert 

hjertesvikt ved bruk av langtids intermit-
terende behandling med det kalsiumsen-
sitiserende medikamentet levosimendan 
som har inotrope, vasodilaterende og mulig 
kardioprotektive egenskaper. Levosimendan 
ble gitt som infusjon med dosen 0,1 µg/kg/
min uten ladningsdose i 24 timer hver 30. 
dag i tillegg til optimal hjertesviktbehand-
ling (n= 70) og sammenlignet med placebo 
(n=27). Median antall infusjoner var 12 og 
varierte fra 1 til 24. De fleste pasientene var 
i NYHA funksjonsklasse 3 og noen få var i 
NYHA funksjonsklasse 4. Gjennomsnittlig 
ejeksjonsfraksjon var 25 %.

Resultatene viste at det kun var en 
ikke-signifikant trend til reduksjon i antall 
innleggelser, som var det primære ende-
punktet, over en oppfølgingsperiode på 12 
måneder. Det var imidlertid en signifikant 
reduksjon i mortalitet etter intermitterende 
behandling med levosimendan (5,7 % vs. 
22,2 %). Behandlingen var trygg og godt 
tolerert. Dette er lovende resultater som bør 
undersøkes nærmere i en større studie.

KARDIO-ONKOLOGI
Leif Erik Vinge, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

En sesjon under årets Heart Failure-kon-
gress var viet kardio-onkologi. Interesse for 
dette feltet har vært betydelig økende de 
siste årene, og denne sesjonen hadde et 
stort og interessert publikum. Sistnevnte var 
kanskje delvis basert på at det første kon-
sensusdokumentet fra ESC på dette feltet 
var varslet publisert senere på ESC-kongres-
sen i Roma. Etter å ha overvært en rekke 
tidligere sesjoner på dette feltet, både i regi 
av ESC og American Heart Association, må 
jeg nok konstatere at lite «banebrytende» 
ble presentert. Det ble vist (som tidligere) 
at en rekke av våre «eldre» cytostatika, og 
da særlig antracyklinene, har kardiotoksisk 
potensiale. Konstateringen av at særlig 
antracyklinene er kardiotokiske (og da med 
en klar kumulative dose-skadekorrelasjon) 

medførte for mange år siden reduserte 
doser til nivåer der den kardiotoksiske effek-
ten er antatt minimal. I dag er det primært 
behandling av mammacancer og lymfomer 
hvor man opererer med høye doser, men 
også her med doser under det som er antatt 
«vippepunkt» (beregnet til rundt 400 mg/
m2 doxorubicin) for betydelig eskalering av 
forventet hjerteskade. Av de nyere antineo-
plastiske legemidlene, både de småmoleky-
lære inhibitorene av særlig reseptor tyrosin 
kinasene og biologiske legemidler (her 
gjerne humaniserte rekombinante antistoff 
målrettet mot veksthormonreseptorer), er 
særlig trastuzumab (Herceptin®) kjent for 
å gi kardiale bivirkninger. Ved introduksjon 
av trastuzumab registrerte man et betyde-
lig antall pasienter med klinisk hjertesvikt 



hjerteforum   N° 4/ 2016 / vol 29 122

(rundt 17 %). De første svært hyppige 
tilfellene av alvorlige kardiale bivirkninger 
har i ettertid vist seg å være en uheldig 
potensiering mellom trastuzumab og 
antracykliner som man initialt ga i kombi-
nasjonsterapi. I ettertid gis antracyklin som 
adjuvant behandling til trastuzumab med 
konsekvens at registrere alvorlige hjertebi-
virkninger har falt dramatisk (nå rundt 2 %). 
Fortsatt er derimot trastuzumab assosiert 
med en ikke ubetydelig subklinisk og klinisk 
hjertesviktutvikling, og det er etablerte 
rutiner for hvordan pasienten som mottar 
dette medikamentet, skal følges opp. Faktisk 
medførte erkjennelsen av trastuzumabs kar-
diotoksiske potensiale et krav om at nyere 
antineoplastiske legemidler skal vurderes 
opp mot mulig hjerteskadebivirkning, og 
det er etablert assosiasjon mellom en rekke 
nyere antineoplastiske legemidler og mulig 
hjerteskade (særlig sunitinib, lapatinib, ima-
tinib, carfilzomib). Det som er av betydning 
for forståelse og behandlingsstrategi, er at 
ulike cytostatika/antineoplastiske legemid-
ler er cytotoksiske på primært to forskjellige 
måter. Såkalt type 1-kardiotoksisitet er der 
legemiddelet medfører permanent/irre-
versibel hjerteskade i form av irreversibel 
patologisk remodellering av myokard med 
bortfallsfibrose (kardiomyocytter som dør 
og erstattes av bindevev) og intercellulær 
fibrose (remodellering av ekstracellulær 
matrix). Antracykliner er prototypemedika-
menter for slik skade. For såkalt type 2-kar-
diotoksisitet er trastuzumab et prototype-
medikament. Ved påvist kardial dysfunksjon 

under behandling med trastuzumab sees 80 
% remisjon ved seponering av medikamen-
tet. Sistnevnte er også en observasjon som 
medfører gjenopptagelse av behandling i 
henhold til protokoll.

En del tid på denne sesjonen ble 
viet deteksjon av sikker kardiotoksisitet. 
Fortsatt baserer oppfølgningsalgoritmene 
seg på et signifikant og predefinert fall i 
ejeksjonsfraksjon. Men det er i flere studier 
vist at biomarkører i blod som troponin og 
mer sensitive ekkokardiografiske parame-
tre som global longitudinal strain (GLS) 
er mer sensitive parametre for deteksjon 
av kardiotoksisitet. En klar forutsetning er 
derimot innhentning av ekkokardiografiske 
og biokjemiske verdier fra før oppstart av 
behandling. Det ble også formidlet under 
sesjonen at det ikke finnes studier der 
intervensjon med hjertemedikamenter har 
vist å kunne påvirke inntreden av kardiotok-
sisitet. Det er nok slik at nyttepotensialet for 
klassiske hjertesviktmedikamenter ikke er 
fullgodt belyst i større, randomiserte studier. 
Likevel var det i alle fall for oss nordmenn 
som satt i salen kunnskap om at det forelig-
ger i hvert fall noe data som kunne vært 
nevnt, nemlig de publiserte data fra en 
klinisk samarbeidsstudie mellom Akershus 
universitetssykehus og Oslo universitetssy-
kehus, Radiumhospitalet initiert av Torbjørn 
Omland og medarbeidere. Med utgangs-
punkt i såkalt manglende data synes det 
også noe pussig at flere av oppfølgnings-/
behandlingsalgoritmene inkluderte initiering 
av betablokkere og ACE-hemmere/angio-
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tensin II-reseptorblokkere. Det er vel likevel 
riktig å konkludere at det er behov for større 
placebokontrollerte studier for å dokumen-
tere nytteeffekt av klassiske hjertesvikt-
medikamenter som preventive tiltak mot 
kardiotoksisitet. 

Siste del av sesjonen ble viet vurde-
ring og behandling av atrieflimmer i forbin-
delse av kreftbehandling. Etter flerfoldige 
lysark står jeg igjen med følgende konklu-
sjoner: Ulik cancerbehandling er assosiert 
med økt forekomst av atrieflimmer. Men det 
foreligger ingen sikre data som indikerer at 
man skal vurdere risiko for cerebrale infark-
ter annerledes enn i generell befolkning, ei 
data som utpeker en bestemt form for anti-
koagulasjon som det å foretrekke dersom 
en pasient har atrieflimmer og får cancerbe-
handling. Sistnevnte må ikke blandes med 
anbefalinger rundt venøs tromboembolisk 
sykdom der lavmolekylært heparin (særlig 

ved solid cancer) er dokumentert bedre enn 
warfarin eller non-vitamin K-orale antikoa-
gulanter (NOAK).

Avslutningsvis er det verdt å nevne 
at det er et poeng å skolere kardiologer 
innen onkologi. Det er dokumentert at man 
i hvert for noen antineoplastiske medika-
menter/regimer kan predikere risikogrupper: 
de som er unge, de som er gamle, kvinner, 
de med pre-eksisterende kardiovaskulær 
sykdom, de som er cancerbehandlet fra før 
og ved visse kombinasjoner av kreftbehand-
ling som stråling mot thorax kombinert med 
for eksempel antracykliner. Forståelse av 
behandlingsgevinst for visse krefttyper med 
visse antineoplastiske regimer er nødven-
dig kunnskap for å vurdere om evt. påvist 
kardiotoksisitet skal medføre avslutning av 
kreftbehandling eller ei. Slik kunnskapsba-
sert vekting av nytte versus skade vil være 
sentralt i kardio-onkologens virke.


