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NCS’ HØSTMØTE 
16.-18. OKTOBER 2014

NCS’ høstmøte 2014 ble igjen arrangert på Fornebu. Det var god 
deltagelse med 278 påmeldte, hvorav 191 ordinære deltagere/
helsepersonell og 87 firma-representanter.

En deltaker karakteriserte møtet som det beste kardiologiske 
høstmøte «ever». Den uttalelsen kan selvsagt diskuteres for vi er 
etter hvert blitt vant til at alle de store NCS-møtene holder meget 
høy standard, og at de i innhold og læringspotensial for mange kan 
konkurrere med langt større internasjonale møter. Årets høstmøte var 
intet unntak.

Vi bringer her referat fra mange av innleggene. Noen av 
presentasjonene er godt dekket av nylig artikler i Hjerteforum og 
gjentas ikke i dette nummeret. Det gjelder bl.a. Kjeldsens innlegg om 
renal denervering og Lundes innlegg i favør av lav temperatur ved 
indusert hypotermi etter gjenoppliving.

Ole Storsteins pris for 2014 ble tildelt Dan Atar fra Oslo 
Universitetssykehus, Ullevål. Begrunnelsen og prisforedraget refereres 
i dette nummeret. Prisen for beste vitenskapelige abstrakt gikk til 
Berglind Adalsteinsdottir for hennes bidrag om forekomsten av Fabrys 
sykdom (6 %) blant personer med hypertrofisk kardiomyopati i et 
materiale fra Island. 

En stor takk til alle de velvillige foredragsholderne som har sendt 
oss referater fra sine innlegg!

Olaf Rødevand, redaktør
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ANTIKOAGULASJONS-
BEHANDLING VED 

KONVERTERING OG ABLASJON AV 
ATRIEFLIMMER

Ole-Gunnar Anfinsen, Arytmiseksjonen, Kardiologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Vi har internasjonalt anerkjente retningslin-
jer som med støtte i vitenskapelige under-
søkelser forteller oss når vi kan konvertere 
pasienter og hvor lenge de bør antikoagu-
leres før og etter prosedyren. 
De aktuelle antikoagulantia er 
spesifikt godkjent av EMeA og 
SLV for bruk ved konvertering. 
For kateterablasjon finnes det 
mange ulike antikoagulasjonsre-
gimer, men der er ingen generell 
enighet eller anbefaling om hvil-
ken metode som «bør benyttes». 
Ingen antikoagulasjonsmidler 
har spesifikk godkjenning for 
bruk ved kateterablasjon (heller 
ikke warfarin). Men knapt noen 
elektrofysiolog vil utføre katete-
rablasjon av atrieflimmer uten at 
pasienten er antikoagulert. 

Flytdiagram for konvertering av 
atrieflimmer fra ESC-retningslinjene av 
2010 er kjent for de fleste. I korthet resyme-
res at atrieflimmer av <48 timers varighet 
vanligvis kan konverteres direkte, evt. etter 
forbehandling med heparin. Hos pasienter 
med risikofaktorer for tromboembolisme 
anbefales fire ukers etterbehandling med 
antikoagulasjon selv ved konvertering 
innenfor 48 timer. Ved atrieflimmer av 
>48 timers varighet må de fleste pasienter 
antikoaguleres i minst 3 uker før konver-
tering. Men det er et likeverdig alternativ 
å undersøke pasienten med øsofagusek-
kokardiografi og konvertere direkte dersom 
intrakardiale tromber kan utelukkes. I begge 
tilfeller må pasientene antikoaguleres i 
minst fire uker etter konvertering¸ eventuelt 
på ubestemt tid dersom det har vært flere 
flimmerepisoder og CHA2DS2VASc-score 
≥2. 

Man har blitt enige om 48-timers-
grensen ut fra teoretiske betraktninger 
og praktiske hensyn, men den har vel 
aldri blitt ordentlig utfordret. Den finske 

CardioVersion-studien har 
undersøkt betydningen av tid 
til konvertering innenfor 48 
timer. Dette er en retrospektiv 
studie av 5116 konverteringer i 
perioden 2003-2010. Man fant 
0,3 % tromboembolisme hvis 
konvertering ble utført innenfor 
12 timer fra symptomdebut, mot 
1,1 % ved 12 - 48 timer (JAMA 
2014;312:647-48). Ved multi-
variatanalyse var alder, kjønn, 
hjertesvikt og diabetes signi-
fikante risikofaktorer også ved 
konvertering innenfor 48 t. 

Kroppens koagulasjons-
kaskade er kjent fra studietiden. Vitamin 
K-antagonister virker på flere nivåer og 
hemmer faktorene II, VII, IX og X. Dabi-
gatran (Pradaxa®) er en direkte trombin-
hemmer (faktor II), mens rivaroksaban 
(Xarelto®) og apiksaban (Eliquis®) er 
direkte faktor Xa-hemmere. De nye antikoa-
gulantia er godt dokumentert som trombo-
seprofylakse ved nonvalvulær atrieflimmer. 
Men erfaringene spesifikt i forbindelse med 
konvertering er mer begrenset. Når det gjel-
der dabigatran, har man data fra RELY-stu-
dien (totalt 18.000 pasienter), der det ble 
utført 1983 konverteringer (1270 pasienter), 
med ganske lik fordeling mellom dabigatran 
110 mg, dabigatran 150 mg og warfarin. 
Disse data er analysert post hoc, og man 
fant ingen forskjell i tromboembolisme eller 
blødningskomplikasjoner mellom pasient-
gruppene (Circulation 2011;123:131-136). 
Tilsvarende for apiksaban har man i ARIS-
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TOTLE-studien (totalt 18.000 pasienter) 
743 konverteringer (540 pasienter) som 
ved post hoc-analyse viste jevn fordeling og 
likt resultat mellom apiksaban og warfarin (J 
Am Coll Cardiol 2014;63:1082-1087). Dabi-
gatran og apiksaban har i skrivende stund 
godkjent indikasjon som antikoagulasjon 
ved konvertering av atrieflimmer.

Når det gjelder rivaroksaban, ble det 
i ROCKET AF-studien (ca. 14.000 pasien-
ter) utført bare 143 konverteringer (J Am 
Coll Cardiol 2013;61:1998-2006). Planlagt 
konvertering var et eksklusjonskriterium i 
denne studien. Imidlertid ble det nylig på 
ESC-kongressen i Barcelona presentert 
resultater fra X-VERT-studien, som er en 
prospektiv, randomisert studie av 1504 
pasienter til planlagt konvertering av atrie-
flimmer, randomisert 2:1 mellom rivarok-
saban (n=1002) og warfarin (n=502). For 
å kunne si noe om statistisk signifikant for-
skjell eller non-inferiority, måtte man med 
en hendelsesrate på ca. 1 % ha inkludert 
25-30.000 pasienter. Dette var urealistisk, 
og man planla i stedet pasientgrupper som 
var større enn dem man allerede hadde 
med andre nye orale antikoagulasjonsmidler 
(NOAK) og aksepterte at det bare ville gi 
deskriptiv statistikk. Det primære ende-
punktet var en samling av slag, TIA, syste-
misk emboli, hjerteinfarkt og kardiovasku-
lær død. Det var ingen signifikant forskjell 
mellom gruppene, men numerisk var det 
litt færre hendelser i rivaroksabangruppen. 
Tilsvarende funn var det for blødninger. Men 
igjen: for få pasienter til egenlig å kunne si 
noe om non-inferiority. I X-VERT-studien 
ble pasientene innenfor hver medikament-
gruppe delt i «tidlig» konvertering (1-5 
dager, 64 % etter transøsofagus-ekkokar-
diografi), eller «sen» konvertering (minst tre 
ukers antikoagulasjonsbehandling). Denne 
inndelingen var ikke randomisert, men opp 
til behandlende leges skjønn. I gjennomsnitt 
ble pasienter i «sen» rivaroksaban-gruppe 
konvertert etter 25 dager, mot 34 dager i 
tilsvarende warfarin-gruppe. Forskjellen 
skyldtes i hovedsak at 95 av 215 pasienter i 
warfaringruppen hadde INR utenfor referan-
seområdet etter tre ukers antikoagulasjon, 
mens bare 1 av 417 i rivaroksaban-gruppen 
ble vurdert som utilstrekkelig antikoagulert. 

Når det gjelder kateterablasjon av 
atrieflimmer, viser flere studier en pro-

sedyrerelatert risiko for hjerneslag eller 
TIA rundt 1 % (Cappato et al, Circulation 
2005;111:1100-1105, Hoyt et al, Heart 
Rhythm 2011; 8:1869-74). Kateterteknikken 
har sannsynligvis blitt bedre i løpet av de 
siste 10 årene, men pasientene aksepte-
res til behandling i høyere alder, med mer 
persisterende atrieflimmer og med mer 
komorbiditet. Persisterende atrieflimmer 
og mulig behov for konvertering i forbin-
delse med prosedyren innebærer i seg 
selv en risiko for tromboembolisme. Men 
i tillegg kommer ablasjonslesjonene, som 
er en tilsiktet endotelskade med risiko for 
trombedannelse og embolisering. Risiko for 
trombedannelse øker hvis man får utilsiktet 
«popping» eller overoppheting av vevet der 
det kan bli «charring» eller forkulling av 
lesjonsoverflaten. Blodstrømmen utset-
tes i tillegg for fremmedlegemer i form av 
elektrodekatetre og lange hylser, og det kan 
inntreffe luftemboli. Atrial «stunning» ved 
persisterende atrieflimmer og immobilise-
ring i forbindelse med selve prosedyren kan 
også bidra til tromboembolisme. 

For å motvirke tromboembolisme blir 
alle pasienter ganske intenst antikoagulert i 
forbindelse med prosedyren. Alle får intra-
venøs heparin. På OUS, Rikshospitalet, til-
streber vi ACT 300 – 350, men i litteraturen 
kan man finne målområder mellom 200 og 
400. For sammenligningens skyld nevnes 
at pasienter på hjerte-lungemaskin hepa-
riniseres til ACT > 400. I tillegg behandles 
pasientene med peroral antikoagulasjon 
både før og etter prosedyren. Her finnes 
det mange ulike regimer. Da man startet 
for ca. 15 år siden, var det mest vanlig med 
warfarin forbehandling i minst 4 uker, skifte 
til ufraksjonert eller lavmolekylært heparin 
1-2 dager før prosedyren, og beholde dette 
til INR var tilbake i terapeutisk nivå etter 
ablasjon. Warfarin kontinueres i minst 3 
måneder etter ablasjon. I Norge har det 
siden 2004 vært mest vanlig å fortsette 
warfarin uavbrutt, slik at man gjennomførte 
den transseptale prosedyren med INR i tera-
peutisk nivå 2,0-3,0. Etter hvert som NOAK 
har blitt tatt i en viss bruk ved kateterabla-
sjon, har det på tilsvarende måte vært over-
gang til lavmolekylært heparin (LMWH) 
rundt prosedyren, mer eller mindre uavbrutt 
behandling på NOAK eller skifte fra NOAK 
til warfarin i god tid før planlagt prosedyre.
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Selv om uavbrutt warfarin-behand-
ling har vært i bruk i Norge siden 2004, 
kom den første publikasjon om dette så sent 
som i 2007 (Wazni et al, Circulation 2007). 
Og den første randomiserte studien kom i 
form av COMPARE-studien inneværende år 
(di Biase et al, Circulation 2014;129:2638-
2644). I denne studien ble 1584 pasienter 
randomisert til enten avbrutt warfarin 
(mellomfase med LMWH) eller uavbrutt 
warfarin i forbindelse med kateterablasjon 
av atrieflimmer. Pasientene ble evaluert 48 
timer etter prosedyren, blant annet av en 
nevrolog. Man fant 5 % slag/TIA i grup-
pen med LMWH, bare 0,25 % ved uav-
brutt warfarin. Avbrutt warfarin predikerte 
periprosedyre tromboembolisme (OR = 13, 
KI 3,1-55,6, p < 0,001). Hendelsesraten er i 
denne studien ved avbrutt warfarin høyere 
enn det som tidligere er referert fra regis-
terstudiene. Til det må man bemerke at stu-
dien var prospektiv og inkluderte undersø-
kelse ved nevrolog, mens registerstudier kan 
ha underrapportering av komplikasjoner. 
Dessuten hadde nok COMPARE-studien en 
svært høyrisiko pasientpopulasjon der 50 % 
av alle pasientene hadde langvarig persiste-
rende atrieflimmer, 70 % hadde CHADS2-
skår ≥ 2. 85 % av alle tromboemboliske 
hendelser (35/41) forekom hos pasienter 
med langvarig persisterende atrieflimmer.

Det er allerede nevnt at studiene på 
elektrokonvertering egentlig hadde for få 
pasienter til å kunne si noe om statistiske 
forskjeller eller non-inferiority mellom 
warfarin og NOAK. Dette gjelder i enda 
større grad kateterablasjon. En av de første 
studiene på dabigatran sammenlignet med 
uavbrutt warfarin hadde beskjedne 145 
pasienter i hver arm. Dette var en multisen-
ter, observasjonell studie ikke-randomisert), 
der warfarin/dabigatran ble gitt kvelden før 
og gjenopptatt 4 timer etter prosedyren 
(Lakkireddy et al. J Am Coll Cardiol 2012). 
I denne studien så man overhyppighet av 
blødninger i dabigatrangruppen (p=0,031) 
og numerisk flere tromboemboliske hendel-
ser (3 versus 0). Man har mistenkt at kort 
intervall mellom siste dose dabigatran og 
prosedyrestart samt intens heparinisering 
var årsak til blødningene. 

Senere har det kommet flere andre 
og større studier med dabigatran sammen-
lignet med warfarin. Bassiouny og medar-

beidere sammenlignet 376 pasienter på 
dabigatran mot 623 pasienter på warfarin 
(Circ Arrhythm Electrophysiol. 2013;6:460-
466). I denne studien ble siste dose dabi-
gatran gitt 12 eller 24 timer før prosedyren. 
De fant ingen indikasjon på høyere risiko for 
blødninger eller tromboembolisme ved bruk 
av dabigatran. Derimot hadde pasienter på 
dabigatran et høyere heparinbehov, det tok 
lengre tid å oppnå terapeutisk ACT og gjen-
nomsnittlig ACT gjennom hele prosedyren 
ble lavere enn i warfaringruppen. Tilsva-
rende funn er publisert av gruppen til Fred 
Morady (Kim et al. Heart Rhythm 2012), 
en case-control-studie av 191 pasienter 
på dabigatran sammenlignet med 572 på 
warfarin. I denne studien ble bare morgen-
dosen prosedyredagen stoppet. Man fant 
ingen tromboemboliske hendelser og ingen 
forskjell i blødningskomplikasjoner. Det var 
2 pasienter med tamponade i dabigatran-
gruppen og 7 i warfarin-gruppen. Alle ble 
vellykket behandlet med perikardiocentese. 
Også i denne studien ble det bemerket høy-
ere heparinbehov og lavere ACT-målinger i 
dabigatran-gruppen.

Det har også kommet noen få 
studier med rivaroksaban. Dillier og med-
arbeidere rapporterer 272 pasienter med 
uavbrutt rivaroksaban sammenlignet med 
matchede pasienter på warfarin (Circ Arr-
hythm Electrophysiol. 2014;7:576-582). De 
fant heller ingen overhyppighet av blødnin-
ger eller tromboembolisme i gruppen med 
uavbrutt rivaroksaban. Som for dabigatran 
finner de 15 % høyere heparin-behov, og de 
spekulerer på om ACT egentlig reflekterer 
den virkelige antikoagulasjonseffekten når 
pasienten er under samtidig påvirkning av 
både heparin og rivaroksaban. 

Det er fortsatt svært begrensete 
data vedrørende kateterablasjon. Det 
ble presentert ett abstrakt på årets HRS-
kongress i San Francisco i mai: Di Biase og 
medarbeidere beskriver 53 pasienter som 
alle hadde non-paroksysmal atrieflimmer, 
og som ble behandlet med apiksaban til og 
med samme morgen som prosedyren ble 
utført og gjenopptatt samme kveld. De fant 
ingen tromboemboliske komplikasjoner og 
ingen større blødninger. En undergruppe ble 
også undersøkt med cerebral MR for å lete 
etter asymptomatiske cerebrale embolier, 
men ingen slike ble påvist. Disse prelimi-
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nære resultatene tyder på at også apiksaban 
er trygt og effektivt som periprosedyre-
antikoagulasjon ved kateterablasjon av 
atrieflimmer.

En uformell spørreundersøkelse 
utført blant de elektrofysiologiske labo-
ratoriene i Norge i september 2014 tyder 
på at det er regionale forskjeller i Norge 
vedrørende i hvilken grad NOAK aksepteres 
i forbindelse med kateterablasjon. I Tromsø 
har de som strategi at pasienter på NOAK 
skifter til warfarin fire uker før planlagt 
kateterablasjon. I Trondheim har de som 
hovedregel at pasientene skifter til warfarin 
fire uker før prosedyren, men har unntaksvis 
akseptert noen pasienter på NOAK. Tilsva-
rende er det i Bergen hovedregel at NOAK 
skiftes til fordel for warfarin fra tre uker før 
til 4 måneder etter prosedyren. Unntaksvis 
aksepteres noen pasienter på NOAK, men 
da gjøres det rutinemessig øsofagusek-
kokardiografi før prosedyren (øsofagusek-
kokardiografi gjøres ellers bare på utvalgte 
pasienter i Bergen). I Oslo har vi i løpet av 
tre år gått fra å «foretrekke warfarin, men 
akseptere også NOAK» til i prinsippet å 
akseptere NOAK på linje med warfarin. 
Valget av antikoagulasjon bestemmes 
derved i stor grad av henvisende spesialist. 
Andelen pasienter på NOAK er økende, og 
i de første 9 måneder av 2014 fordeler våre 
pasienter seg på ca. 60 % warfarin og 40 

% NOAK. Feiringklinikken har i 2014 hatt 
samme strategi vedrørende NOAK som 
OUS, Rikshospitalet.

Oppsummering: Periprose-
dyre-antikoagulasjon
For konvertering av atrieflimmer har man 
internasjonalt anerkjente retningslinjer 
med oversiktlige flyt-diagram og klare 
anbefalinger om når, hvordan og hvor lenge 
pasientene må antikoaguleres. I skrivende 
stund har warfarin, dabigatran og apiksaban 
godkjent indikasjon for bruk i forbindelse 
med konvertering. X-VERT-studien tyder 
på at også rivaroksaban er likeverdig med 
warfarin. Bruk av NOAK synes å medføre at 
en større andel av pasientene kan konverte-
res etter tre uker.

Når det gjelder kateterablasjon av 
atrieflimmer, presiseres det at prosedyren 
i seg selv er svært trombogen. Der finnes 
mange ulike antikoagulasjons-regimer, 
men i Norge har det vært mest vanlig med 
warfarin i tillegg til heparin under selve 
prosedyren. Det er foreløpig begrensete 
data om NOAK ved kateterablasjon, men 
flere mindre studier med dabigatran eller 
rivaroksaban tyder på at dette er like trygt 
og effektivt som warfarin. Der er regionale 
forskjeller innen Norge mht. i hvilken grad 
NOAK er akseptert ved kateterablasjon.

LANGTIDSRESULTATER AV 
ABLASJONSBEHANDLING

Peter Schuster, Hjertemedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Generelt finnes det ikke så mange gode stu-
dier med reel langtidsoppfølgning av abla-
sjonsbehandling. Oppfølgningen varierer fra 
ett år (de fleste) til meget få studier med 
maksimalt 10 år. I tillegg må publikasjons-
skeivfordeling tas med i betraktning; mindre 
gode resultater er det antageligvis ikke lett å 
få publisert.

Supraventrikulær takykardi 
Indikasjon for behandling for forskjellige 
typer supraventrikulær takykardi (SVT) er 
god (klasse 1B-2a-indikasjon) og langtidsre-
sultater lovende: 

Atrioventrikulær (AV) knute/HIS (ved 
pasienter med pacemaker): 97 %

AV nodal reentry-takykardi (AVNRT):  
94 %
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AV reentry-takykardi (AVRT ved 
aksessoriske baner: manifest 
(WPW) eller skjult): 90 %

Atrieflutter: 72 % (vanlig med-
urs høyresidig  flutter: >85 %)

Atrietakykardi: 71 %

Ventrikkeltakykardi
Idiopatisk VES/ventrikkelta-
kykardi (VT) har langtidssuk-
sess opp mot 80-90 %, for 
VT med (strukturell) sykdom 
(kanalopatier, kardiomyopatier, 
iskemiske) finnes ikke gode studier med 
langtidsresultater.

Atrieflimmer
Ablasjonsbehandling for paroksysmal atrie-
flimmer (PAF) har indikasjonsnivå 1a, for 

ikke-paroksysmal/persisterende 
AF 2a-b B/C. 

Enkeltprosedyre-suksess 
for ren PAF varierer en del, men 
er trolig et sted mellom 50 - 70 % 
(1 års oppfølgning) og nærmere 
50 % etter lengre oppfølgning. 
Flere prosedyrer øker suksess-
raten til 70 - 80 % (delvis med 
antiarytmika). 

Ikke-paroksysmal AF 
(npAF) har noe lavere sannsynlig-
het for å lykkes: 40 - 50 % ved én 
prosedyre, men ser ut til å være 

noe bedre etter flere prosedyrer 50 - 80 %. 
Den mest hensiktsmessige ablasjonsstrate-
gien for npAF er fortsatt ikke helt klar (lun-
geveneisolering +/- substratmodifikasjon/
linjer/rotorer).

OPTICAL COHERENCE 
TOMOGRAPHY (OCT) VED 

STENTSVIKT
Oliver Meyerdierks, Pavel Hoffmann og Eigil Fossum, Seksjon for kardiologisk 

intervensjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Optical coherence tomography (OCT) har 
i de siste årene vært i økende bruk ved 
visualisering og bedømming av intrakoronar 
patologi (intracoronar imaging). 
Metoden baserer seg på nær 
infrarødt lys (1250 - 1350 nm) 
som sendes via et 6 Fr-kompati-
belt «over the wire»-OCT-kateter 
inn i veggen av koronarkarene. 
OCT-teknikken baserer seg 
enkelt forklart på at lyset som 
reflekteres fra karveggen (eller 
intraluminale strukturer) tilbake 
til OCT-kateteret, sammenlignes 
med en referanse-lysstråle med 
samme frekvens. Ut fra differen-
sen mellom de to lysstrålene kan 
et bilde produseres.
OCT har sammenlignet med IVUS (Intra-
Vascular UltraSound) den avgjørende 

fordelen at oppløsningen er ca. 10 ganger 
så høy. Dagens kommersielt tilgjengelige 
OCT-maskiner har en oppløselighet som 

ligger på 10 - 15 µm (mikron), dvs 
nærmest i cellenivå. Ulempen 
med OCT i koronarkarene er en 
forholdvis dårlig vevspenetrasjon 
som ligger på 1,5 - 2 mm og at 
dagens kommersielt tilgjengelig 
OCT-system (Frequency Domain 
(FD)-system) krever at karet 
er blodtomt under opptaket. 
Koronarkaret må derfor «flushes» 
med kontrast, og avhengig av 
karstørrelse, karforgreininger og 
lengden av opptaket brukes mel-
lom 8 - 20 ml røntgenkontrast 

per opptak (1,2).
OCT ansees i dag som en sikker og 

reproduserbar metode for intravaskulær 
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avbilding, og i det internasjonale OCT-
miljøet har man i stor grad kommet til 
enighet om teknisk gjennomføring av OCT-
prosedyren og av tolkning av bildene (3).  
Det foreligger data som antyder en generell 
gevinst i OCT-veiledet PCI (4), og den første 
randomiserte studien for seriell OCT ved 
STEMI, som ble publisert på TCT i septem-
ber 2014, har vist resultater som kan tyde 
på en fordel ved OCT-veiledet PCI (5). 

Mye er imidlertid fortsatt usikker 
med denne relativ nye og kostbare prosedy-
ren, og det foreligger ingen data som kan gi 
et svar på om OCT-veiledet PCI av stents-
vikt (restenose og/eller stentrombose) 
har fordeler.  Et av problemene med PCI av 
stentsvikt er at det per i dag ikke foreligger  
konsensus på hvilken måte definert in-
stent-patologi skal behandles (6). Nye 
diagnostiske muligheter som intrakoronar 
trykkmåling (FFR), IVUS og OCT hjelper 
operatør med å definere in-stent-patologi 
mer nøyaktig. Samtidig har tilgjengeligheten 
av et stort utvalg av terapeutiske verktøyer 
som for eksempel høytrykksballonger, rota-
blator, cutting balloon, medikamentavgi-
vende stenter (DES), medikamentavgivende 
ballonger (DEB) samt bioresorbable vascu-
lar scaffold (BVS) åpnet for mange mulig-
heter for hvordan behandling av stentsvikt 
kan optimaliseres. Konklusive resultater fra 
randomiserte studier mtp. stentsviktbe-
handling finnes per i dag ikke.

Seksjon for kardiologisk intervensjon 
på OUS, Ullevål har satt i gang et prosjekt 
som prøver å belyse denne problemstillin-
gen. Studien består av 2 deler. I studiedel 1, 
OCTIPS (OCT In Patent Stents), skal sten-
tene hos 100 pasienter med angiografisk 
velfungerende stenter (eventuell etter FFR-
måling), som ble implantert for mer enn 2 
måneder siden, undersøkes med OCT. Det 
foreligger data som allerede beskriver OCT-
funn etter implantasjon av koronare stenter 
(7), men det foreligger ingen systematisk og 
seriell OCT-undersøkelse for denne pasient-
gruppen. Per 1. oktober har vi inkludert mer 
enn 60 pasienter i studien. Siden vi fortsatt 
er i inklusjonfasen har vi ikke sett systema-
tisk over alle OCT-opptakene. 

Det er imidlertid ingen tvil om at 
OCT påviser til dels store forandringer i 
angiografisk velfungerende stenter. I vårt 
materiale påvises både in-stent-hyperplasi 

 
Figur 1. OCTIPS-OCT: Neointimahyperplasi og 
neoaterosklerose med makrofag- akkumulasjon

Figur 2. OCTIPS-OCT: Nærmest tilhelet 
kantdisseksjon

 

Figur 3. OCTIPS-OCT: Neoaterosklerose i 2 
stentlag
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(homogen, inhomogen og med lagdannende 
strukturer), neoaterosklerose, kantdissek-
sjoner og stentstrutter uten veggkontakt 
med betydelige påleiringer (bilde 1-4).

Om disse in-stent-forandringer kan 
relateres til framtidige, symptomgivende 
in-stent-hendelser er per i dag usikkert. 
Pasientene vil bli fulgt i 5 år for å fange 
opp dette. Denne studien kan bli basis for 
framtidige studier, og det er åpenbart at 
også angiografisk «rene» stenter kan vise 
betydelig in-stent-patologi når de undersø-
kes med OCT.

Den andre delen av vår studie er 
PROCTOR- studien (Prospective, Rano-
mized OCT Oslo tRial). I denne studien 
undersøker vi 200 pasienter hvor det klinisk 
og angiografisk bedømt foreligger stents-
vikt. Pasientene randomiseres 1:1 for enten 
angiografi-veilededet PCI eller OCT-veiledet 
PCI av stentsvikt. Pasientene skal følges 
klinisk over et tidsrom på 5 år. Pasienter 
som er randomisert til OCT-veiledet PCI, får 
utført en standardisert OCT-undersøkelse 
før PCI-prosedyren settes i gang. OCT-
undersøkelsen vurderes (om mulig) av 2 
OCT- og PCI-erfarne operatører, og deretter 
planlegges PCI-prosedyren i felleskap. 
Kontroll-OCT kan om ønskelig utføres 
under prosedyren. En avsluttende OCT skal 
utføres når PCI-prosedyren er gjennomført 
og når det angiografiske resultatet anses 
som tilfredsstillende. Inklusjonen startet 
i april 2014 og per 1. oktober 2014 var 34 
pasienter inkludert, med likt antall pasienter 

i begge randomiseringsgrupper. Ikke heller 
for denne studien foreligger det resultater 
ennå, men det er mulig å gi informasjon om 
noen aspekter.

Stentalder er temmelig lik i begge 
grupper og ligger i gruppen for OCT-
veiledet PCI på 88 måneder (7,3 år) og i 
gruppen som fikk utført angiografi-veiledet 
PCI, på 92,5 måneder (7,7 år). I alt har vi 
registrert  45 stenter som har vist stentsvikt. 
15 stenter var DES, 26 stenter var vanlig 
metallstenter (BMS) og 4 stenter har vi ikke 
kunnet identifisere ennå.
Tabell 1 sammenligner enkelte aspekter av prose-
dyrene så langt, og man får et inntrykk av at 
OCT-veiledet PCI fører til økt material- og/eller 
ressursbruk. 

OCT-veiledet 
PCI

Angiografi-
veiledet PCI

Bare POBA utført 0 0
Antall brukte DEB 4 3
Antall brukte 
NC-ballonger

8 6

Antall brukte 
stenter

19 15

Antall pasi-
enter som ble 
ACB-operert

1 0

PCI-prosedyrer. POBA=plain old balloon angio-
plasty, NC-ballonger= ballonger som er lite tøybare 
ved økende ballongtrykk 

Til tross for at vi er i inklusjonsfasen 
av studien er det lite tvil om at OCT hos 
denne pasientgruppen gir informasjon som i 
noen tilfelle gir PCI-operatøren den følelsen 
at det er lettere å argumentere for hvilken 
måte PCI-prosedyren kan optimaliseres. 
Samtidig viser OCT-undersøkelsen også 
funn som er uventet og hvor angiografi 
alene antakelig ikke ville ha ført til en opti-
mal og målrettet behandling.

Bilde 5 (angiografi av LAD) og bilde 
6 (OCT av samme område i LAD) viser 
undersøkelse av den samme pasienten. 
Pasienten fikk implantert en 3,5 x 19 mm 
BMS i LAD i 2006. En planlagt BMS i 1. dia-
gonalgren gled tilbake og måte ekspanderes 
i LAD. Prosedyrebeskrivelsen avslutter med 
at man til tross for denne komplikasjonen 
hadde oppnådd «et meget pent angiografisk 
resultat». Pasienten ble i år (2014) reangio-
grafert pga. stabil residivangina, og angio-
grafi ga mistanke om en in-stent-restenose 
i LAD. 

Figur 4. OCTIPS-OCT: Nylig implantert stent 
med god apposisjon og delvis fortsatt ikke-dekkede 
stentstrutter
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Etter inklusjon i PROCTOR-studien 
og randomisering til aktiv arm ble det utført 
OCT av LAD. Denne viste ingen signifikant 
stenosering i det aktuelle område, men en 
velekspandert stent i LAD, samt en mindre 
stent som lå ekspandert i lumen av det 

stentete området. OCT har i dette tilfelle 
gitt informasjon som ikke var synlig angio-
grafisk og som med sikkerhet har påvirket 
operatørens beslutning hvordan denne 
pasienten skal behandles.
Konklusjon: Det er ikke mulig å si noe om 
«lønnsomheten» ved OCT-veiledet PCI ved 
stentsvikt, men vi mener at vi allerede har 

lært noe fra de få pasientene som er under-
søkt så langt:

- OCT viser langt mer patologi enn man 
ser ved angiografi - og gir en del 
overraskelser. 

- Det er viktig å definere og dokumentere 
den avgjørende patologien for optimal 
prosedyreplanlegging.

- Angiografi ved prosedyreavslutning kan 
vise et meget bra resultat, mens OCT-
resultatet er suboptimalt. Det skal tas 
stilling til om OCT-funn indikerer ytter-
lige behandling.

- Når en OCT-veiledet PCI-prosedyre er 
utført, bør det utføres en avsluttende 
OCT-kontroll om mulig.
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Figur 5. PROCTOR-angiografi: Angiografisk mis-
tanke om in-stent-restenose i LAD

 

Figur 6. PROCTOR-OCT: Velfungerende LAD-stent 
( blå pil) med mindre ekspandert stent (rød pil), 
beliggende «in-stent», men uten stenosering
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IMPLANTASJONSTEKNIKKER  
FOR CRT

Torkel Steen, Pacemaker- og ICD-senteret, Kardiologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Det kan være vanskelig å implantere CRT-
pacemakerledning. Tverrvenen kan være 
okkludert eller trang, det kan være vanskelig 
å finne koronar-sinus (CS), det kan være 
klaff eller stenose som gjør det 
vanskelig å komme opp i CS og 
det kan være vanskelig å finne 
egnet målvene. Det er heller 
ikke alltid lett å få ledningen ut 
i målvenen, fordi den kan være 
stenotisk, kronglete, avgå krapt 
eller det blir for dårlig støtte 
for føringskatetret. Det finnes 
imidlertid teknikker som kan løse 
mange av problemene, slik at 
man lykkes med operasjoner man 
ellers måtte gitt opp eller brukt 
svært mye tid og komplikasjonsri-
siko på å fullføre. «Intervensjonell 
implantasjonsteknikk» er målrettet bruk av 
verktøy og teknikker fra intervensjonsradio-
logi i implantasjon av «devicer». Jeg gir her 
noen korte smakebiter fra denne teknikken, 
illustrert med bilder (dessverre tar Hjertefo-
rum ennå ikke video) og diagrammer.

Tett tverrvene lar seg ofte passere 
med tynne wire (0,014", «PCI-wire»), evt. 
ledet av et hydrofilt 4-5 Fr kateter med ca. 
60 graders vinkel i tuppen (type «verte-
braliskateter»). Den tynne wiren kan så 
erstattes av en tykkere, ved at man fører 
et hydrofilt kateter over den tynne wiren 
og deretter 
bytter wiren 
med en tyk-
kere, f.eks. 
en 0,035" 
hydrofil wire, 
evt. en stiv 
0,035" wire. 
Så kan man 
ballongdila-
tere oppover 
fra vena cava 
superior og 

helt ut i lommen. Start alltid i cava og gå 
bakover mot lommen, med overlappende 
oppblåsninger av ballongen. Det er ikke lett 
å føre ballongen innover i stenosen etter at 

den først er blåst opp en gang. 
Derfor starter man sentralt og går 
perifert. Fortsett helt til ballongen 
er synlig i lommen. Det er ofte arr-
vev helt ut. En 6x40 mm ballong 
er nesten alltid tilstrekkelig. Man 
dilaterer til «rated burst pres-
sure». Er resultatet ikke tilfreds-
stillende, kan man legge en stiv 
0,035" wire ved siden av, og dila-
tere igjen. Wiren presses da mot 
arrvevet og bidrar til at det revner 
(«focused force venoplasty»). 
Det er arrvev og ikke selve venen 
man dilaterer, og komplikasjons-

raten er svært lav. Det er imidlertid svært 
viktig å forsikre seg om at wire virkelig går 
i hovedløpet og ikke har styrt seg ned i en 
sidegren før man begynner å dilatere. Bruk 
kateter og verifiser med kontrast underveis. 
Før dilatasjonen bør man ha wire ned i vena 
cava inferior eller opp i lungearterien som 
bevis for riktig forløp. Figur 1 viser hvordan 
en totalokkludert vene er dilatert opp. Det 
er ikke vanskelig å lære venoplastikk.

Koronarsinus kan finnes på flere 
måter. Mange fører ned et «firmakateter» 
og sonderer med en hydrofil 0,035" wire 

Figur 1a: Tverrvenen er okkludert, og har rester av tidligere ekstraherte ledninger, 
samt to fungerende PM-ledninger. I figur 1b) er ledningene ekstrahert og en 6x40 
mm ballong brukt til å dilatere opp stenosen.

Figur 1a: Tverrvenen er okkludert, og har rester av tidligere ekstraherte ledninger, samt to 
fungerende PM-ledninger. I figur 1b) er ledningene ekstrahert og en 6x40 mm ballong brukt til 
å dilatere opp stenosen. 

1a) 1b) 
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(f.eks. Terumo Glidewire® eller Merit Lau-
reate®). Det er etter min erfaring enklere og 
raskere å bruke kontrast, særlig for oss som 
ikke er trenede kateter-elektrofysiologer. Vi 
bruker nå oftest et spesialkateter, Worley 
Std. CSG® (Merit). Men man kan bruke kon-
trast med firmaenes CS-katetre også. Figur 
2 viser hvordan kateteret plasseres i høyre 
ventrikkel, verifisert med kontrast, før man 
trekker det tilbake og roterer litt moturs, 
slik at tuppen «skvetter» over kanten og 
ut i mediale, nedre del av høyre atrium. En 
kontrastdusj der viser som regel hvor CS er. 
Så kan man enten føre katetret rett opp i CS 
eller gå først med hydrofil 0,035" wire som 
støtte og sikring mot disseksjon. Dersom 
man ikke finner CS raskt, kan det lønne seg 
å føre ned et 90-graders innekateter. Det gir 
kontrasten en annen retning. Figur 3 viser et 
eksempel på at selv en svært «vrien» CS blir 
synlig på denne måten. Når katetret er på 
plass i CS, lønner det seg å gjøre ballongve-
nogram, selv om du tror du ser alle aktuelle 
målvener bare ved «fri» kontrastsprut i 
CS. Gjør filmingen lang nok til at du kan få 
fremstilt kollateraler.

Å entre målvenen kan være enkelt. 
Den tradisjonelle måten er å lirke inn en 
0,014" wire og så føre ledningen over den, 
«over the wire» (OTW). Det kan imidlertid 
være vanskelig hvis målvenen avgår krapt 
og/eller er krokete. Wire vil da ofte ikke gi 
nok støtte når ledningen forsøkes ført ut, 
og ledning og wire lukserer ut i sinus (figur 

4) eller CS-katetret puffes ut av sinus og 
ut i atriet eller ventrikkelen. Figur 5 viser 
intervensjonell tilnærming. I stedet for å gå 
først med wire går man inn, under kon-
trastveiledning, med et mykt kateter. Det vi 
bruker («Vein Selector»®, Impress Medical) 
er 5 F i ytterdiameter i hovedlengden, men 
tynnere og mykere i tuppen, slik at det gan-
ske lett kommer inn i målvenen. Deretter 
fører man inn en myk 0,014" wire. Er venen 
krokete, eller man trenger mer støtte, fører 
man inn en stivere 0,014" wire ved siden 
av («buddy wire»). Så bruker man støtten 
av de to wirene og «vein selector» til å føre 
over «lateral vein introducer» («LVI», Merit 
Medical). Dette er et føringskateter med 
7 F innerdiameter og 9 F ytterdiameter og 
skiller seg fra «device»-firmaenes førings-

katetre ved 
at det har et 
4 cm langt, 
mykt parti 
distalt. Det 
kan dermed 
skyves langt 
ut i venen. 
Ledningen 
får utmerket 
støtte når 
den føres 
ut via dette 
katetret, som 
illustrert i 
figur 6. Man 
kan også gi 
kontrastin-
jeksjoner for 

Figur 2a: Kateteret føres først til RV, der en dusj kontrast viser beliggenheten. Den 
stiplede konturen viser klassisk form og trabekulering av RV, - mye tydeligere «live». 
I figur 2b) er kateteret trukket litt tilbake og rotert litt moturs. Katetertippen vil da 
oftest komme meget nær SC, som blir synlig med nok en dusj kontrast. Her er brukt 
sinuskateter Worley Std. CSG® (Merit Medical), med innekateter «Braided core».

Figur 2a: Kateteret føres først til RV, der en dusj kontrast viser beliggenheten. Den stiplede 
konturen viser klassisk form og trabekulering av RV, - mye tydeligere “live”. I figur 2b) er 
kateteret trukket litt tilbake og rotert litt moturs. Katetertippen vil da oftest komme meget 
nær SC, som blir synlig med nok en dusj kontrast. Her er brukt sinuskateter Worley Std. CSG® 
(Merit Medical), med innekateter “Braided core”. 

2a) 2b) 

Figur 3: Hvis man etter litt leting i atriet ikke finner 
SC, kan et 90 graders innekateter ( hvit pil) føre kon-
trasten i en annen retning, slik at man finner SC. I dette 
tilfellet var CS-åpningen atypisk, og ville vært vanske-
lig å finne uten innekateter og kontrast.

Figur 3: Hvis man etter litt leting i atriet ikke finner SC, kan 
et 90 graders innekateter (hvit pil) føre kontrasten i en 
annen retning, slik at man finner SC. I dette tilfellet var CS-
åpningen atypisk, og ville vært vanskelig å finne uten 
innekateter og kontrast. 
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å kartlegge sidegrener før ledningen føres 
ut.

Kontrastbruk under hele prosedyren 
er en fordel. Man trenger da et kontrastin-
jeksjonssett med Y-ventil, og man må være 
to personer. Bruk et kontrastmiddel som er 
lite «klissete», f.eks. Visipaque®. Pasienten 
må hydreres godt: NaCl 3 ml/kg/time fra 
pasienten kommer på labben, deretter 1 
ml/kg/time i minst 6 timer. Null ut met-
formin, NSAIDS og andre nefrotoksiske 
medikamenter.

Finner du ingen målvene, kan det 
lønne seg å gjøre en lang kontrastinjeksjon 
selektivt i en annen vene. Via kollateraler 
får man ofte se vener som ikke fremstilles 
ved vanlig, retrograd venografi. Man kan 
også føre «vein selector» opp (forsiktig) og 
ned i CS med små kontrastdusjer og lete 
etter vener.

Dersom målvenen avgår svært nær 
os av CS, kan det være vanskelig å få støtte 
for CS-katetret. Figur 7 viser hvordan man 
kan «armere» katetret opp i CS med en stiv 
0,035" wire. Vi bruker Merit InQwire® til 
dette. Siden CSG® har 9 F innerdiameter er 

det plass til både denne avstivningswiren 
og en «vein selector» eller annet kateter til 
å entre målvenen. En ledning passerer også 
ved siden av wire. Med et «firmakateter» av 
mindre diameter er det vanskelig.

Snareteknikk er svært nyttig hvis det 
er vanskelig å få ledningen ut i målvenen! 
Ofte får man lirket en 0,014" wire gjennom 
målvenen via kollateraler tilbake til CS. Der 
kan man gripe den med et snarekateter. 
Da kan wire ikke luksere, og man har en 
stabil «bane» for å føre ut ledningen over 

wire. Pass på 
å snare wire 
>10 cm fra 
tuppen, ellers 
«knekker» 
den og kan bli 
umulig å få 
ut gjennom 
ledningen. 
Når du snarer, 
har du hjertet 
«fanget» i en 
løkke med 
wire. Ikke dra 
for hardt, pga. 

«osteskjæ-
rereffek-
ten». Man 
kan også 
snare enden 
av wire ute 
i atriet, med 
en større 
snare via 
separat 
innstikk.

Figur 4a) : Tradisjonell fremgangsmåte, «OTW» der 
myk 0.014” wire føres ut i målvenen. 4b) viser svakheten: 
Wire gir ikke nok støtte når ledningen skal føres ut, og 
prolaberer opp i sinus.

4a) 4b) 

Figur 4a) : Tradisjonell fremgangsmåte, “OTW” der myk 0.014” wire føres ut i målvenen. 4b) 
viser svakheten: Wire gir ikke nok støtte når ledningen skal føres ut, og prolaberer opp i sinus. 

Figur 5: Intervensjonell fremgangsmåte: a) Et 5 F, mykt kateter («Vein selector») føres først 
ut i venen. Så kommer myk 0.014” wire. b) For å rette ut venen og gi ekstra støtte, førers en 
stivere 0.014” wire ved siden av («buddy wire»). c) Deretter bruker man den samlede støtten 
av de to wirene og «Vein selector» til å føre ut et mykt føringskateter («LVI»). Dette er 7 F 
innerdiameter, og kan tres langt inn i målvenen. d) Nå har du svært god støtte for å føre ut 
ledningen.

a) b) c) d) 

Figur 5: Intervensjonell fremgangsmåte: a) Et 5 F, mykt kateter (“Vein selector”) føres først ut i 
venen. Så kommer myk 0.014” wire. b) For å rette ut venen og gi ekstra støtte, førers en 
stivere 0.014” wire ved siden av (“buddy wire”). c) Deretter bruker man den samlede støtten 
av de to wirene og “Vein selector” til å føre ut et mykt føringskateter (“LVI”). Dette er 7 F 
innerdiameter, og kan tres langt inn i målvenen. d) Nå har du svært god støtte for å føre ut 
ledningen. 

Figur 6a): Det myke føringskateteret (LVI) er ført langt ut i målvenen. CSG=CS-kateteret, 
Coronary Sinus Guide. b) Ledningen kan nå skyves ut, med god støtte fra føringskateteret.

CSG 

LVI a) b) Ledningen 

Figur 6a): Det myke føringskateteret (LVI) er ført langt ut i målvenen. CSG=CS-kateteret, 
Coronary Sinus Guide. b) Ledningen kan nå skyves ut, med god støtte fra føringskateteret. 
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 Cecilie Risøe ble utnevnt til 
  æresmedlem i  
 Norsk Cardiologisk selskap

Intervensjonelle teknikker, 
som jeg har gitt noen smakebiter fra 
her, har økt vår suksessrate og gitt 
suksess også hos pasienter vi og 
andre tidligere har gitt opp. Det krever 
litt innsats å komme i gang, men bør 
være mulig for alle erfarne CRT-
implanta tører å ta opp.

Figur 7: CS-katetret (CSG) holdes på plass ved åpningen av CS med stiv wire opp i CS. Målve-
nen kan da entres med mykt kateter («Vein selector») og 0.014” wire, deretter med ledningen 
over wire.

CS 

Målvene 

Stiv wire 

Ledningen 

CSG 

Figur 7: CS-katetret (CSG) holdes på plass ved åpningen av CS med stiv wire opp i CS. 
Målvenen kan da entres med mykt kateter (“Vein selector”) og 0.014” wire, deretter med 
ledningen over wire. 

Figur 8: Illustrasjon av snareteknikk.

Figur 8: Illustrasjon av snareteknikk. 
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ABLASJON AV ATRIEFLIMMER 
- NYE TEKNIKKER: 
ROTORABLASJON

Rolf Franck Berntsen, Arytmiseksjonen, Kardiologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Lungeveneisolasjon (LVI) alene er kun 
moderat effektivt ved persisterende 
atrieflimmer (AF). Supplerende substrat-
modifikasjon i form av liniære lesjoner og 
ablasjon av komplekse fraksjo-
nerte atriale elektrogrammer 
(CFAE) synes ikke å gi noen 
sikker tilleggsgevinst. Sistnevnte 
finnes i store deler av atriene og 
representerer oftere frekvens-
avhengig passiv aktivering enn 
områder som er essensielle for 
oppretholdelsen av AF. 

De nye teknikkene base-
rer seg på hypotesen om at AF 
opprettholdes av en eller flere 
organiserte og stabile spiralfor-
mede reentrykretser (rotorer). 
Aktiviteten på stedet for selve 
rotoren er rask og regelmessig, 
men multiple bølgebrudd resulterer i fibril-
latorisk aktivering av resten av atriene og 
gir et dominerende inntrykk av et «elektrisk 
bølgekaos» det er umulig å overskue ved 
konvensjonell punkt-for-punkt-kartlegging.

De nye teknikkene benytter derfor 
panoramisk kartlegging, dvs. at de registre-
rer de elektriske signalene simultant i hele 
atriet. Signalene inngår deretter i en faseba-
sert analyse, en metode som evner bedre å 
definere lokal aktivering, og resultatet vises 
som en videofilm. Det er per idag to meget 
forskjellige måter å gjøre dette på, og både 
funn og resultater av ablasjon basert på de 
to metodene er også svært forskjellige.

Først ut var Sanjiv Narayan og 
medarbeidere i San Diego som registrerte 
AF-aktiviteten simultant (eller sekvensi-
elt) i begge atrier ved hjelp av 64-polare 
spilekatetere (8 elektroder på hver av de 8 
spilene).

Effekten av rotorablasjon ble 
utprøvet i CONFIRM-studien (Conventio-

nal Ablation for Atrial Fibrillation With or 
Without Focal Impulse and Rotor Modu-
lation) som ble presentert første gang i 
2011. Resultatene etter 3 års oppfølging 

ble lagt fram i mai 2014. Denne 
studien inkluderte 92 pasienter 
med paroxysmal AF (29 %) og 
persisterende AF (71 %). Rotor-
kartlegging ble utført i begge 
behandlingsgrupper. I rotorgrup-
pen på 36 pasienter ble det 
utført rotorutslukking i forkant 
av LVI, mens det i kontroll-
gruppen ble det kun gjort LVI 
(blindet for resultatene av rotor-
kartleggingen). 18 av pasientene 
fikk utført 2 prosedyrer. Studien 
viste fravær av AF hos 77,8 % 
i rotorablasjongruppen mot 
38,5 % i gruppen med kun LVI. 

Hjerterytmen ble monitorert med implan-
tert monitor hos 85 % i rotorgruppen mot 
23 % i kontrollgruppen. Hos de øvrige ved 
standard monitorering og klinisk oppfølging 
hver tredje måned.

Med PRECISE-studien (Precise 
Rotor Elimination Without Concomitant 
Pulmonary Vein Isolation For Subsequent 
Elimination of PAF) som ble lagt fram i mai 
2013 hadde Narayan og medarbeidere tatt 
neste skritt og postulert at paroksysmal AF 
kan behandles med rotorablasjon alene. 
Denne studien inkluderte 31 konsekutive 
pasienter med paroksysmal AF. Kartlegging 
viste 2,5±1,4 rotorer per pasient hvorav 66 
% var lokalisert til venstre atrium. Hjerteryt-
men ble monitorert kontinuerlig hos 65 % 
med implantert monitor, hos de øvrige ved 
standard monitorering og klinisk oppfølging 
hver tredje måned. Suksessraten etter én 
prosedyre etter median oppfølging på 190 
dager (IQR 117-334 dager) var 82,6 %. Til 
sammenligning var det tilsvarende tall for 
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pasientene med paroxysmal AF som fikk 
utført LVI alene i CONFIRM-studien 58,3 % 
(p<0,05). 

Den andre metoden frontes av 
Michel Haïssaguerre og medarbeidere 
(Bordeaux) hvor signalopptaket skjer med 
en vest med 252 elektroder. Det gjøres 
deretter en CT-avbilding med eletrodevest 
med henblikk på atriegeometri og relasjo-
nen mellom denne og elektrodene. Utfra de 
252 unipolare torsopotensialene (som kun 
kan registreres mellom T-bølgen og neste 
QRS kompleks), rekonstrueres de atriale 
elektrogrammer og aktiveringsmønstre, og 
resultatet sammenstilles i et rotortetthets-
kart som representerer målområdene for 
ablasjon. De første resultatene av AF-
ablasjon med denne avbildingsteknikken ble 
nylig publisert. I denne rapporten inngikk 
103 pasienter med persisterende AF som 
ble sammenliknet med 82 tilordnede kon-
troller behandlet med gruppens trinnvise 
teknikk (LVI + CFAE-ablasjon + linjer). Det 
ble påvist 46 rotorer per pasient hvorav 69 
% var lokalisert til venstre atrium. I forsøks-
gruppen abladerte de først områdene med 

stor rotortetthet og supplerte deretter med 
LVI; men også med linjer og DC-konverte-
ring hvis pasienten fortsatt hadde AF. Av de 
90 pasientene som var fulgt i 12 måneder 
var 85 % AF-frie mot 87 % i kontrollgrup-
pen (p=ns). 16 av forsøkspasientene hadde 
da fått utført 2 prosedyrer, og 59 % brukte 
fortsatt antiarytmika.

Rotorkartlegging med endokardialt 
signalopptak påviser et fåtall relativt stabile 
rotorer. Ablasjon av disse har i flere studier 
gitt forbedrede resultater når kombinert 
med LVI ved både paroksysmal og per-
sisterende AF. Preliminære data tyder på 
at rotorablasjon alene kan være effektivt 
ved paroksysmal AF, men dette er fortsatt 
usikkert.

Rotorkartlegging basert på torsopo-
tensialer viser et stort antall flyktige rotorer, 
og utslukking av disse har så langt ikke vist 
å gi noen tilleggseffekt. Begge metoder har 
imidlertid gitt forskning og utvikling i dette 
feltet en ny retning og et nytt moment som 
vil bringe kateterbasert AF behandling 
mange skritt framover.

DILATERT KARDIOMYOPATI: 
OPTIMALISERING AV 

DIAGNOSTIKK OG OPPFØLGING 
Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Ca. 15-25 % av alle med hjertesvikt 
har dilatert kardiomyopati (DCM). 
Insidens er 5-8 per 100.000 år. Det 
er mange forskjellige årsaker. Fami-
liær eller genetisk årsak finnes hos 
25-30 %, og det er funnet mutasjo-
ner i en rekke proteiner, bl.a. sar-
komerer, titin/titinrelatert protein, 
Z-disk, sarcolemma cytoskjelett 
og intermediære filamenter. Andre 
årsaker er sequele etter virusmyo-
kardit, autoimmunitet med antistoff 
rettet mot myosin tunge kjeder, 
beta- og muskarinreseptorer og 

toksiske substanser inkludert 
alkohol. Prognosen ved DCM er 
alvorlig, og selv om prognosen er 
bedre enn ved iskemisk hjer-
tesvikt er langtidsoverlevelsen 
betydelig redusert sammenlignet 
med normalbefolkning. Progno-
sen bedret seg med moderne 
behandling, men er fortsatt 
helt avhengig av underliggende 
sykdom/etiologisk agens. F.eks. 
er prognosen ved peripartum 
kardiomyopati og virusmyokar-
ditt god, mens den er dårlig ved 
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infiltrative sykdommer som amyoloidose 
eller sarkoidose. Dette betyr at diagnos-
tikken bør drives langt for å prøve å finne 
utløsende årsak, da dette har betydning for 
hvilken behandling som gis, oppfølging og 
for antatt prognose.

Den første utredning ved mistanke 
om DCM bør bestå av detaljert sykehis-
torie (familiesykehistorie, eksposisjon 
for toksiske stoffer, alkohol) blodprøver 
inkludert BNP/NT-proBNP, CRP og troponin, 
EKG og ekkokardiografi (ekkokardiografi er 
standard både for å stille initial diagnose og 
i oppfølging av pasienten). Ut fra dette kan 
man som regel stille diagnosen hjertesvikt, 
men for å skille mellom DCM og iskemisk 
hjertesvikt er det nødvendig med koronar 
angiografi.

I den videre utredning for å finne 
etiologien for DCM er følgende tilleggsun-
dersøkelser aktuelle: 

Biomarkører i blod. Ut over BNP/
NT-proBNP, CRP og troponin er det ingen 
biomarkører i dag som gir diagnostisk eller 
prognostisk tilleggsinformasjon av verdi for 
klinikeren, men det er ikke usannsynlig at et 
panel med multimarkører kan bli aktuelt om 
noen år.

MR. MR med «late gadolinium»-
opptak kan gi verdifull tilleggsinformasjon 
både i forhold til diagnostikk (mistanke om 
infiltrativ sykdom, hemokromatose, gjen-
nomgått myokarditt) og prognostisk idet 
flere studier har vist en dårligere prognose 
hos pasienter med flekkvis kontrastopptak. 
Imidlertid har vi nylig vist i en studie fra 
OUS, Rikshospitalet, med 102 pasienter 
med DCM at slike kontrastopptak ikke 
ga noen tilleggsinformasjon om endring 
av ejeksjonsfraksjon det påfølgende året 
(Kaspar Broch, innsendt manuskript). Ved 
utvikling av hjertesvikt kommer det ofte 
endringer i det ekstracellulære rom der 
fibroseutvikling er sentral. Man har hittil 
ikke hatt noen god bildefremstilling av dette, 
men MR-teknikk med T1-kartlegging er 
under utvikling, og de første studiene viser 
en god prognostisk informasjon.

Arbeidsbelastning med maksimalt 
surstoffopptak er ikke nødvendig for diagno-
sen DCM, men gir verdifull informasjon om 
fysisk prestasjonsevne og har prognostisk 
informasjon

Myokardbiopsi kan være avgjørende 
for diagnosen infiltrativ DCM (sarkoidose, 
amyoloidose, hemokromatose, lymfocytt-
myokarditt), for påvisning av persisterende 
virus med PCR-teknikk og for å påvise tegn 
på inflammasjon (vanlig patologisk anato-
misk vurdering samt immunhistokjemi). I en 
mye sitert studie fra USA fant man en diag-
nostisk verdi av myokardbiopsi hos 15 % 
av 1230 pasienter med mistanke om DCM 
(Felker et al. N Engl J Med 2000;342:1088). 
I vårt materiale fra OUS, Rikshospitalet, 
hadde imidlertid biopsi en direkte avgjø-
rende rolle i diagnosen hos kun 2 pasienter 
(sarkoidose 1, amyoloidose 1). Virus RNA/
DNA (testet for parvovirus 19, adenovirus, 
humant herpesvirus, Ebstein Barr virus, 
cytomegalovirus og enterovirus) ble påvist 
hos 16 pasienter, men hadde ingen prog-
nostisk informasjon mht. endring av venstre 
ventrikkels remodellering påfølgende år. 
Det er derfor rimelig å følge anbefalinger 
fra AHA/ACC/ESC der biopsi utføres hos 
pasienter med akutt uforklarlig svikt og ved 
subakutt svikt med hemodynamisk kompro-
mitering og ventrikulær arytmi

Genetisk testing kan ha verdi i 
diagnostikk, prognosesetting og i oppføl-
ging. Første steg er imidlertid en grundig 
anamnese. I vårt materiale på 102 pasien-
ter hadde 24 en positiv famileanamnese. 
Genmutasjoner (screenet for MYH7-, 
MYBPC3-, MYL2-, MYL3-, TNNI3-, 
TTNNT2-, lamin A/C- og ACTC-gener) ble 
funnet hos 10 pasienter, hvorav kun 3 hadde 
positiv familieanamnese. Blant genmutasjo-
ner er det funn av lamin A/C som har størst 
betydning idet penetrasjon er høy og risiko 
for ventrikulær arytmi og plutselig død bety-
delig, slik at ICD-implantasjon bør overveies 
hos slike bærere. Genetisk testing bør derfor 
være målrettet mot lamin A/C-mutasjoner 
(pasienter med familiemedlemmer med 
tilsvarende mutasjon og pasienter med 
kardiomyopati og ledningsforstyrrelser/ven-
trikulær arytmi).

24-timers-EKG har liten diagnostisk 
verdi, men påvisning av ventrikulær arytmi 
styrker indikasjon for implantasjon av ICD

Behandling av pasienter med DCM 
Behandlingen er generell bestående av 
ikke-farmakologisk behandling (opplæ-
ring, egenomsorg), medikamentell (ACE-
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hemmer/angiotensin II-reseptorblokker og 
betablokker hos alle, aldosteronantagonister 
som tredje medikament) samt mer spesifikk 
individualisert behandling som tilleggsme-
dikasjon (antikoagulasjon, antiarytmisk, 
jernbehandling, CRT, ICD, LVAD, transplan-
tasjon og behandling av søvnapné). 

Oppfølging av pasienter med DCM
Alle pasienter med påvist DCM bør følges 
videre, idet svært få får en komplett remi-
sjon. Hyppighet av kontroll og hvilke tester 
som bør utføres, må imidlertid individuali-
seres og vil være avhengig av underliggende 
etiologi, symptomer, funksjonsklasse og 
grad av venstre ventrikkeldysfunksjon

Konklusjon
En presis diagnose og funksjonsklassifise-
ring er viktig. Anamnese, EKG, blodprøve 
(inkludert BNP/NT-proBNP, CRP, troponin, 
ferritin), ekkokardiografi, arbeidsbelast-
ning med maksimalt surstoffopptak (evt. 
6 minutters gangtest) og angiografi bør 
utføres hos alle. MR, gentest, myokard-
biopsi, 24-timers-EKG og elektrofysiologi 
bør individualiseres. God basisbehandling 
med ACE-hemmer, betablokker og evt. 
aldosteronblokker i adekvat dose er viktig. 
Annen behandling individualiseres avhen-
gig av underliggende etiologi og grad av 
myokarddysfunksjon. Alle bør følges videre 
med klinisk kontroll, blodprøver og ekko-
kardiografi. Hvor ofte kontroll bør foregå, 
individualiseres.

AVLEIRINGSSYKDOMMER VED 
HYPERTROF KARDIOMYOPATI

Harald Brunvand

Ved funn av hypertrof kardiomyopati fin-
nes avleiringssykdom som årsak i 5-10 % 
av tilfellene (figur 1). Flere tilstander kan 
forekomme og bør vurderes i en diagnostisk 
tilnærming ved hypertrof kardiomyopati. 

Felles for flere av disse tilstandene 
er at de hemodynamisk opptrer som ved 
restriktiv kardiomyopati på grunn av lite 
elastisk myokard. Dette medfører en sann 
diastolisk hjertesvikt ofte med dyspné, 
ødemer/ascites og arytmi som symptom. 
Pro-BNP er ofte tydelig øket som følge 
av høye fylningstrykk. Selv om systolisk 
funksjon kan synes god, vil man ofte se et 
skift fra god langakse-forkortning til mer 
tverrakse-forkortning (figur 2). Dette kan 
gjenfinnes ved måling av deformasjon ved 
ekkokardiografi. Videre er god dopplerun-
dersøkelse med ekkokardiografi verdifull for 
identifisere typisk restriktiv kardiomyopati. 
Typisk finnes svært liten respirasjonsvaria-
sjon i blodstrøm over AV-klaffer og i vena 
cava inferior-diameter. E` er redusert < 
8cm/sek og systolisk levervenestrøm finnes 

reversert ved inspirasjon. Biatrial dilata-
sjon er også et hyppig funn som følge av 
økt atrie- og fylningstrykk. I det følgende 
presenteres eksempler på avleiringssyk-
dommer i hjertet. Amyloidose som skyldes 
protein (amyloid)-avleiring ekstracellulært 
i myokard kan finnes samtidig med venstre 
ventrikkelhypertrofi. Denne tilstanden har 
en del karakteristika ved ekkokardiografi 
som kan gi et indisium på diagnosen (figur 
2). Et hyppig funn er svært ekkointenst 
myokard, ofte kalt ground glass appearance 
eller «stjernehimmel». Både atrieseptum og 
AV-klaffer kan finnes tydelig fortykket som 
følge av proteinavleiringer. 

Videre kan EKG fremstå med low 
voltage tross funn av hypertrofi. Diagnosen 
kan stilles ved hjelp av endomyokard-biopsi 
hos unge pasienter som kan være aktu-
elle for cytostatikabehandling. Scintigrafi 
og proteinelektroforese kan også være til 
hjelp. Hemokromatose med jernavleiring i 
myokard kan gi opphav til ulike former for 
kardiomyopati. Tilstanden arves recessivt 
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Figur 1. Årsaker til hypertrof kardiomyopati.
	

Figur 2. Bildediagnostikk ved amyloidose. Høy ekkointensitet i myokard og avleiring 
i septum ved MR og oppladning i hjertet ved scintigrafi. Redusert langakse-funksjon 
med lav strain -7 % og lav E´ 7cm/s med høy E/E´> 20. Høy E/A-ratio >2 
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og 85 % av sykdomstilfellene er homo-
zygot arv. Ekkokardiografisk vil tilstanden 
fremstå mest som restriktiv kardiomyopati 
og kan neppe diagnostiseres ut fra ekko-
kardiografi, men mistanke bør vekkes, og 
måling av høy ferritin og transferrinmet-
ning bør gi mistanke om hemokromatose. 
MR av hjertet kan gi funn som er typisk for 
jernavleiring, og endomyokard-biopsi vil 
kunne stadfeste diagnosen. Fabrys sykdom 
skyldes glykolipidavleiring i flere organer 
inkludert hjertet som følge av defekt i alfa 
galaktosidase. Ekkokardiografisk kan man 
finne uttalt hypertrofi, og hos en del finner 
man endokardiell oppklaring i septum kalt 
«binary sign» (figur 3). 

Tilstanden arves kjønnsbundet til 
x-kromosomet og rammer hyppigere menn. 
Enzymaktivitet kan måles, men best er 
gentest. 

Figur 3. Fabrys sykdom med hypertrofisk kardiomyopati og 
«binary sign» markert ved pil.

Figur 4. Sarkoidose. PET-scan med typisk opplad-
ning i mediastinum, lunger og hjerte.

Sarkoidose rammer hjertet i 5 
% av alle sarkoidosetilfellene og gir 
høy fare for maligne arytmier. Man 
finner sarkoid i myokard, og ekko-
kardiografisk kan septum være tynt. 
Diagnosen stilles best ved måling av 
ACE, CT thorax med funn av forstør-
rede mediastinale glandler og PET-
scan med typisk oppladning i hjertet 
(figur 4).

Oppsummert bør man ved 
funn av hypertrof kardiomyopati huske 
avleiringssykdommer som en mulig 
årsak. Disse kan avdekkes ved karak-
teristiske ekkokardiografiske funn, 

spesifikke laboratorieprøver og typiske funn 
ved MR av hjertet, scintigrafi eller PET-scan. 
Endomyokardbiopsi kan være diagnostisk 
og til nytte ved valg av behandling. 



hjerteforum   N° 1 / 2015/ vol 2879

OPPFØLGING AV PASIENTER 
ETTER KLAFFEKIRURGI OG 
KLAFFEINTERVENSJONER

Svend Aakhus, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og 
Institutt for sirkulasjon og bildedannelse, NTNU

Klaffekirurgi innebærer i denne sammen-
heng alle inngrep som korrigerer klaffefeil, 
dvs. mekanisk ventil, biologisk ventil, klaf-
feplastikk, ringplastikk og perkutane inngrep 
på klaffene (figur 1). Vi ser en generell 
økning i antall klaffeinterven-
sjoner, og spesielt er det en 
økning i antall reparative inn-
grep (plastikker) og perkutane 
behandlinger av aortastenose 
(TAVI) og mitralinsuffisiens. 

Tidlig oppfølging og 
antikoagulasjon
Det er en del variasjon i hvilket 
kontrollopplegg som tilbys 
pasientene etter operasjonen. 
Dette til tross for at pasientene 
har velkjente og ikke så rent sjeldent fore-
kommende komplikasjoner. Tidlig postope-
rativt er evaluering av ventil- og hjertefunk-
sjon med ekkokardiografi viktig. Enkelte 
utvikler perikardvæske som i noen få tilfelle 
medfører tamponade og indikasjon for akutt 
perikardiocentese. Adekvat innstilling av 
antikoagulasjon med warfarin er vesent-

lig tidlig postoperativt. Alle pasienter med 
mekaniske ventiler skal ha livslang antikoa-
gulasjon med warfarin. Anbefalt intensitet 
er for aortaventiler er INR 2,5 – 3,0, og for 
mitralventiler INR 3,0 – 4,0 avhengig av 

risikoprofil og tilleggsindika-
sjoner. Antikoagulasjon med 
NOAK er ikke et alternativ 
for mekaniske ventiler. For 
biologiske ventiler varierer 
anbefalingene noe. Mest brukt 
er for biologisk aortaventil 
acetylsalisylsyre (ASA) 75 
mg x 1 i 3 måneder, og for 
biologisk mitralventil warfarin 
(INR 2,5) i 3 måneder. Endel 
pasienter vil ha selvstendig 
indikasjon for warfarin og 
ASA uavhengig av protese-

type. Perkutant implanterte aortaklaffer og 
perkutant behandlede mitralklaffer skal ha 
dobbel platehemming (klopidogrel og ASA) 
i 3 måneder, deretter ASA 75 mg x 1 ut livet. 
Foreligger selvstendig indikasjon for warfa-
rin eller ASA, må en tilpasse opplegget til 
dette i forhold til pasientens blødningsrisiko. 

Figur 1. Eksempler på mekaniske og biologiske hjerteventiler samt kateterbasert 
aortaventil (AVR) og mitralplastikk (MVP). 

1

Mekanisk en-lokks Mekanisk to-lokks Stentet bioprotese Stentless bioprotese

Kateterbasert AVR Kirurgisk MVP Kateterbasert MVP

Figur 1
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Komplikasjoner 
til klaffekirurgi og 
-intervensjoner
De viktigste komplikasjonene til mekaniske 
ventil er antikoagulasjonsrelaterte; det vil si 
tromboembolisme og blødninger. Paravalvu-
lære lekkasjer, ventilløsning, pannusinnvekst 
med ventilmalfunksjon (figur 2), ventiltrom-
bose og endokarditt utgjør resten. Paraval-
vulær lekkasje og endokarditt forekommer 
også ved biologiske ventiler, men mer vanlig 
er ved denne ventiltypen degenerasjon av 
kuspene (figur 2), spesielt etter 5 års ven-
tilalder. Protese-endokarditt er like alvorlig 
enten utgangspunktet er en mekanisk eller 
en biologisk ventil. Perkutant implanterte 
aortaventiler (TAVI) er i prinsippet en 
biologisk aortaventil, men har spesielle 
utfordringer relatert til posisjonering av 
ventilen, utvikling av atrioventrikulære blokk 
og paravalvulære lekkasjer. 

Etter kirurgisk eller kateterbasert 
reparasjon (plastikk) av klaffene fore-
kommer restlekkasjer, mens (iatrogene) 
stenoser er sjeldnere. Dette avklares 
vanligvis med transtorakal ekkokardiografi, 
men transøsofagus-ekkokardiografi gir mer 
detaljert informasjon om ventilfunksjon og 
bør utføres ved signifikant ventildysfunksjon 
der mekanismen ikke er klarlagt. Det enkelte 
opererende senters erfaring og volum vil 
være avgjørende for resultatene. 

Kontroll etter klaffekirurgi
I de internasjonale retningslinjer for hånd-
tering av klaffesykdom er kontroll etter 
kirurgi og intervensjoner kun kort omtalt 
(1,2). En god oversikt over hvordan man 
skal håndtere problemer som oppstår etter 
klaffekirurgi, er gitt av Butchart i 2005 (3). 
Formålet med en slik kontroll er å gjen-
nomføre en helhetlig vurdering av pasienten 

som innbefatter klinisk og ekkokardiografisk 
hemodynamisk evaluering. Det er viktig at 
man har klart for seg hvilken type interven-
sjon som er utført, og for dem som har fått 
ventil, hvilken ventiltype- og størrelse som 
faktisk er satt inn. 

En viktig del av rutinekontrollene er 
anamnesen og den kliniske undersøkelsen. 
Har pasienten hatt symptomer tydende på 
embolisering, arytmier, ledningsblokk eller 
sviktutvikling? Har pasienten hatt infek-
sjonstegn som ikke kan forklares av andre 
årsaker? Er det tilkommet nye bilyder? Har 
antikoagulasjonen vært tilfredsstillende, 
og er pasienten informert om endokarditt-
profylakse etter gjeldende retningslinjer? 
Blodprøver vil kunne avsløre evt. hemolytisk 
anemi som indikator på ventilmalfunksjon. 
Kontrollene gir anledning til rådgivning om 
endokardittprofylakse, som etter dagens 
retningslinjer (4) skal tilrås alle pasienter 
med kunstige ventiler eller graft, samt de 
som har gjennomgått endokarditt tidligere. 
Dette gjelder uansett om ventilen er meka-
nisk eller biologisk eller om den er satt inn 
kirurgisk eller per kateter. 

Pasient-ventil-mismatch
Mismatch mellom pasient og ventilstør-
relse sies å foreligge når klaffearealet er 
inadekvat for en pasient tross normal 
ventilfunksjon. En bruker gjerne effektivt 
ventilareal (indeksert for kroppsoverflate) 
beregnet ved ekko-doppler til å definere 
grad av mismatch, der et ventilareal < 0,6 
cm2/m2 defineres som uttalt mismatch. 
Moderat mismatch er 0,60 - 0,85 cm2/m2, 
og effektivt ventilareal > 0,85 cm2/m2 anses 
normalt (5). 

Mismatch har betydning for pasien-
tens prognose. Spesielt når funksjonen til 
venstre ventrikkel er redusert, vil en uttalt 
mismatch forverre pasientens tidlige prog-
nose i betydelig grad (6). I det lange løp er 

det pasienter med uttalt mismatch 
som får en signifikant forverret 
prognose (figur 3) (7). Fokus er 
altså å identifisere symptomatiske 
pasienter med effektivt indeksert 
ventilareal < 0,6 cm2/m2. Det er i 
praksis kun disse som er aktuelle 
for re-intervensjon. 

Figur 2. Eksempler på ventilmalfunksjon. 

Figur 2
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Ekkokardiografi
Det legges stor vekt på en tidlig klinisk og 
ekkokardiografisk kontroll ca. 3 måneder 
etter operasjonen. Denne kontrollen som 
oftest foregår på pasientens hjemsyke-
hus, blir en viktig referanse for den senere 
oppfølgning. Ved ekkokardiografi får en 
evaluert klaffefunksjonen, venstre ventrik-
kels kontraksjoner og hemodynamikken. 
En får avklart om det foreligger patolo-
giske lekkasjer, enten transvalvulært eller 
paravalvulært over den opererte klaffen, og 
må anslå hvor stor en evt. lekkasje er. Man 
får også identifisert om det foreligger en 
unormalt høy antegrad gradient over den 
opererte klaffen og får evaluert grad av evt. 
pasient-protese-mismatch. 

For aortaventiler bør en måle mid-
delgradient og beregne areal etter konti-
nuitetsligningen. Man bør måle diameter i 
venstre utløpstrakt og ikke benytte ventil-

størrelsen som diameter i areal-
beregningen. Det foreligger nem-
lig ingen standard for hvordan 
ventilstørrelse skal angis, både 
indre og ytre mål på ventilring 
blir brukt. Aksellerasjonstid for 
det kontinuerlig-doppler-signalet 
og doppler-hastighetsindeks er 
nyttige parametre (figur 4) og vil 
ved obstruksjon i aortaventilen 
oftest være henholdsvis >100 ms 
og <0,25. 

For mitral- og trikuspi-
dalventiler bør en måle middel-
gradient og trykkhalveringstid 
og estimere ventilens effektive 
areal ut fra dette. For pulmonal-
ventil er vanligvis maksimal- og 

middelgradient adekvat. For en del aorta- 
og mitralventiler finnes det tabeller med 
relevante data for forventede gradienter 
og areal. En huskeregel kan være at ingen 
aortaventil skal ha blodstrømshastigheter 
over 4 m/s hos en hvilende normalsirku-
lert pasient, og ingen mitralventil skal ha 
middelgradient over 5 mmHg. En skal være 
oppmerksom på at høye gradienter over 
mekaniske klaffeprotese kan skyldes ikke 
bare ventilobstruksjon, men vel så ofte pen-
delvolum på grunn av en stor paravalvulær 
lekkasje som av og til kan være vanskelig 
å identifisere. Økt slagvolum vil også øke 
hastigheten i ventilen, for eksempel ved 
hyperdynamisk sirkulasjon eller bradykardi. 
Mekaniske 2-lokksventiler kan ha overras-
kende høye gradienter tross normal funk-
sjon. Dette skyldes at blodstrømshastighe-
tene er høyere mellom ventillokkene enn 
lateralt i ventilen. Doppler-teknikken fanger 

opp de høyeste hastighetene og 
gir et falskt forhøyet gradient 
over ventilen. Fenomenet er 
mest uttalt ved små mekaniske 
2-lokks-ventiler (<21) og samti-
dig smalkalibret aorta ascendens 
(<30 mm). 

Transøsofagus ekkokar-
diografi er indisert hos de fleste 
pasienter der det foreligger tegn 
på ventilmalfunksjon, spesielt 
der dette ikke helt kan avklares 
ved transtorakale undersøkel-
ser. Tre-dimensjonal teknikk 
gir ytterligere informasjon om 

Figur 3. Pasient-protese-mismatch: prognose. (Mohty D et al. JACC 
2009;53:39) 
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klaffens romlige struktur og ikke minst loka-
lisering av patologi (figur 5). Radiologisk 
gjennomlysing av ventil, såkalt tomfilming, 
er også av stor verdi for å påvise ventilmal-
funksjon og kunne vært benyttet mer. Både 
ventillokkenes bevegelighet og ventilens 
stabilitet kan vanligvis godt karakteriseres 
på denne måten, og i øvede hender utgjør 
gjennomlysing et meget viktig supplement 
til ekkokardiografiske undersøkelser. I den 
senere tid har CT-undersøkelser blitt en 
aktuell metode for å skille mellom pannus 
og trombe i ventiler (8). 

Kontrollopplegg etter 
klaffekirurgi 
Det sykehus som opererte pasienten, har 
ansvar for å skissere et tilpasset kontroll-
opplegg. Det skal fremgå entydig hvilken 
ventil som er brukt, og denne opplysnin-
gen skal følge enhver kommunikasjon om 
pasienten. Kliniske kontroller utover stan-
dardoppsettet bestemmes av kardiolog ved 
lokalsykehuset. Det foreligger alltid indika-
sjon for ekkokardiografi ved utvikling av nye 
symptomer og/eller bilyder. Det er viktig at 
man ved alle ekkokontroller sammenligner 
resultatene med tidligere undersøkelser. 
Kvinner i fertil alder med klaffeproteser 
representerer en spesiell utfordring. Det er 
utarbeidet opplegg for antikoagulasjon hos 
pasienter med mekanisk hjerteventil under 
graviditet. Dette er imidlertid en spesialis-
toppgave som bør utføres ved sentra med 
god erfaring i behandling av slike pasienter.

Alle klaffeopererte pasienter bør 
få utført ekkokardiografi postoperativt før 
utreise. Man får da vurdert gradient over 

den opererte klaffen samt evt. paravalvu-
lære lekkasjer ved ventiler eller restlekkasjer 
og/eller stenoser ved plastikker. Det er like-
vel rutinekontrollen 3 måneder etter opera-
sjonen, hvor de hemodynamiske forhold er 
normalisert, som vil tjene som standard for 
senere målinger av gradient og areal. Denne 
vil i de aller fleste tilfelle foregå ved pasi-
entens lokale sykehus. Rutinekontroller fra 
og med 2-3 måneder anbefales å inneholde 
utover klinisk undersøkelse EKG, blodprøver 
(Hgb, leukocytter, urinstoff, kreatinin, LD, 
CRP og INR ved behandling med warfarin) 
og ekkokardiografi. Rtg. thorax anbefales 
tatt ved kontrollene det første året etter 
operasjonen. Indikasjon for reoperasjon eller 
re-intervensjon foreligger hos pasienter med 
protese-endokarditt med affeksjon av omgi-
vende strukturer, ved tegn på ventilløsning 
og ved ventiltrombose som ikke respon-
derer på fibrinolyse og antikoagulasjon. 
Reoperasjon vurderes ved symtomgivende 
obstruksjon av ventil og ved symptomgi-
vende paravalvulær lekkasje, hemolyse eller 
uttalt pasient-protese-mismatch. 

Anbefalt sted for kontroll
Operasjonssykehuset bør som et minimum 
gjennomføre postoperativ kontroll for 
mekaniske og biologiske ventiler inkludert 
perkutant implanterte ventiler eller behand-
lede klaffer. For mitralklaffeplastikker og 
perkutan behandlet mitralklaff bør det 
behandlende sykehus gjennomføre posto-
perativ samt gjerne 2 - 3 og 12 måneders 
kontroll. Aortaklaffeplastikker er foreløpig 
mindre etablert behandling, og kontroller de 
første årene bør foregå ved operasjonssyke-

Figur 5. 3-dimensjonal transøsofageal ekkokardiografi av mekanisk 2-lokks mitralventil. Til ven-
stre en normal mekanisk mitralventil, til høyre en trombosert mekanisk mitralventil.

Figur 5
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huset. Alle øvrige kontroller, inklusive TAVI, 
kan foregå i regi av pasientens hjemsykehus. 

Konklusjon 
De fleste klaffebehandlede pasienter vil 
vanligvis bli fulgt opp gjennom mange år. 
Komplikasjoner etter klaffekirurgi og antiko-
agulasjon ses ikke rent sjelden og har til dels 
dramatiske konsekvenser. Oppfølgingen skal 
foregå i et bilateralt samarbeide mellom 
opererende sykehus og hjemsykehus.
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TEMPERATUR ETTER 
GJENOPPLIVNING FOR 

HJERTESTANS – 36 ºC
Jan Frederik Bugge, Avdeling for anestesiologi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, 

Terapeutisk hypotermi 32 - 34 °C i 24 
timer har siden 2002 – 2003 vært stan-
dardbehandling for pasienter som ikke 
våkner umiddelbart etter gjenopplivning for 
hjertestans. Denne behandlingen baserer 
seg i hovedsak på 2 studier, en europeisk 
[1] og en australsk[2] fra 2002. Det har i 
etterkant kommet en del kritikk av disse 
studiene, spesielt det at kontrollgruppene 
ikke var temperaturkontrollert, og mange 
utviklet feber. En metaanalyse fra 2011 [4] 
konkluderte med at effekten av terapeutisk 
hypotermi etter hjertestans burde evalueres 
ytterligere fordi resultatene var inkonklusive 
med høy risiko for bias og «low quality of 
evidence» (GRADE- metodologi). Denne 
meta-analysen var bakgrunnen for å gjen-
nomføre TTM-studien (target temperature 

management). TTM-studien består av 
950 bevisstløse pasienter resuscitert etter 
hjertestans av antatt kardial årsak uansett 
initial rytme, randomisert til enten 33 eller 
36 °C i 24 timer etter innleggelse i sykehus 
[3]. Det primære endepunkt var mortalitet 
uansett årsak, Det viktigste sekundære 
endepunkt var kombinasjonen av død og 
dårlig nevrologisk funksjon bedømt ved 2 
forskjellige metoder, etter 6 måneder. Det 
var ingen signifikante forskjeller hverken 
i primære eller sekundære endepunkter 
mellom de to temperaturnivåene. Konklu-
sjonen var at man ikke kunne påvise noen 
gunstig effekt av et temperaturmål på 33 °C 
i forhold til et mål på 36 °C. Mortalitetsdata 
er vist i figur 1. Ved Rikshospitalet behandler 
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vi nå hjertestanspasienter med terapeutisk 
hypotermi til 36 °C.

(Redaktørens kommentar: Dette var ett av to 
innlegg om terapeutisk hypotermi etter hjerte-
stans. Når det gjelder det andre innlegget, der 
Kjetil Sunde legger frem argumenter for forelø-
pig å beholde 33 °C som måltemperatur, viser 
vi til hans artikkel i Hjerteforum nr. 3 2014.)
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Figur 1. Overlevelsen i TTM-studien. Referanse: N. Nielsen 
et al. N Engl J Med 2013;369:2197-2206.

Probability of Survival through the End of the Trial.

HJERTETRENING FRA MUS TIL 
MYOCYTT 

Jan Pål Loennechen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og 
Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Formålet med foredraget var å gi en oversikt 
over effekten av trening på hjertemuskelcel-
ler basert på studiene fra treningsmiljøet 
(CERG, K. G. Jebsen Senter for hjertetre-
ning) ved Institutt for sirkulasjon og bildedi-
agnostikk, NTNU. Den kliniske bakgrunnen 
for studiene er de store epidemiologiske 
undersøkelsene som viser at hjertedødelig-
het er sterkt assosiert til lite fysisk aktivitet 

og at fysisk arbeidskapasitet er en av de 
sterkeste prediktorene for overlevelse både 
hos frisk og hjertesyke. De fleste refererte 
studiene er gjort i dyremodeller med rotte 
eller mus. Disse ga grunnlaget for en klinisk 
randomisert studie som viste at intervalltre-
ning bedret hjertefunksjon og livskvalitet 
hos pasienter med postinfarkt-hjertesvikt. 
Trening av friske dyr gir gradvis økning av 
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maksimalt oksygenopptak samtidig med økt 
kontraktilitet og raskere relaksasjon av iso-
lerte hjertemuskelceller. Treningen induserer 
en hypertrofi av hjertemuskelcellene først 
og fremst ved økning av cellelengden. Effek-
ten på kontraksjon og relaksasjon ser i stor 
grad ut til å være forårsaket av bedre kalsi-
umregulering. Dette skyldes blant annet økt 
mengde og redusert hemming av sarko-
plasmatisk kalsium-ATPase (SERCA) som 
pumper kalsium tilbake i sarkoplasmatisk 
retikulum mot slutten av systolen. I dyr med 
hjertesvikt øker maksimalt oksygenopptak 
betydelig ved trening slik at trente dyr med 
postinfarktsvikt har bedre anstrengelses-
evne enn utrente kontrolldyr. Store hjertein-
farkt gir betydelig hypertrofi av gjenlevende 
hjertemuskelceller både i lengde og bredde. 
Denne hypertrofien reduseres av intervall-
trening slik at cellene fra postinfarktdyr i 
fasong likner de fra trente friske dyr. Ved 
hjertesvikt er forkortning og spesielt relak-
sasjonshastigheten i hjertemuskelcellene 
redusert. Denne dysfunksjonen reverseres 
klart av intervalltrening. Hovedeffekten ser 
ut til å være via bedring av den patologiske 
kalsiummetabolismen ved hjertesvikt som i 
stor grad skyldes redusert SERCA-funksjon. 
I tillegg gir trening gunstig effekt på den 
reduserte mitokondriefunksjonen ved hjer-
tesvikt. T-tubuli er de utbredte invaginasjo-
nene i hjertemuskelcellene som inneholder 
viktige komponenter for koblingen mellom 
eksitasjon og kontraksjon, slik som L-type 
kalsiumkanaler og ryanodinreseptorer. 
L-type kalsiumkanaler er spenningsstyrte 
og slipper kalsium inn i hjertemuskelcellene 
når de stimuleres til depolarisering av en 
nabocelle. Denne kalsiuminnstrømmingen 
stimulerer de nærliggende ryanodinresep-
torene til å slippe store mengder kalsium ut 

fra sarkoplasmatisk retikulum. Den betyde-
lige økningen av intracellulært kalsium akti-
verer så det kontraktile apparatet. Redusert 
mengde og funksjon av T-tubuli ser ut til å 
være en viktig årsak til redusert kontraksjon 
og økt arytmifare ved hjertesvikt. Intervall-
trening øker mengden og bedrer funksjonen 
av T-tubuli i dyremodeller med hjertesvikt 
både grunnet hjerteinfarkt og kardiomyo-
pati. I tillegg reduseres arytmitendensen på 
grunn av mindre diastolisk kalsiumlekkasje 
gjennom ryanodinreseptorene. Det ser ut 
til at intervalltrening med høy intensitet har 
mer effekt på de fleste funksjonene til hjer-
temuskelcellene enn lavintensitetstrening 
med samme energiforbruk. Bakgrunnen for 
dette er ikke kjent, men kan skyldes at det er 
mulig å opprettholde høyere intensitet med 
sterkere biologiske stimuli ved intervalltre-
ning. Funnene i dyrestudiene var grunnlaget 
for en klinisk studie. Pasienter (n=27) med 
postinfarkt-hjertesvikt, gjennomsnitt-
lig ejeksjonsfraksjon på 29 % og høyeste 
oksygenopptak på 13 ml/kg/min ble ran-
domisert til intervalltrening (4 min x 4 på 
95 % av høyeste hjertefrekvens), moderat 
trening (70 % av høyeste hjertefrekvens) 
eller kontroll i 12 uker. Moderatgruppen 
økte høyeste oksygenopptak til 15 ml/kg/
min og intervallgruppen til 19 ml/kg/min. 
I intervallgruppen ble venstre ventrikkels 
endediastoliske diameter reduserte fra 67 
til 59 mm, mens ejeksjonsfraksjonen økte 
fra 28 % til 38 %. I moderatgruppen var det 
ingen signifikant endring. I tillegg var det en 
signifikant bedring av livskvalitet, arteriell 
endotelfunksjon og en reduksjon i pro-BNP 
i intervallgruppen. Data fra studien er bak-
grunnen for multisenterstudien SMARTEX 
HF som ble presentert på ESC-kongressen i 
Barcelona.  
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BILDEDIAGNOSTIKK 
FØR OG UNDER TAVI

Jan Otto Beitnes, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Bildediagnostikk spiller en sentral rolle 
både i utredning, gjennomføring og kontroll 
ved kateterbasert behandling av aorta-
klaffefeil. I tillegg til gjennomlysning og 
cineangiografi under implantasjonsprose-
dyren kan mange modaliteter benyttes, alle 
med sine styrker og svakheter, og praksis 
vil variere fra senter til senter, avhengig av 
ressurser, erfaring og pasientpopulasjonens 
risikoprofil (tabell 1).
Tabell 1. Aktuelle bildediagnostiske modaliteter  
ved TAVI
Indikasjon- TTE
• Vaskulær tilgang: angiografi, CT, MR
• Anatomisk egnethet: TTE, CT, TEE, MR, 

angiografi
• Valg av protese type og størrelse: TTE, CT, 

TEE, MR, angiografi
• Guiding og monitorering av implantasjon: 

angiografi/gjennomlysning, TEE, ICE
• Resultatvurdering, tidlige komplikasjoner: 

angiografi/gjennomlysning, TEE, ICE

Indikasjon for TAVI ved aortas-
tenose skiller seg i prinsippet ikke fra 
indikasjon for kirurgisk aortaklaffekirurgi 
og baserer seg i hovedsak på anamnestiske 
opplysninger kombinert med funn ved 
transtorakal ekkokardiografi. Normalt vil 
det være indikasjon for inngrep på aor-
taklaffen når det er alvorlig aortastenose i 
form av makshastighet > 4 m/s, middelgra-
dient > 40 mm Hg eller beregnet klaffe-
areal < 1,0 cm2 kombinert med symptomer 
eller EF < 50 % (1). I PARTNER-studien 
var beregnet areal < 0,8 cm2 i inklusjons-
kriteriene, dvs. noe «strengere» enn det 
man angir i retningslinjer (2). På OUS vil vi 
etter utredning med transtorakal ekkokar-
diografi (TTE) og koronar angiografi drøfte 
pasienten på hjertemøtet. Ved low-flow, 
low-gradient-aortastenose og redusert 
EF kan dobutamin-stressekkokardiografi 
være aktuelt. Pasienter som har indikasjon 
for aortaventiloperasjon (AVR), men som 
avslås for åpen kirurgi pga. høy eller prohi-
bitiv risiko kan utredes videre med TAVI-

spesifikke undersøkelser for å kartlegge 
anatomisk egnethet. En rekke relative eller 
absolutte kontraindikasjoner mot TAVI kan 
imidlertid identifiseres med den initiale TTE 
(tabell 2). Den supplerende utredningen 
skal kartlegge dimensjoner, forløp og trom-
ber i bekkenkar og aorta. I størrelsesorden 
30 % av pasientene har hatt for lite lumen 
eller andre forhold som har hindret trans-
femoral tilgang, men andelen er fallende 
med utvikling av tynnere leveringssystemer 
og pasienter med lavere risiko/komor-
biditet. Det er også nødvendig å sikkert 
fastslå antall cusper, annulus-dimensjoner, 
avstand fra annulus til koronaravganger, 
aortas diameter i sinus og sinotubulært 
nivå, vinkelen mellom LVOT og aorta samt 
mengde og lokalisasjon av forkalkning. 
Ved OUS benytter vi en kombinasjon av 
CT og transøsofagus-ekkokardiografi for å 
ivareta dette. Et nøyaktig mål på annulus-
dimensjon er nødvendig for å unngå ruptur 
eller paravalvulær lekkasje. Det har vist 
seg at TTE for dette formål tenderer mot å 
underdimensjonere. Flere studier har sam-
menlignet mål fra TTE, TEE og CT. Forutsatt 
måling av annulus i 2 dimensjoner uten 
forkortning (f.eks. sagittalt og koronalt) på 
gode opptak, er det godt samsvar mel-
lom metodene (tabell 3 og 4, ref. 4,5). For 
ekkokardiografiens vedkommende vil dette 
si 3D TEE.
Tabell 2. Kontraindikasjoner (absolutte og rela-
tive) mot TAVI sett med TTE
• LVEF < 20 %
• Hypertrofi (septum > 17 mm)
• Uni- eller bikuspid klaff
• Subaortastenose
• LVOT-diameter < 18 eller > 29 mm
• Apikal eller atrial trombe
• Stor mitralinsuffisiens
• Sinus Valsalva-diameter < 27 mm
• Aorta ascendens > 43 mm

Selve prosedyren kan ved trans-
femoral tilgang i mange tilfeller gjennomfø-
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res på våken pasient i gjennomlysning. Ved 
høyere risiko og sentral tilgang (transaortal, 
transfemoral) ligger pasienten i narkose, og 
prosedyren kan monitoreres med TEE. Flere 
potensielle komplikasjoner under prose-
dyren er lettere å vurdere med ekkokardio-
grafi enn med fluoroskopi. Stiv guidewire 
kan perforere myokard og gi tamponade 
eller utøse mitralinsuffisiens. Predilatasjon 
med ballong kan være ufullstendig eller for 
aggressiv; sistnevnte med annulusruptur til 
følge. Deretter leveres klaffeprotesen. For 
lav posisjon gir økt sannsynlighet for embo-
lisering, AV-blokk, paravalvulær lekkasje 
og mitralinsuffisiens. For høy posisjon kan 
gi embolisering, okklusjon av koronarostier 
og paravalvulær lekkasje. Ufullstendig 
ekspansjon eller asymmetri i protesen kan 
gi stenose og/eller insuffisiens, valvulært 
og/eller paravalvulært. Annulusruptur og 
aortadisseksjon kan forekomme, likeledes 
blødning med hypovolemi. Paravalvulær 
lekkasje er hyppig forekommende, men 
oftest av beskjedent omfang. Det er vist at 
moderate eller større lekkasjer har negativ 
prognostisk betydning, men et robust sys-
tem for kvantitativ vurdering av lekkasjene 

er ikke etablert. Lekkasjene kan graderes 
som minimale, små, moderate eller store. 
Anvendelse av konvensjonelle mål som 
trykkhalveringstid, signalutbredelse med 
fargedoppler, tetthet av signalet med 
CW-doppler og reversering i descendens 
anbefales, men protesene gir utfordringer i 
form av ekkoskygge. For innsydde proteser 
har paravalvulær lekkasje blitt gradert ut fra 
lekkasjens omfang rundt cirkumferensen 
(5). < 10 % er ansett som liten og > 20 % 
som stor lekkasje. Etter TAVI sees ofte mul-
tiple, mindre lekkasjer spredt rundt cirkum-

ferensen, og anvendbarheten av 
ovennevnte gradering er omdis-
kutert. Både hva angår gradering 
av paravalvulære lekkasjer og den 
kliniske betydningen av disse er 
det behov for mer forskning. De 
vanligste årsakene til paravalvu-
lære lekkasjer er imidlertid kjent: 
underdimensjonering, overdi-
mensjonering, uni- eller bikuspid 
klaff, kalk-særlig hvis asymmetrisk 
fordelt, eksentrisk/oval annulus, 
for høy eller lav ventilplassering og 
høy vinkel mellom LVOT og aorta. 

Operatørerfaring og videreutvikling av venti-
lene har gitt betydelig reduksjon i omfanget 
av paravalvulære lekkasjer. Likeledes har 
bildediagnostikk med flere modaliteter vist 
seg nyttig i måling av annulusstørrelse. 
Teamarbeidet fordrer samarbeid mellom 
intervensjonskardiolog og kirurg. I tillegg til 
å være et nytt behandlingstilbud for pasi-
entene har TAVI altså demonstrert nytten 
av multidisiplinært samarbeid. Ønsket eller 
ikke, behovet for fortsatt samarbeid vil med 
stor sannsynlighet øke med nye metoder 
for miniinvasiv klaffebehandling, indika-
sjonsglidning for TAVI og den demografiske 
utviklingen.
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Tabell 3 (Shahgaldi et al. Cardiovasc Ultrasound, 
2013). Aortic annulus measurements assessed by 
different echocardiographic modalities
Modality Aortic annulus diameter (mm)
2DTTE 20.4±2.2*
2DTEE 22.3±2.5
BP-mode 22.9±1.9
3DTEE 23.1±1.9

*p < 0.0001 vs. 2D-TEE, BP-mode and RT3DE. 2D 
denotes two-dimensional; 3D, three-dimensional; 
TTE, transthoracic echocardiography; TEE, 
transesophageal echocardiography; BP, biplane.

Tabell 4 (Altiok et al. Heart, 2011)
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AKTUELLE OG FREMTIDIGE 
MULIGHETER FOR 

TELEKARDIOLOGISK 
MONITORERING AV 

HJERTESVIKTPASIENTER
Håvard Keilegavlen, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Hjertesvikt har, på trass av bedre behand-
ling, høy moralitet, og pasientene har 
betydelig redusert livskvalitet. Sykdommen 
påfører også samfunnet høye kostnader, der 
hyppige og lange sykehusinnleg-
gelser er største utgift. Risikoen 
for reinnleggelse i sykehus første 
måned etter utskrivelse er bereg-
net til 24 %. Mye har derfor vært 
gjort for finne metoder til å tidlig 
påvise forverrelse av hjertesvikt 
med mål om å kunne intervenere 
før pasienten dekompenserer.

Oppfølgning av hjerte-
sviktpasienter ved at de jevnlig 
blir tilringt og at en ut fra deres 
symptomer tilpasser medisine-
ring har vært utprøvd lenge. Slik 
«structured telephone support» 
har vært validert i flere undersøkelser. En 
metaanalyse har vist reduksjon i sykehus-
innleggelser på 23 %, men det er ikke klart 
å påvise reduksjon i mortalitet. En tror at 
den største gevinsten med slik oppfølging 
er at en oppnår høyre medikamentetterle-
velse. En bakdel er at den er kalanderbasert, 
pasienten tilringes på faste tidspunkt og 
den fanger derfor ikke opp akutte endringer. 
Studien Tele-HF (Telemonitoring in patients 
with heart failure) benyttet automatisk 
innrapportering av symptomer og også 
vektregistrering. Det ble her ikke funnet 
forskjell i mortalitet eller hospitalisering. 
Verken vektregistrering eller hjemmemåling 
av respirasjonsfrekvens og blodtrykk er vist 
å kunne prediktere akutte dekompensering 
av hjertesvikt, med samlet sensitivitet bare 
ca. 65 %. I studien TIM-HF (The teleme-
dical interventional monitoring in heart 
failure study, 2011) brukte 710 pasienter 

med alvorlig hjertesvikt mobiltelefon til 
overføring av symptomer, vekt, blodtrykk og 
EKG. En klarte ikke å påvise at det å styre 
hjertesviktbehandlingen ut fra automatisk 

overføring av disse parameterne 
ga redusert mortalitet eller 
hospitalisering. 

De sist årene har en flytte 
fokus bort fra telemedisinsk 
overføringer av målinger utført av 
pasienten selv til å bruke målinger 
fra sensorer i implantater. Dette 
kan være målinger fra sensorer i 
implanterte devicer (ICD, pace-
makere, CRT-anlegg) som de har 
fått etter standard indikasjon, eller 
det kan være spesifikke monitorer 
som er implantert kun med det 
formålet å rettlede sviktbehandlin-

gen ut fra hemodynamiske målinger. Trolig 
har ca. 25 % av våre pasienter med alvorlig 
hjertesvikt allerede en implantert device, 
og når vi i økende grad implementerer 
anbefalingene om primærprofylaktisk ICD 
ved alvorlig hjertesvikt, vil denne andelen 
kunne bli høyere. Flere av disse devicene, 
som registrer arytmier og hjertefrekvens og 
respirasjonsfrekvens, kan også måle thorax-
impedanse, hjertefrekvensvariabilitet, akti-
vitetsnivå og respirasjonsmønstre. Thorax-
impedanse er den elektriske mostanden 
i lungevevet som måles mellom device-
generator (som ligger subkutant under 
kragebenet) og ledninger i hjertet. Denne 
motstanden reduseres når lungene blir mer 
vannholdige. Motstanden endres mange 
dager før det tilkommer symptomer på 
lungestuvning. Dessverre har det vist seg at 
sensitivitet og også spesifisiteten er lavere 
enn de tidligste studiene viste, slik at den 
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positive prediktive verdien av endret thorax-
impedanse er ikke god nok til å kunne 
basere behandlingen på denne parameteren 
alene. I tidlig fase ved dekompensering av 
hjertesvikt tilkommer det også en autonom 
adaptasjon med økt sympatikusstimulering 
som gjenspeiles i redusert hjertefrekvensva-
riabilitet. Denne kan også monitoreres nøye 
ved telekardiologiske overføringer fra ICD/
pacemaker. Ved å kombinere registrerin-
ger fra ulike sensorer i devicene og også se 
etter endret arytmibyrde kan en i stor grad 
estimere risikoen for å få dekompensering 
av hjertesvikt. Det er derimot så langt ikke 
dokumentert at en kan bedre prognose ved 
å styre behandlingen etter dette. Derimot 
er det godt dokumentert at hjemmemoni-
torering med ICD/ CRT-anlegg /pacemaker 
er en trygg erstatning for oppmøtekontrol-
ler, og at kontinuerlig monitorering også gir 
pasienten en gevinst. I den randomiserte 
In-Time-studien fant en at multiparameter 
telekardiologisk oppfølging av ICD/CRT-
D-pasienter ga signifikant reduksjon i både 
sykehusinnleggelse og mortalitet.

Det er særlig parametere som kor-
relerer med væskevolum og fylningstrykk 
som er interessante som basis for dosering 
av diuretika og annen sviktmedikasjon. En 
har sett at endringer i intracavitært trykk 
ofte kommer flere uker før kliniske funn og 
symptomer ved dekompensering av hjerte-
svikt. Tradisjonelle metoder som rtg. thorax 
og lungeauskultasjon korrelerer derimot 
dårlig med endring i væskevolum. 

3 ulike prinsipper for hemodynamisk 
målinger fra egne implantater er testet ut på 
mennesker. 
Trykksensor i høyre ventrikkel. 
Denne implanteres som en 1-kammer-pace-
makerledning med sensor i høyre ventrikkel 
og kan da estimere endediastolisk trykk 
i pulmonalarterien. Den registrerer også 
hjertefrekvens, aktivitetsnivå og sentralve-

nøs temperatur. I Compass-HF studien (J 
Am Coll Cardiol 2008) fikk 274 pasienter 
implantatet og ble randomisert til målinger 
styrt fra denne eller standard behandling. En 
fant 21 % reduksjon i hjertesvikt-hendelser. 
Dette var ikke signifikant, og et forsøk på en 
større studier har klarte ikke å inkludere nok 
pasienter. 
Trykksensor i arteria pulmonalis.  
En liten sensor, som ikke har eget batteri og 
heller ikke ledning, plasseres i pulmonalar-
terien. Denne overfører trådløs registrerin-
ger av pulmonaltrykk til eksternt apparat 
som igjen kan avleses telemedisinsk. I den 
randomiserts studien Champion (Lancet 
2011) fikk 550 pasienter implantert sen-
soren, og i den aktive gruppen ble medi-
sineringen (diuretika og nitrater) justert 
ut fra de hemodynamiske målingene. En 
fant da, etter 6 måneder, 37 % reduksjon 
i hjertesvikt-innleggelser. Dette systemet, 
CardioMEMS HF System, er den eneste 
implantable trykkmonitoreren som har fått 
FDA-godkjenning. 
Trykksensor i venstre atrium.
I den mindre studien Homeostasis (Circu-
lation 2010) brukte en trykkmåler i venstre 
atrium (implantert med transseptal punk-
sjon) til veiledning av hjertesviktbehandling 
og fant at dette ga bedret hemodynamikk. 
Det er pågående en større studie med dette 
implantatet. 

Telekardiolgisk monitorering av 
hjertesviktpasienter er et spennende felt. 
I fremtiden vil en økende andel av våre 
hjertesviktpasienter ha implanterte devicer. 
En egen hjertesviktmonitor bør være uten 
egen ledning og batteri, evt være integrert i 
et ICD/CRT-anlegg. Det er krevende å hånd-
tere den store mengden av data telekardio-
logiske overføringer kan gi, og så langt er 
kunnskapen i hvordan dette kan brukes til å 
justere behandlingen for den enkelte pasient 
begrenset. 
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ULTRALYD UTOVER 
EKKOKARDIOGRAFI VED 

HJERTESVIKT
Håvard Dalen, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger, og MI Lab, NTNU

Hjertesviktpasienter har høy grad av syke-
lighet, reinnleggelser i sykehus og død. Tross 
medisinsk utvikling reinnlegges opp i mot 
20 % innen 30 dager og 50 % i løpet av 6 
måneder. Dødelighet ved 30 dager er fort-
satt ca. 10-12 % ut ifra store registerdata.

Sentralt innen hjertesviktpatofysio-
logi er stuvning, både til lunger og andre 
organer. Man oppfatter nå at stuvning 
kan utvikles via to hovedmekanismer hvor 
volumbelastning og redistribusjon av væske 
står sentralt. Utvikling av stuvning (volum-
belastning og redistribusjon) er hovedgrun-
nen til reinnleggelse, sykelighet og dødelig-
het ved hjertesvikt. Selv om pasientene er 
velbehandlet i sykehus er pasientene utsatt 
for snarlig forverring.

Generelt følges hjertesviktpasien-
tene oftest opp ved hjertesviktpoliklinikker. 
Oppfølging i form av rådgiving, informa-
sjon og optimalisering av medikamentell 
behandling står sentralt. Medikamentjus-
tering skjer i hovedsak ut ifra hva pasien-
ten tolererer. Når det gjelder justering av 
diuretika, styres dette oftest av sykehistorie, 
klinikk, laboratorieprøver og kjennskap til 
pasientens hjertefunksjon. I litteraturen 
finner man dog at sykehistorie og klinikk 
har lav sensitivitet for å påvise sviktforver-
ring. Selv om natriuretiske peptider gir god 
informasjon om prognose, er de lite egnet 
for monitorering av hjertesviktpasienten. 
Kreatininstigning grunnet overbehandling 
og hypovolemi er gjerne sene tegn. Vektøk-
ning er uspesifikt funn, og i studier hvor man 
har monitorert trykkforhold i venstre atrium, 
høyre hjertehalvdel eller lungekretsløpet 
viser det seg at vektøkningen kommer dager 
til uker etter trykkstigningen.

Det er derfor behov for forbedring av 
oppfølging basert på sykehistorie, klinikk og 
laboratorieprøver. Røntgen for avbildning av 
lungestuvning er lite sensitiv og spesifikk. 
En del hjertesviktpasienter har implanter-

bare enheter som pacemakere (biventriku-
lære) og hjertestartere. Telemonitorering 
har åpnet for overvåking blant annet ved 
måling av motstand gjennom lungene som 
endres avhengig av væskeinnholdet. Denne 
tilnærmingen har dessverre også vist seg 
av begrenset nytte, spesielt grunnet lav 
sensitivitet og mange «falske alarmer». 
Spesifikke implanterbare enheter for invasiv 
trykkmåling er under utvikling. Disse kan 
implanteres med pacemakerlignende enhet 
og elektrode til venstre eller høyre atrium, 
eventuelt høyre ventrikkel, og det er også 
en enhet som bare består av en sensor 
som posisjoneres i lungearterien som via 
telemonitorering kan gi daglig informasjon 
om trykkforhold. Dette er dog enheter med 
behov for invasive prosedyrer, og selv om de 
første dataene ser interessante ut, gjenstår 
det å se hvordan dette skal implementeres i 
klinisk praksis. Mye vil avhenge av behov for 
infrastruktur, kompleksitet opp i mot viten 
om at mange av pasientene er i behov av 
biventrikulær pacemaker og/eller ICD samt 
kostnad. Sikkert er det likevel at teknologisk 
utvikling vil gå videre, og slike enheter vil i 
løpet av noen år være tilgjengelig for klinisk 
bruk.

Ved Sykehuset Levanger har vi 
implementert fokusert ultralyd av pleura-
hule og den store hulvenen for estimering 
av volumstatus i oppfølging av pasienter 
med hjertesvikt. I all hovedsak er det syke-
pleierne ved hjertesviktpoliklinikken som 
utfører undersøkelsene. De første studiene 
på bruk av ultralyd utover ekkokardiografi 
viste at både ultralydmessig kartlegging 
av lungekometer som tegn på interstitiell 
væske i lungene, vurdering av fylde og 
respirasjonsvariasjon av den store hulvenen 
samt påvisning av pleuravæske er sensitive 
for sviktforverring og har høy spesifisitet 
sammenlignet med det som er presentert 
for andre noninvasive tilnærminger. I egne 
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data har vi vist at sykepleiere etter adekvat 
trening kan utføre fokusert ultralyd av pleu-
rahulen og hulvenen for bedre vurdering av 
volumstatus polikliniske hjertesviktpasien-
ters volumstatus med god kvalitet. Videre 
fant vi at tillegg av ultralydundersøkelse 
hadde større betydning for dosering av 
diuretika enn andre rutinemessige under-
søkelser og blodprøver. I populasjonen som 
ble studert, var pleuravæske tilstede hos 42 
% og i all hovedsak relatert til sviktforver-
ring. Overbehandling vil kunne påvises ved 
lite fylde og stor respirasjonsvariasjon av 
hulvenen, mens underbehandling oftest er 
tilfellet ved en dilatert hulvene med liten 
respirasjonsvariasjon og nytilkommet eller 
øket mengde pleuramengde.

I oppsummering er pasienter med 
hjertesvikt belemret med høy grad av reinn-
leggelse, sykelighet og dødelighet. Stan-
dard oppfølging med sykehistorie, klinikk, 
laboratorieprøver og eventuelt røntgen er 
ikke optimal med tanke på sensitivitet og 
spesifisitet for å fange opp sviktforverringer. 
Invasive trykkmålinger er gullstandard for 
påvisning av trykkstigning i venstre eller 
høyre hjertehalvdel og i lungekretsløpet som 
tidlige tegn på forverring av hjertesvikt, men 
fokuserte ultralydundersøkelser av pleura, 
den store hulvenen og lunge gir tilleggsin-
formasjon og er sensitive for sviktforver-
ringer. Denne informasjonen kan omsettes i 
direkte terapeutiske tiltak, selv om det ennå 

mangler data på hva dette har å si for harde 
endepunkter.
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KORRIGERT FALLOT, 
FRISK ELLER SYK?

Mette-Elise Estensen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Vi tok utgangspunkt i en pasient som går til 
regelmessig oppfølging ved GUCH-polikli-
nikken på OUS, Rikshospitalet. Hun er født i 
1985, Fallot-korrigert, har ingen symptomer 
og god arbeidskapasitet. Ekkokardiografi 
viser at hun har en dilatert høyre ventrik-
kel og en stor pulmonalinsuffisiens. MR av 
hjertet i 2013 viste:

Venstre ventrikkel Høyre ventrikkel
EDV 152 ml (88 

ml/m²)
EDV 229 ml (132 ml/m²)

ESV 76 ml ESV 98 ml 
SV 76 ml (44 

ml/m²)
SV 131 ml (75 ml/m²)

EF 50 % EF 57 %
MR cor-beskrivelsen var: status etter ope-
rert Fallot. Økende høyre ventrik-
kel-dilatasjon og insuffisiens over 
pulmonalklaffen, trolig nærmere 
40 %. 

Hun har vært til plenums-
diskusjon: Når skal man interve-
nere på hennes pulmonalklaff?

Fallots tetrade
Innsidens: 10 % av alle medfødte 
hjertefeil (1:3600 levendefødte). 
Det foreligger ingen kjønnsfor-
skjell, og det er den hyppigste 
cyanotiske hjertefeil påvist etter 
nyfødtperioden.
Klassifikasjon: Antero-cephal deviasjon av 
ventrikulære utløpsseptum som resulterer i 
fire anomalier: 

1. VSD 
2. Obstruksjon i høyre ventrikkels 

utløpstraktus: 
Stenose i infundibulum (50 %)
Valvulær pulmonalstenose (10 %)
Kombinasjon av de to foregående (30 %)
Atretisk pulmonalklaff (10 %)

3. Høyre ventrikkelhypertrofi
4. Overridende aorta 

Høyreleiet aortabue sees hos 25 % av 
Fallot-pasientene. Det er stor morfologisk 
variasjon, fra minimal pulmonal stenose 
til pulmonal atresi, og fra minimal overri-
dende aorta til double outlet right ventricle 
(DORV).

Assosierte anomalier er: foramen 
ovale og ASD, multiple VSD-er, koronararte-
rie-anomalier, aorticopulmonale kollateraler 
(pulmonalatresi), fraværende pulmonalklaff 
og AVSD.

I tidlig alder utføres som regel radikal 
kirurgi:

 y Patch-lukning av VSD
 y Reseksjon av infundibulær stenose
 y Transannulær patch for å forstørre 

pulmonalklaffe-annulus
Det foreligger bedre morbiditet 
dersom man er operert i tidlig 
barnealder via transatrial tilgang 
sammenlignet med reparasjon i 
voksen alder eller via eldre metode 
(transventrikulær tilgang).

Ekkokardiografi har lenge 
vært enerådende for vurdering av 
anatomi og hemodynamikk hos 
Fallot-pasienter. MR av hjertet har 
imidlertid blitt mer og mer vanlig 
i utredning og oppfølging av kor-
rigerte Fallot-pasienter.

Hvordan går det med Fallot-pasien-
tene? Overlevelse 20 år etter operasjon er 
>90 %. Det er hemodynamikken og abnor-
malitetene som er avgjørende/bidragsgi-
vende for morbiditet og mortalitet. Under 
foredraget ble to sentrale spørsmål stilt for 
å vurdere om en Fallot-pasient er frisk eller 
syk. Hva er optimal timing for reparasjon 
av pulmonalklaffen? Og hvordan skal vi 
risikostratifisere Fallot-pasienter med risiko 
for plutselig død?

Prof. Gatzoulis viste i sitt arbeid i 
Lancet i 2000 (793 pasienter) sammen-
hengen mellom pulmonalinsuffisiens, 
ventrikkeltakykardi og plutselig død. I dette 
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arbeidet viser han at alle som døde en 
plutselig død, hadde minimum moderat pul-
monalinsuffisiens ved ekkokardiografi. I det 
samme arbeidet viste han at man antagelig 
skal intervenere ved første tegn på sympto-
mer, ved redusert arbeidskapasitet, økende 
høyre ventrikkelvolum eller redusert høyre 
ventrikkelfunksjon. 

I dag er det ikke bare en vurdering 
om tidspunkt for intervenering på pulmonal-
klaffen, men også en vurdering om pasien-
tene skal opereres med åpen hjertekirurgi 
eller med perkutan pulmonalklaff. Av de 
perkutane klaffene er det hovedsakelig 
Melody®-klaff som brukes. Dette er en 
bovin jugularis-vene med klaffer montert 
i en platinumstent. Implantasjon skjer via 
femoralvenen (størrelse 18, 20 og 22 mm). 
I noen tilfeller er det anvendt Sapien®-klaff, 
aortaklaff i pulmonal posisjon for å dekke 
større ostier. Det er tilgjengelig for pasienter 
med eksisterende klaffebærende HV-PA-
konduit ≤22 mm diameter. Det er ikke 
tilgjengelig for korrigerte Fallot-pasienter 
med nativ RVOT.

Hva er effektene vi kan vente av 
PVR?
Studier viser at høyre ventrikkel og høyre 
ventrikkels ejeksjonsfraksjon (korrigert) 
viser forbedring, venstre ventrikkels 
ejeksjonsfraksjon viser forbedring, QRS-
bredden reduseres og symptomer bedres. 
Den preoperative høyre ventrikkels geo-
metri modulerer PVR resultatet av å sette 
inn en ny pulmonalklaff (pulmonary valve 
replacement-PVR) (Cavalcanti et al. J Am 
Coll Cardiol 2013).

Det pågår nå en diskusjon om det 
nærmer seg konsensus for kirurgi på ikke-
symptomatiske pasienter. Fremdeles er det 
spørsmål som ikke er besvart, blant annet 
hva er effekten på mortalitet? Skal man ha 
«normalisering» av høyre ventrikkel som et 
mål? Når skal man adressere medfølgende 
trikuspidalinsuffisiens, aortainsuffisiens 
eller ventrikkeltakykardisubstrat? Vi vet 
også svært lite om hvordan svangerskap 
påvirker høyre og venstre ventrikkels 
funksjon på sikt. Studier viser at selve 
svangerskapet tolereres ofte svært godt av 
Fallot-pasienter. Vi vet imidlertid lite om 
langtidseffektene på høyre og venstre ven-
trikkel (Harrid et al Circulation 2009).

Plutselig død kan skje til tross for at 
hemodynamiske lesjoner har blitt adressert  
og målet nådd. Hendelsesraten er lav i 
GUCH-gruppen sammenlignet med de stu-
diene som viser fordel av ICD som primær 
og sekundær profylakse hos andre pasient-
grupper. Det er gjort en rekke studier for å 
undersøke hva som predikerer plutselig død 
eller arytmi hos Fallot-pasienter. Det er vist 
at lengden av et akinetisk område i RVOT 
kan predikerer første hendelse av vedva-
rende ventrikkeltakykardi (VT). Videre er 
det også vist at størrelsen av høyre atrium 
kan predikerer første atriale arytmi hos 
Fallot-pasienter.

Risiko faktorer for VT/plutselig død hos 
Fallot pasienter er

 y Økt QRS-bredde(>180 ms)
 y Venstre ventrikkel-dysfunksjon
 y Atriale arytmier
 y Redusert høyre ventrikkels 

ejeksjonsfraksjon
 y Økt RVOT-størrelse
 y Induserbar VT på elektrofysiologisk 

stimulering
 y Økt høyre ventrikkelmasse
 y Andre: alder, pulmonalinsuffisiens, 

ventrikulotomi, sent korrigert, «signal 
average»-EKG, T-bølge-alternans 

ICD for alle? I et upublisert materiale fra 
Royal Brompton Hospital så man at 28 % 
av Fallot-pasientene med ICD fikk uhen-
siktsmessige (inappropritate) sjokk. I «Fallot 
Euroheart survey»-materialet så man hele 
30-40 %. Dette betyr at ikke alle skal ha 
ICD. 

I Heart Rythm 2014 konkluderte man 
med følgende: «ICD therapy is reasonable 
in selected adults with tetralogy of Fallot 
and multiple risk factors for sudden cardiac 
death, such as left ventricular systolic 
or diastolic dysfunction, nonsustained 
ventricular tachycardia, QRS duration >180 
ms, extensive right ventricular scarring, or 
inducible sustained ventricular tachycardia 
at electrophysiologic study (klasse IIa-indi-
kasjon, evidensnivå B)».

Ved Royal Brompton Hospital gjøres 
det i dag «late gadolinium enhancement» 
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MR av hjertet (LGE CMR) på Fallot-pasien-
ter. Det vil si viabilitetsopptak som antyder 
fibrose. Siden man vet at viabilitet predike-
rer mortalitet hos iskemisk hjertesyke, dila-
terte kardiomyopatier og hypertrofisk kar-
diomyopati forsøker man her å kartlegge om 
LGE CMR kan være relevant for å predikere 
ventrikulære arytmisubstrater hos Fallot-
pasienter. Dette gjøres det foreløpig lite av 
på Fallot-pasienter i Norge. Imidlertid gjøres 
det på flere sentre i Europa. Det er også vist 
at blant annet så korrelerer høyre ventrik-
kels viabilitet med kollagene biomarkører. 
Prospektive data på høyre ventrikkel-fibrose 
og utfall mangler hos Fallot-pasienter.

Det vi vet fra MR-undersøkelser av 
venstre ventrikkel er at interstitiell fibrose i 
venstre ventrikkel predikerer morbiditet og 
mortalitet. Denne kunnskapen ønsker man 
å videreføre til høyre ventrikkel. Applika-
sjon til høyre ventrikkel byr imidlertid på 
utfordringer. Det foreligger imidlertid et 
mål om å se om interstitiell fibrose i høyre 
ventrikkel hos voksne Fallot-pasienter kan 
være en fremtidig biomarkør og eventuelt et 
fremtidig terapeutisk område (Sonya Babu-
Narayan, ACHD course 2014).

Ved Royal Brompton Hospital har 
man nå startet «ARIA-clinical service» som 
er en poliklinisk virksomhet, «Arrhytmia 
Risk In Adult congenital heart disease». Det 
gjøres her risikostratifisering hos pasienter 
med: 

 y QRS bredde >180ms 
 y Moderat dysfunksjon av høyre ventrikkel 

og mild dysfunksjon av venstre ventrikkel
 y Uforklarlig synkope
 y Pasienter som har invasiv EP for atriale 

arytmier 
(Sonya Babu-Narayan, ACHD course 2014)

Dette er et spennende prosjekt som 
vil gi oss nyttige data og verktøy i fremti-
den. Foreløpig mangler vi alle svarene for å 
kunne si med sikkerhet at pasienten vår bør 
opereres på nåværende tidspunkt. Om hun 
er frisk eller syk var det uenighet om blant 
tilhørerne. Konklusjonen er imidlertid at 
optimal timing av PVR hos asymptomatiske 
Fallot-pasienter er verdt oppmerksomhet og 
at venstre og høyre ventrikkeldysfunksjon, 
høyre ventrikkelhypertrofi og atrial arytmi er 
risikofaktorer for vedvarende ventrikkeltaky-
kardier og død hos denne pasientgruppen. 

OPERERT FOR COARCTATIO 
AORTAE, MEN FORTSATT  

IKKE FRISK? 
Helge Skulstad, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Coarctatio aortae (CoA) oppfattes 
i våre dager som en enkel hjertefeil. 
Det betyr at både pasient og lege 
regner med normale leveutsikter 
etter behandling. Man må imidlertid 
huske på at når gjennomsnittsal-
der ved operasjon er 2-3 år, så vil 
komplikasjoner som oppstår etter 
mange tiår også har stor betydning 
for pasienten. Dette er i kontrast til 
mye av det alt det andre vi holder 
på med innen kardiologien. 

CoA utgjør 6-8 % av alle 
med medfødt hjertefeil, men 
er noe sjeldnere i den asiatiske 
befolkning. Forholdet mellom 
menn og kvinner er 1,5:1, og det 
er en viss familiær opphopning. 
Det er beskrevet i litteraturen at 
ubehandlet så dør opptil 50 % 
første leveår, hovedsakelig pga. 
hjertesvikt. Median overlevelse 
for en ubehandlet pasient er 
beregnet til 31 år.
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Pasienter med CoA kan også ha 
andre kardiale anomalier. Det er funnet at 
50-85 % av alle med CoA har bikuspid aor-
taklaff. Det er derfor en kunstfeil ikke å vur-
dere om det foreligger bikuspid aortaklaff 
hos en pasient med CoA og vice versa. 
Ventrikkel-septumdefekt, persisterende 
ductus arteriosus og hypoplasi av aortabuen 
sees også hyppig sammen med CoA. Ved 
mange sjeldnere og mer kompliserte hjerte-
feil kan CoA også være en del av bildet. Til 
sist nevnes også at disse pasientene har økt 
risiko for aneurisme i aorta ascendens og de 
cerebrale arterier.

I Norge har man operert CoA siden 
1948, til sammen over tusen pasienter fram 
til i dag. Det er benyttet en rekke forskjel-
lig operasjonsmetoder. Her nevnes resek-
sjon med ende-til-endeanastomose eller 
interponering av rørgraft. Det er benyttet 
patchteknikker, med forskjellige kunststoffer 
eller bruk av arteria subclavia sinister. I det 
siste har man også anlagt ekstraanatomiske 
graft fra aorta ascendens eller fra buen til 
aorta descendens. Transkateter-behandling 
med dilatasjon uten eller med stent er også 
blitt en viktig behandlingsmodalitet.

I forskjellige studier er det vist at 
pasienter som er operert for CoA fortsatt 
har en overdødelighet. I tillegg til at det kan 
oppstå rekoarktasjon så har de hyppigere 
hypertensjon, koronarsykdom, plutselig 
død, hjertesvikt, hjerneslag og rupturerte 
aortaaneurismer enn befolkningen forøvrig. 
En helt spesiell gruppe som har vært utsatt 
for å utvikle aortaaneurismer, er de som 
ble operert med dacron-patch, en ope-
rasjonsmetode som ble benyttet bl. a. på 
Rikshospitalet på slutten av 70- og begyn-
nelsen av 80- tallet. De aller fleste av disse 
pasientene har nå vært inne til etterkontroll, 
og omtrent 40 % av disse har hatt behand-
lingstrengende aortaaneurismer.

Dessverre er det mange pasienter 
som er operert for CoA som ikke går til 
regelmessig oppfølging. Det anbefales fra 
European Society of Cardiology (2010) at 
pasientene bør vurderes ikke sjeldnere enn 
hvert annet år ved et GUCH-senter. Aorta 
vurderes best ved MR/CT, og hyppigheten 
av slike undersøkelser avgjøres av tilgrunn-
liggende patologi og utviklingen av disse. 
Den kliniske oppfølging av disse bør selv-
følgelig starte med anamnese, men disse 

pasienten kan være symptomfrie selv med 
alvorlig patologi. For øvrig vil brystsmerter, 
dyspné, smerter eller dovenhet i underek-
stremiteter, hodepine eller neseblødning 
være viktige symptomer å kartlegge. Den 
kliniske undersøkelse bør blant annet legge 
vekt på bilyd over prekordiet eller ryggen, 
blodtrykksgradientmåling mellom de to 
overekstremitetene og mellom overekstre-
mitetene og underekstremitetene. Videre er 
manglende eller redusert lyskepuls et viktig 
tegn. Patologisk blodtrykksstigning ved 
belastning bør også vurderes i tillegg til evt. 
iskemiske forandringer på EKG. Av andre 
undersøkelser står ekkokardiografi i en 
særstilling. Her vurderes blant annet venstre 
ventrikkelhypertrofi og -funksjon, aortaklaf-
fens morfologi og funksjon, aortadilatasjon 
og tegn på rekoarktasjon med hastighets-
måling i overgangen mellom aortabue og 
descendens. I tillegg til allerede nevnte CT/
MR så kan aortografi og invasiv trykkgra-
dientmåling i aorta være nyttig. Koronar 
angiografi er indisert ved brystsmerter. 
Undersøkelse av de cerebrale arterier gjøres 
vanligvis ikke rutinemessig, men man bør ha 
lav terskel for dette dersom det foreligger 
antydning til cerebrale symptomer eller ved 
hypertensjon hos disse pasientene.

Den hyppigste problemstillingen 
hos disse pasientgruppene er hypertensjon. 
Vanlige grenser for oppstart av hyperten-
sjonsbehandling benyttes. Ofte kan det 
foreligge grenseverdi, og patologisk blod-
trykkstigning ved belastning vil da tale for at 
behandlingstart. Det bør gis konkret beskjed 
til både pasient og fastlege at man skal være 
tidlig ute med hypertensjonsbehandling hos 
disse pasientene som jo er yngre enn den 
gjennomsnittlige hypertensjonspasienten.

Det er anbefalt at intervensjon ved 
reCoA bør vurderes dersom det foreligger 
blodtrykksgradient over 20 mm Hg. Valg 
av behandling vurderes individuelt og er 
avhengig av tidligere behandling/operasjon 
og aktuell patologi. Det samme gjelder ved 
aneurismer. 

Pasienter som er behandlet for CoA 
og som ønsker å bli gravide, bør undersøkes 
før de blir gravide, og behov for intervensjon 
vurderes. Kvinner som har er grensesignifi-
kant reCoA, kan gjennomføre svangerskap 
uten intervensjon, men bør følges særskilt. 
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Pasienter som er behandlet for CoA 
er etter hvert en stor pasientgruppe. Dess-
verre har mange av pasientene ikke blitt 
fulgt opp regelmessig. De aktuelle kompli-
kasjoner og problemstillinger er ikke mer 
spesielle enn at de kan følges av enhver kar-
diolog, men med en viss innsikt i medfødte 

hjertefeil. Ved spørsmål om reintervensjon 
bør pasienten vurderes ved de spesialiserte 
sentrene. Jeg avslutter dette sammendra-
get med følgende formulering fra en leder 
i Heart i år: «Thus, coarctation of the aorta 
should be considered a lifelong disease 
affecting the entire arterial tree». 

GIR VI NOK TROMBOLYSE VED 
STEMI?

Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital 

Primær PCI er beste behandling ved STEMI 
hvis det kan tilbys tilstrekkelig raskt av 
erfarent personale. Fjell, fjord og annet betyr 
imidlertid at mange pasienter ikke kan nå et 
PCI-senter innen akseptabel tid, 
og da må trombolytisk behand-
ling vurderes. 

I Norge har vi i mange 
år hatt klare retningslinjer for 
behandling av STEMI-pasienter 
basert på ESC-retningslinjer. Vi 
liker å tro at vi tilbyr god kvalitet 
på behandling av hjerteinfarkt, 
men sikre kvalitetsdata har vi 
manglet blant annet fordi vi ikke 
har hatt et personidentifiserbart 
kvalitetsregister. Nå er dette 
etablert, og nylig ble det publi-
sert data fra Norsk hjerteinfarktregister hvor 
det i 2013 ble registret 13043 hjerteinfark-
ter hos 1236 pasienter. Av disse var 28 % 
STEMI. 

I følge registeret ble 11 % av STEMI-
pasientene behandlet med intravenøs 
trombolytisk behandling. I Helse Vest og i 
Helse Sør-Øst var det henholdsvis 2 % og 6 
% som fikk trombolytisk behandling, i Helse 
Midt 21 % og i Helse Nord 41 %. Registeret 
har ikke komplette data, og tallene må tas 
med noe forbehold. Om andelen som får 
trombolytisk behandling er adekvat, for høy 
eller for lav er usikkert. Sikkert er imidlertid 
at tid fra symptomdebut til reperfusjon 
har stor betydning for infarktstørrelse og 
derved for prognose. Dette gjelder uansett 
hvilken metode som benyttes for å oppnå 

reperfusjon. Det kan derfor være at enkelte 
pasienter som behandles med primær PCI 
heller burde fått trombolytisk behandling på 
grunn av at tiden til mekanisk reperfusjon 

kan bli lenger enn forutsatt. 
Kortere tid til reperfusjon 

og reduksjon av reperfusjons-
skade er de muligheter vi har til å 
begrense infarktskade ved STEMI 
(2). På tross av en rekke positive 
dyreeksperimentelle studier er 
det foreløpig ingen farmakolo-
giske eller andre typer interven-
sjon som i humane studier har 
vist effekt på reperfusjonsskade. 
Derfor har heller ingen form for 
intervensjon mot reperfusjons-
skade fått plass i guidelines.

Hvis resultatene ved STEMI skal 
bli bedre, er kortere tid til reperfusjon den 
mulighet vi i praksis har. Tidstap i alle ledd 
av behandlingskjeden må reduseres så mye 
som mulig. Dette har vi terpet på i mange 
år, men likevel er det grunn til å spørre om vi 
er tilstrekkelig skjerpet eller om det er noen 
slakker her og der hvor det kan strammes 
inn. 

I følge retningslinjer er det indikasjon 
for reperfusjonsbehandling ved STEMI hvis 
sykehistorien er mindre enn 12 timer. Hvis 
tid til PCI er over 120 minutter, anbefales 
trombolytisk behandling. I ESC sine STEMI-
retningslinjer fra 2012 anføres at ideelt bør 
tiden til primær PCI være under 90 min, og 
hos pasienter med sykehistorie mindre enn 
2 timer anføres som ideelt at primær PCI 
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bør utføres innen 60 minutter (3). Derved 
defineres både «akseptable» og «ideelle» 
tidsvinduer fra diagnose til primær PCI, og 
dette har bidratt til at ESC-retningslinjene 
fremstår noe uklare på dette punktet. Hvis 
en definerer tidskrav på 60 minutter fra 
diagnose til primær PCI, burde nok flere få 
trombolytisk behandling. Med et slikt tids-
krav er det mange pasienter selv i relativt 
tettbygde strøk av landet som har for lang 
transporttid til et PCI-senter.

I 2013 ble STREAM-studien publi-
sert (4). Den sammenlignet prehospital 
trombolyse (tenecteplase) mot primær PCI 
hos nær 1900 STEMI-pasienter med mindre 
enn 3 timers sykehistorie og med >1 time 
transporttid til primær PCI. Ved vellykket 
trombolyse fikk pasienten utført angiografi 
og eventuell PCI etter 6 - 24 timer. Primært 
endepunkt var det kombinerte endepunktet 
død, sjokk, stuvningssvikt og reinfarkt etter 
30 dager. Tid fra symptomdebut til start av 
trombolytisk behandling var 100 minutter, 
i PCI gruppen var gjennomsnittlig tid fra 
symptomdebut til PCI 178 minutter. Den 
PCI-relaterte forsinkelse var dermed 78 
minutter. Det var ingen signifikant forskjell i 
primært endepunkt mellom de to gruppene. 
30 dagers mortalitet var lik og lav, hen-
holdsvis 4,6 % og 4,4 % for trombolyse- og 
PCI gruppen. Trombolysegruppen hadde økt 
forekomst av intrakraniell blødning (1 % mot 
0,2 %, p 0,04). Dette førte til at protokollen 
ble endret slik at pasienter over 75 år kun 
fikk halv dose tenecteplase. Oppsummert 
viser STREAM-studien at ved STEMI med 
kort sykehistorie er trombolyse også god 
behandling, samtidig er den en påminnelse 
om at risiko for intrakraniell blødning er i 
størrelsesorden 1 %. 

Selv om STREAM-studien kan sies 
å være en nøytral studie med unntak av 
forskjell i intrakraniell blødning, gir den 
grunnlag for kritisk å vurdere tidstap før 
primær PCI særlig hos yngre pasienter med 
kort sykehistorie og uttalte ST-elevasjoner 
i EKG. For å styrke dette utsagnet kan en 
minne om at PCI-relatert tidstap i studien 
var bare 78 minutter. Hvis det hos pasienter 
med kort sykehistorie, lav blødningsrisiko 
og uttalte ST-elevasjoner er usikkerhet om 
transporttid, bør trombolyse vurderes mer 
aktivt enn hva som ofte er tilfellet i dag.

Ved vår avdeling ble det i 2011 utført 
en studentoppgave som retrospektivt analy-
serte 100 pasienter behandlet med primær 
PCI (5). Selv om studien har svakheter, viste 
den med sikkerhet at en betydelig andel 
som ble behandlet med primær PCI etter 
retningslinjene, burde hatt trombolytisk 
behandling fordi transport tok lenger tid enn 
først antatt. Det er derfor grunn til å tro at 
om STEMI-behandling i Norge skal bli enda 
bedre er raskere trombolytisk behandling til 
enda flere det tiltak som kan bedre resulta-
tene mest. 

Etter trombolytisk behandling bør 
pasientene transporteres til PCI-senter, 
helst så raskt som mulig. Bakgrunnen for 
dette er at hver tredje pasient som får 
trombolytisk behandling mangler effekt og 
trenger rescue-PCI. 

STEMI-algoritmene i Norge består i 
desentralisert diagnostikk og behandlings-
start med prehospitalt EKG som er godt 
etablert og velfungerende opplegg med 
prehospital trombolyse. Det er en sentra-
lisert viderebehandling med angiografi og 
PCI utført ved relativt få sentre som alle har 
høye volumer. Vi burde derfor ha de beste 
muligheter til å oppnå gode resultater ved 
STEMI. Det blir spennende å følge kom-
mende data fra Norsk hjerteinfarktregister 
som vil gi oss bedre oversikt over behand-
lingsresultater inklusive mulighet til å 
sammenligne resultater mellom sykehus og 
mellom helseregioner.
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STRÅLING OG CYTOSTATIKA - 
FARLIG FOR HJERTET?

Thor Edvardsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Kardiologer har kjent til kjemoterapi-indu-
sert kardiotoksisitet siden atrasyklinene ble 
vanlige for noen tiår siden. Problemet med 
hjerteskade øker i omfang fordi 
flere kreftpasienter vil overleve 
lenger etter bedre kjemoterapibe-
handling. I tillegg er det rappor-
tert hjertesviktutvikling etter 
behandling for ca. mammae med 
trastuzumab, en tyrosin-kinase-
hemmer, og liknende droger. Den 
offisielle engelske betegnelsen 
på kjemoterapiindusert kardio-
toksisitet er cancer therapeutics-
related cardiac dysfunction 
(CTRCD). Hjerteskade etter strå-
leterapi kalles radiation induced 
heart disease (RIHD).

Det er en erkjennelse at flere dør 
som følge av hjertebivirkninger av kreft-
behandlingen enn av selve kreften hos 
barn som er behandlet. Effekten på hjertet 
vises flere år etterpå og går forbi kreft som 
dødsårsak ca. 20 år etter behandlingen(1). 
Hele omfanget av hyppigheten av hjerte-
skader er ikke kjent og European Society of 
Cardiology (ESC) og European Association 
of Cardiovascular Imaging (EACVI) har tatt 
initiativet til en registerstudie i 11 europeiske 
land som skal ledes fra ESC. Norge er med i 
studien.

Det er nylig publisert 2 artikler om 
retningslinjer for utredning og oppfølging av 
pasienter med CTRCD (2) og RIHD (3)Fore-
draget konsentrerte seg om viktige utdrag 
fra disse artiklene.

Det er to hovedtyper av CTRCD – 
type I og type II.

Type I er typisk fra antrasykliner 
og kan ofte forårsake irreversibel myo-
kardskade. Skaden er kumultativ doseav-
hengig. Type II er som oftest forårsaket 
av tyrosin-kinase-hemmere og er ofte 
reversibel.

De nye retningslinjene anbefaler 
bruk av avanserte ekkokardiografiske meto-
der i tillegg til de mer tradisjonelle meto-

dene. Definisjonen av CTRCD 
er et fall i ejeksjonsfraksjonen 
(EF) på mer enn 10 % (absolutt 
verdier) eller til lavere EF enn 53 
%. I tillegg til EF anbefales bruk 
av gjennomsnittlig langaksestrain 
og global langaksestrain (GLS). 
Ved et fall i GLS på mer enn 15 
% (relativt i forhold til utgangs-
verdien) anbefales kontakt med 
kardiolog for å diskutere videre 
strategi. Ved tegn til CTRCD skal 
en kardiolog vurdere oppstart av 
ACE-hemmer og evt. betablokker. 
Bestemmelse om fortsettelse av 

kjemoterapi tas av onkolog.
Kontrollopplegget som anbefales 

ved behandling med potensielt CTRCD type 
I-medikamenter, er undersøkelse av EF, GLS 
og troponin før oppstart. Ved mistanke eller 
tegn til CTRCD skal pasienten henvises 
til kardiolog. Hvis ikke, er det anbefalt ny 
undersøkelse ved avslutning av kur og 6 
måneder senere. Et meget viktig poeng å 
merke seg er at hvis den totale dosen med 
antrasykliner vil overstige 240mg/m2, så 
anbefales kontroll med EF, GLS og tropo-
nin før hver kur som innebærer ytterligere 
50mg/m2. Ved tillegg av potensielle type 
II-fremkallende medikamenter anbefales 
samme opplegget som ved type I, med et 
tillegg av 3 måneders kontroll etter avsluttet 
kur.

For videre informasjon anbefales 
lesing av referanse nr. 2 og 3 i referanselis-
ten nedenfor.
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HØYT KOLESTEROL - HVA BØR 
KARDIOLOGEN VITE?

Elisabeth Vesterbekkmo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Høyt kolesterol er det nærmeste man 
kommer Sine qua non for aterosklerose og 
utvikling av koronarsykdom. 

Hvem skal da behandles med 
lipidsenkende behandling?

I primærforebygging må pasien-
tens totale risiko vurderes før oppstart 
av medikamentell behandling. Helsedi-
rektoratets «Nasjonale retningslinjer for 
individuell primærforebygging av hjerte- og 
karsykdommer» fra 2009 kan anbefales. 
Retningslinjene inneholder en risikota-
bell (NORRISK-data) og en ledsagende 
tabell med prioriteringer om hvem som 
bør tilbys forebyggende behandling. Disse 
angir 10-årsrisiko for kardiovaskulær død 
angitt i prosent ut i fra kjønn, røykestatus, 
alder(40-69 år), systolisk blodtrykk og 
totalkolesterol. 

Personer med forhøyet risiko og 
størst forventet effekt av medikamenter bør 
tilbys behandling, og det vil si: 

 y Personer i alderen 40 – 49 år og med 
10-års kardiovaskulær dødsrisiko >1 % 

 y Personer i alderen 50 – 59 år og med 
10-års kardiovaskulær dødsrisiko ≥5 % 

 y Personer i alderen 60–69 år og med 
10-års kardiovaskulær dødsrisiko ≥10 % 

Personer med endeorganskade eller med 
betydelig forhøyet nivå av én enkelt risiko-
faktor skal også behandles.

Som betydelig forhøyet regnes koles-
terol over 8 mmol/l (unntak; postmenopau-
sale kvinner uten andre risikofaktorer) 

Det finnes også kalkulatorer på nett 
som er basert på NORRISK. Her angis pasi-
entens risiko, oppsummering og tolkning. 
Dette kan være et nyttig pedagogisk verktøy 
under en konsultasjon. 

Sekundære årsaker til dyslipidemi 
må alltid utelukkes. Tilstander som hypot-
hyrose, dysregulert diabetes mellitus, 
nefrotisk syndrom, graviditet, anorexia og 
en rekke medikamenter kan alle føre til 
forstyrrelser i lipidprofilen. 

Foreligger det prematur koronarsyk-
dom, må man alltid tenke på lipider. 

Familiær hyperkolesterolemi (FH) 
er en hyppig genetisk årsak til prematur 
koronarsykdom med en antatt mutasjonfre-
kvens 1:300 i Norge. Tall fra Nederland som 
er god på screening, tyder på at frekven-
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sen nok er enda hyppigere. Tilstanden er 
underdiagnostisert. 

Sykdomsbildet med xanthomatose, 
hyperkolesterolemi og angina pectoris ble 
først beskrevet og publisert i 1937 av Carl 
Müller, Ullevål Sykehus. Sammen med 
Francis Harbitz beskrev han syndromet med 
den autosomale dominante arvegangen slik 
vi kjenner det i dag.

En god familieanamnese, kombi-
nert med klinisk undersøkelse på jakt etter 
typiske lipidstigmatae og pasientens koles-
terolprofil er det man trenger for å stille 
diagnosen klinisk:

 y Familiehistorie med koronar sykdom 
 ◦ Hos 1. grads slektning under 60 år, 

eller
 ◦ hos 2. grads slektning under 50 år

 y Xanthomer/arcus cornealis
 y Totalkolesterol over 7,5 mmol/l eller LDL 

over 4,9 mmol/l
Det foreligger i dag bred internasjonal enig-
het og entydige anbefalinger om å genteste 
personer med klinisk mistenkt FH. Enhet for 
hjertegenetikk ved OUS er svært behjelpe-
lige og tilbyr samtale med indekspersoner 
samt tilbud om kaskadescreening av nære 
slektninger. 

Hvert år fødes det ca. 150 barn med 
FH. Tilstanden innebærer et tidlig forhøyet 
kolesterolnivå i serum og kan dermed 
medføre økt forekomst og økt dødelighet av 
iskemisk hjertesykdom. Uten behandling vil 
menn og kvinner med heterozygot FH ofte 
ha et totalkolesterol rundt 8-15 mmol/L. Det 
bemerkes at under pubertet kan verdiene 
nærmest normaliseres. Dagens anbefa-
linger er å starte livsstilsintervensjon og 
medikamentell behandling hos enkelte 
høyrisikobarn allerede ved skolealder. På 
denne måten ønsker man å påvirke den 
aterosklerotiske prosess og bremse den 
progressive utviklingen av koronar hjerte-
sykdom. Anslagsvis vil 50 % av menn med 
FH utvikle hjerte- og karsykdom før 50 års 
alder, mens samme andel nås hos kvinner 
før 60 års alder. 

Familiær kombinert dyslipidemi er 
vanligere årsak til prematur koronarsykdom. 
Denne har ikke samme dominante arve-
gang. Verdiene på totalkolesterol vil typisk 
være rundt 7 - 9 mmol/l i tillegg til trigly-

seridnivå over 2 mmol/l Lipidforstyrrelsen 
debuterer senere i livet sammenliknet med 
FH. Disse tilbys ikke gentest. Her er det ofte 
overlapp mot det metabolske syndrom.

Polygen hyperkolesterolemi er en 
svært vanlig form for dyslipidemi og skyldes 
kombinasjon av genetikk og livsstil med 
høyt inntak av mettet fett samt overvekt. 
Denne er langt vanligere enn familiær 
hyperkolesterolemi og familiær kombinert 
dyslipidemi. Kolesterolnivået er ofte rundt 
6-8 mmol/l. Her foreligger ikke dominant 
arvegang, og disse gentestes ikke

Hva er behanlingsmål?
Pasientens absolutte risiko er avgjørende 
for hvilket LDL -nivå man skal tilstrebe å nå 
(<3,0, <2,5, <1,8 mmol/l). Der dette er van-
skelig bør en tilstrebe 50 % LDL-reduksjon i 
forhold til utgangsverdi .

Hvordan skal disse behandlingsmålene 
nås?
Livsstilsintervensjon og potente statiner 
er basisbehandling. Kun statiner har IA-
anbefaling. Kolesterolabsorbsjonshemmere 
er tilleggsbehandling hos enkelte pasienter 
med høyt LDL eller hos pasienter med sta-
tinbivirkninger. Endepunktsdata mangler. Vi 
venter i spenning på IMPROVE-IT novem-
ber 2014

PCSK9-hemmere er en ny type 
kolesterolsenkende medisin som er av 
stor interesse. Denne har vist å senke LDL 
betraktelig via resirkulering av LDL-resepto-
ren. Den blir godt tolerert, og der var ingen 
vesentlige sikkerhetsfunn i kliniske studier. 

Dersom videre utprøving bekrefter 
de positive resultatene, kan denne nye 
medisinen bli et viktig supplement i behand-
ling av høyt kolesterol. Spennende!

Figur 1. Høyt kolesterol er lavthengende frukt, lett 
å nå tak i!
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KARDIAL 
RESYNKRONISERINGSTERAPI –  

«STATE OF THE ART»
Svein Færestrand, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus  

og Universitetet i Bergen

Kardial resynkroniseringsterapi (CRT) er 
en av de mest suksessfulle behandlingene 
av hjertesvikt som er etablert de siste 25 
år og er aktuell hos 25–30 % av pasientene 
med symptomatisk hjertesvikt. Ca. 2/3 
av CRT-pasientene er kliniske 
respondere. En metaanalyse 
av individuelle data fra 4317 
pasienter i fem studier som 
sammenlignet effekten av opti-
mal medikamentell behandling 
+ CRT med effekten av optimal 
medikamentell behandling 
alene hos pasienter i NYHA 
funksjonsklasse II, III og IV, viste 
34 % relativ reduksjon av total 
dødelighet og 45 % reduksjon 
av død og/eller innleggelse i 
sykehus for hjertesvikt. Denne 
studien viste at effekten av CRT var best 
hos pasienter med venstre grenblokk, men 
CRT har også sikker positiv effekt hos pasi-
enter med høyre grenblokk og hos pasienter 
med intraventrikulær ledningsforstyrrelse. 
I den store REVERSE-studien som omfattet 
pasienter i NYHA-funksjonklasse II behand-
let med CRT, fant en hos dem med venstre 
grenblokk en reduksjon av død og/eller 
sykehusinnleggelse for hjertesvikt på 52 % 
og hos dem med intraventrikulær lednings-
forstyrrelse uten venstre grenblokk 47 % 
reduksjon. Mange studier har vist at CRT 
fører til en betydelig revers remodellering av 
venstre ventrikkel (VV) med volumreduk-
sjon og bedring av ejeksjonsfraksjonen (EF). 
Det er i mange studier vist at CRT bedrer 
hemodynamikken, bedrer EF, reduserer 
VV-dimensjonen, reduserer funksjonell 
mitralinsuffisiens (FMR), bedrer pasientens 
fysiske funksjonsnivå (NYHA-klasse redu-
seres med ca. 1 funksjonklasse, 6-minutes 
gangdistanse økes), bedrer livskvaliteten 
og reduserer mortaliteten. CRT reduserer 

stadige innleggelser i sykehus med intensiv-
behandling av akutt hjertesviktforverring 
(15 % reduksjon av antall innleggelser og 77 
% reduksjon av antall liggedager). Studier 
har vist at CRT også reduserer kostnadene 

ved behandling av alvorlig 
hjertesvikt.

En stor utfordring er 
imidlertid at ca. 1/3 av CRT-
pasientene ikke får bedring målt 
med ulike kliniske parametere. 
Optimalisering av CRT er viktig 
for å øke antall kliniske respon-
dere for feil innstilling av CRT 
enheten kan forverre hjerte-
sviktsymptomene. Mulige 
årsaker til manglende positiv 
respons på CRT kan være 
suboptimal innstilling av 

atrioventrikulær (AV)-intervallet, arytmi 
som utkonkurrerer pacemakeren (spesielt 
atrieflimmer med rask ventrikkel overled-
ning), anemi, suboptimal plassering av 
VV-ledningen, < 90 % biventrikulær pacing, 
suboptimal medikamentell hjertesviktbe-
handling, persisterende mekanisk VV-dys-
synkroni, ikke tilstrekkelig grad av grenblokk, 
manglende pasient-etterlevelse og primært 
betydelig høyre ventrikkel (HV)-dysfunk-
sjon. Kritiske faktorer for suksessfull CRT er 
VV-ledningens plassering, terskelen for 
stimulering av VV og marginen mellom 
VV-stimuleringsterskel og nervus phreni-
cus’ stimulerings (PNS)-terskel. Plasseres 
VV-ledningen i segmenter med transmurale 
arr, vil effekten av CRT oftest være dårlig. 
Det er vist at suboptimal plassering av 
VV-ledningen kan være årsaken til mang-
lende eller dårlig CRT-respons hos vel 20 % 
av pasientene. Betydningen av VV-lednin-
gens plassering for CRT-responsen har vært 
undersøkt i mange store CRT-studier. I 
COMPANION-studien fant en sammenlign-
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bar respons på CRT mellom lateral, anterior 
og posterior VV-ledningsplassering. I 
MADIT-CRT-studien var det ingen forskjell i 
overlevelse uten hjertesviktforverrelse 
mellom VV-ledningsplassering anteriort, 
posteriort eller lateralt dersom en unngikk å 
plassere VV-ledningen apikalt. Apikal 
plassering var assosiert med dårligere effekt 
på overlevelse uten hjertesviktforverring 
enn ikke-apikal plassering. I REVERSE-stu-
dien fant en også at lateral plassering av 
VV-ledningen ga best effekt klinisk av CRT. 
Den rådende strategi for plassering av 
VV-ledningen er ut fra veneanatomien, uten 
at en tar i bruk en mer pasientspesifikk 
fysiologisk tilnærming. Optimal plassering 
av VV-ledningen er fortsatt kontroversiell, 
og den endelige plasseringen er oftest 
diktert av koronar veneanatomien, paceter-
skelen i det aktuelle segmentet, stabiliteten 
av ledningen og fravær av PNS. Radial 
speckle tracking-ekkokardiografi er en 
robust ekkokardiografisk metode for å 
påvise tidsforskjeller i den regionale 
mekaniske kontraksjonen i interventrikulær-
septum, i forveggen, i lateralveggen, i 
posteriøre vegg og i inferiøre vegg av VV. 
Metoden har meget god tidsoppløsning og 
kan også kvantitere den mekaniske kontrak-
sjonen (strain rate) i de ulike segmentene av 
VV. Koronar venografi i 30 graders venstre
skråprojeksjon samsvarer godt med planet 
for speckle tracking-ekkokardiografi med 
måling av radial strain. I denne projeksjonen 
av VV kan en dele inn VV-venogrammet i 
segmenter som samsvarer med segmen-
tene en benytter ved registrering av den 
regionale kontraksjonsforsinkelsen og strain 
rate med speckle tracking-ekkokardiografi. 
Ved å kombinere de to metodene kan 
operatøren få informasjon om hvilket 
VV-segment som har senest mekanisk 
aktivering og samtidig avgjøre utfra 
venogrammet hvilke venesegment som er 
konkordant med den seneste mekaniske 
aktiveringen av VV. Vi har benyttet disse 
metodene i mange år for å rettlede plasse-
ringen av VV-ledningen prospektivt til det 
segmentet som har senest mekanisk 
aktivering, eller til et tilgrensende VV-seg-
ment hvis det segmentet med seneste 
aktivering ikke inneholder egnet vene eller 
at strain rate <10 %. En radial strain rate < 
10 % i segmentet for VV-ledningen har en 

høy negativ prediktiv verdi (91 %) for VV 
revers remodellering. Vi gjør speckle 
tracking-ekkokardiografi før operasjonen, og 
VV-ledningen plasseres målrettet («targe-
ted») til det VV-segmentet som har senest 
mekanisk aktivering med tilfredsstillende 
kontraksjon (strain rate >10 % som indike-
rer lite arrvev i segmentet). I våre studier 
har vi oppnådd konkordant VV-lednings-
plassering hos 70 % av pasientene. Etter 6 
måneders oppfølgning var antallet VV 
revers remodelleringrespondere (≥15 % VV 
endesystolisk volumreduksjon) 76 % for 
konkordant VV-ledningsplassering versus 
45 % for diskordant VV-ledningsplassering 
(p= 0,003). Mekanisk resynkroniseringsre-
spondere (≥50 % anteroseptal til posterior 
VV-segment-forsinkelsesreduksjon) var for 
konkordant VLV-ledning 66 % versus 
diskordant VV-ledning 34 % (p=0,005). 
Forbedringen av EF var relativt vel 40 % ved 
konkordant versus i underkant av 20 % ved 
diskordant VV-ledningsplassering. Revers 
VV-remodellering var betydelig større ved 
konkordant versus diskordant VV-lednings-
plassering. Konkordant VV-ledningsplasse-
ring var den eneste uavhengige prediktor for 
VV revers remodelleringsrespondere (odds 
ratio 4,177; p=0,004). Konkordant VV-
ledningsplassering var uavhengig prediktor 
for mekanisk resynkroniseringrespondere 
(odds ratio, 4,691; P=0,004). Betydningen 
av VV-lednings plasseringen konkordant 
med den seneste mekaniske aktivering av 
VV har vært undersøkt i mange énsenter-
studier, og utfra resultatene kan en konklu-
dere med at plassering av VV-ledningen i 
det VV-segmentet som har seneste 
mekaniske aktivering, fører til størst revers 
remodellering av VV og lavere mortalitet 
og/eller sykehusinnleggelse sammenlignet 
med diskordant VV-ledningsplassering. 
Anbefalingene er derfor at hvis en kan 
plassere VV-ledningen i det segmentet i den 
frie vegg som har den seneste mekaniske 
aktivering, kan en oppnå størst reduksjon av 
dyssynkronien. Dette vil kunne fører til 
størst grad av VV revers remodellering og 
forbedret langtidsutkomme for CRT-pasien-
tene. Hos rundt 10 % av pasientene er 
plasseringen av VV-ledningen mislykket på 
grunn av utfordrende veneanatomi, PNS 
med pulssynkron diafragmakontraksjon eller 
for høy stimuleringsterskel for VV-lednin-
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gen. I en pre-markedsføringsstudie av 1307 
Medtronic uni- og bipolare koronarvene 
VV-ledninger implantert i tidsperioden 
2000 til 2010 fant en episoder med PNS 
hos 12,9 % i en 15 måneders postoperativ 
oppfølgningsperiode. Hele 10 % av pasien-
tene som ikke hadde PNS ved implantasjo-
nen, opplevde symptomer på PNS under 
oppfølgningen. Invasiv omplassering av 
VV-ledningen var dog nødvendig hos bare 
1,6 % av tilfellene, mens en måtte stoppe 
CRT hos bare 0,3 % av pasientene. Største-
parten av tilfellene med PNS kunne altså 
løses ved omprogrammering og krevde altså 
ikke invasiv intervensjon. De ledningsplas-
seringene der en hyppigst får PNS er i apeks 
(17,8 %), midtsegmentet i lateralveggen 
(14,2 %) og det posteriøre midtsegment 
(10,0 %) av VV. De basale segmentene av 
VV har betydelig lavere forekomst av PNS: 
midtre laterale (7,7 %) og posteriøre (8,3 
%). Problemet er at hvis en plasserer 
ledningstuppen for basalt i koronarvenen, vil 
dislokasjonsfrekvensen bli for høy med 
uni- og bipolare VV-ledninger med passiv 
fiksasjon. Kan en oppnå god og stabil 
ledningsplassering i VV-målvenen med de 
nyutviklede quadripolare katetre og med en 
tynn og myk bipolar ledningene med aktiv 
fiksasjon? I Quartet Lead-studien under-
søkte en funksjonen av den quadripolare 
VV-ledningen (St. Jude Medical) der en i 
kombinasjon med CRT-D-generator kan 
programmere 10 ulike stimuleringsvektorer. 
Hos 71 pasienter fant en at 97 % hadde én 
eller flere programmerbare VV-stimule-
ringskonfigurasjoner med en stimulerings-
terskel < 2,5 V og ingen PNS versus 86 % 
hvis bare konvensjonell bipolar stimule-
ringskonfigurasjon ble benyttet. Studien 
MORE-CRT (More Options available with a 
quadripolar LV lead pRovidE in-clinic 
solutions to CRT challenges) som ble 
presentert under ESC sin kongress i 2014, 
inkluderte 1068 hjertesviktpasienter som 
fikk CRT på 63 sentre i 13 land. Pasientene 
ble randomisert 1:2 til CRT med enten 
bipolar VV-ledning (kontroller, n=348) eller 
Quartet quadripolar (St. Jude Medical) 
VV-ledning (n=720). Pasientene med 
quadripolare ledninger hadde signifikant 
lavere forekomst av kombinerte endepunkt 
(som inkluderte død første 6 postoperative 
måneder, avsluttet CRT, mislykket implanta-

sjon, postoperative ledningskomplikasjoner, 
vansker under operasjonsprosedyren) for 
intra- og postoperative VV-ledningsrela-
terte komplikasjoner (relativ risikoreduksjon 
på 40,8 %). Det var intraoperative prosedy-
revanskeligheter som ble redusert i den 
quadripolare gruppen (5,98 % versus 13,73 
%, p<0,0001; relativ risiko reduksjon på 
56,4 %). Stimulering av VV sin frie vegg 
med en VV-ledning med elektrodeavstand 
på 2 mm har vist seg å øke terskelen for 
PNS sammenlignet med konvensjonell 
bipolar elektrodeavstand, mens terskelen 
for VV-stimulering ikke ble signifikant 
påvirket av denne korte elektrodeavstanden. 
I Medtronic sine quadripolare VV-ledninger 
(Attain performa), der en kan programmere 
16 ulike stimuleringsvektorer, er avstanden 
mellom de to midtre elektrodene bare 1,3 
mm og avstanden fra disse 21 mm både til 
distale og proksimale elektrode, og alle fire 
elektrodene avgir steroid. Ved algoritmen 
«VectorExpress» testes alle de 16 vektore-
nes VV-stimuleringsterskler automatisk på 
mindre enn 3 minutter. Prosent samsvar 
mellom stimuleringsterskel målt med 
VectorExpress og målt manuelt var 95,3 % 
(743/780, 95 % KI 92,6-97,1 %). Korrela-
sjonen var signifikant (r=0,94, p <0,0001), 
uten bias mellom målingene (manuell 
stimuleringsterskel – VectorExpress terskel 
= 0,03 V, p=0,19). I Attain Performa 
Quadripolar LV Lead 4298-studien, som 
vårt senter også har deltatt i, inkluderte en 
499 pasienter hvorav 487 ble vellykket 
implantert (97,6 %). Av dem som ble 
vellykket implantert, fikk 94,87 % plassert 
VV-ledningen i den ønskede koronarvenen. 
Etter 6 måneders oppfølgning hadde 43,8 
% standard pacevektor (pre-spesifisert som 
LV1-til-RV Coil, LV2-til-RV Coil og LV1-til-
LV2) og 56,20 % ikke-standard pacevektor. 
Den gjennomsnittlige VV-stimuleringster-
skelen var ved 6 måneders kontroll bare 
1.06 ± 0.74 V, og det var minst en alternativ 
pacevektor med akseptabel stimuleringster-
skel hos mer enn 97 % av pasientene. En 
kan så langt konkludere med at quadripolare 
VV-ledninger er trygge å bruke. Den 
optimale avstanden mellom elektrodene er 
fortsatt ikke avklart, særlig fordi paceterske-
len for de mest proksimale av de fire 
elektrodene for Quartet-ledningen ofte er 
for høy. Disse ledningene gir flere mulighe-
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ter ved utfordrende problemer som 
inkluderer PNS og høy paceterskel ved 
CRT-implantasjonen, fordi en kan velge 
mange flere alternative pacevektorer for å 
løse problemene («electrical repositio-
ning»). En har sett en tendens til at quadri-
polare ledninger plasseres lenger distalt i 
koronarvenen for å redusere risikoen for 
ledningsdislokasjon. I slike tilfeller kan den 
distale elektroden bli plassert for apikalt, 
noe som reduserer effekten av CRT dersom 
denne elektroden blir benyttet som stimule-
ringselektrode. Behovet for kirurgisk 
revisjon ser ut til å være lav ved bruk av 
quadripolare VV-ledninger, og dette vil 
sannsynligvis bidra til å redusere risikoen for 
infeksjoner. En ny form for VV-pacing, såkalt 
«multipoint pacing» (MPP) via quadripolar 
VV-ledning kan muligens bedre den akutte 
hemodynamiske respons ved CRT. Her er 
det foreløpig bare énsenterdata for den 
hemodynamiske langtidseffekten av MPP 
versus bipolar VV-pacing. Batterivarighet 
kan bli en begrensende faktor for MPP, men 
hittil har en ikke sikre data for å vurdere 
dette. 

Vår avdeling har vært med på den 
tidlige utprøvingen av en tynn bipolar VV-
ledning med en proksimal aktiv fiksasjon i 
form av en spiral som fikseres i veneveggen 
ved rotasjon av ledningen og som holder 
ledningen på plass. Den aktive fiksasjonen 
bygger på et nytt prinsipp som i eksperi-
mentelle studier har vist at ledningen er grei 
å eksplantere også etter lang implantasjons-
tid. Vi presenterte dataene for de første 
51 CRT-pasientene som hadde fått denne 
VV-ledningen på Cardiostim-kongressen 
i 2014. Flere av disse pasientene hadde 
vanskelig koronarveneanatomi der vi tidli-
gere hadde mislykket i implantasjonen av 
tilgjengelige bipolare ledninger. Hos 65 % 
av pasientene greide vi å fiksere ledningen 
i ønsket koronarvene ved første forsøk, hos 
23 % ved to forsøk, hos 10 % ved tre forsøk 
og hos 2 % ved 4 forsøk. Den gjennomsnitt-
lige paceterskelen var 1,1 V ± 0,6 V ved 0,5 
ms pulsvarighet. Denne tynne ledningen 
var stabil under fjerningen av subselektivt 
kateter, føringskateter og stilett i ledningen. 
Aktiv fiksasjon av denne tynne og myke 
ledningen gir større fleksibilitet til å plas-
sere VV-ledningen målrettet («targeted») 
og stabilt i venesegmenter med svært ulik 

anatomi og med liten eller stor diame-
ter. På denne måten kan en optimalisere 
VV-ledningens plassering til vener som er 
konkordant med seneste mekaniske akti-
vering bestemt pre-operativt med speckle 
tracking-ekkokardiografi.

Når det gjelder optimal plassering 
av HV-ledningen ved CRT, har det vært 
motstridene resultater for effekten av 
alternativ plassering av HV-ledningen til 
utløpsdelen av HV versus tradisjonell apikal 
ledningsplassering. Vi publiserte den første 
randomiserte studien der HV-ledningens 
plassering ble randomisert til apeks i HV 
(HV-A; n=43) eller basalt og posteriørt på 
septum av HV (HV-HS; n=42). VV-led-
ningen ble plassert i det seneste mekanisk 
aktiverte VV-segmentet (konkordant VV-
ledning) med strain rate >10 %, påvist med 
2-dimensjonal speckle tracking radial strain 
(ST-RS)-ekkokardiografi. Konkordante VV-
ledninger oppnådde en hos 72 %, som var 
likt for HV-A og HV-HS. Etter 6 måneders 
oppfølgning var det ingen forskjell på antall 
respondere for revers remodellering av VV 
(reduksjon av VV endesystolisk volum ≥ 15 
%) mellom HV-A-ledninger (65 % av pasi-
entene) og HV-HS-ledninger (64 % av pasi-
entene; p= 0,93). Det var heller ingen for-
skjell på VV revers dyssynkroni (reduksjon 
av anteroseptal til posterior forsinkelse ≥ 50 
%) ved speckle tracking radial strain-måling 
ved HV-A-ledninger (63 % av pasientene) 
og HV-HS-ledninger (62 % av pasientene). 
Plassering av HV-ledningene til HV-A og 
HV-HS ved CRT førte altså etter 6 måne-
ders oppfølgning til samme prosent VV 
revers remodellering-respondere og samme 
prosent VV revers dyssynkroni-respondere. 
I Septal CRT-studien som ble presentert på 
ESC kongressen i 2014, randomiserte de 
pasientene til HV apikal (n=90) versus HV 
midt-septal (n=92) ledningsplassering ved 
CRT. Etter 6 måneders oppfølgning var det 
ingen forskjell på reduksjonen av VV ende-
systoliske volum for HV-septal vs HV-apikal 
ledningsplassering (-25,3 ± 39 ml versus 
-29,3 ± 44 ml). Antallet «ekko-respondere» 
(VV endesystolisk volumreduksjon ≥ 15 %) 
var 50 % i begge gruppene. Det var ingen 
forskjell på gruppene med hensyn til «safety 
and efficacy endpoints» (totalmortalitet 3,0 
% versus 3,8 % og major adverse events 
(MAE) 34,8 % versus 39,7 %). 
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Vi har studert HV-ledningens 
elektrofysiologiske funksjon ved alternativ 
HV-ledningsplassering i basale og posterior 
septal posisjon versus apikal posisjon hos 
235 CRT-pasienter. Pasientene ble fulgt 
opp etter 1, 3, 6, 12, 18 og 24 måneder, og 
det var ikke på noen av observasjonstidene 
signifikant forskjell på pacetersklene og 
R-bølgeamplitudene ved HV-septal versus 
HV-apikal ledningsplassering. Paceterskelen 
for VV-ledningen var også stabil (0,8 V-1,0 
V) på de ulike observasjonstidspunktene.

I en studie av betydning av VV-
ledningens plassering for det kliniske 
utkommet og effekten på ventrikulære 
takyarytmier hos pasienter med CRT-D fant 
en signifikant høyere risiko for ventrikkelta-
kykardi og ventrikkelflimmer ved ikke-apikal 
HV-ledningsplassering spesielt første året 
etter implantasjonen (HR 2,52; 95% KI 
1,36–4,65; p=0,002). 

Suboptimal programmering av AV-
intervallet fant en at kunne være årsaken 
til dårlig CRT-respons i en studie av 75 
non-respondere. Vi deltok i multisenter 
studien AdaptiveCRT Trial der en studerte 
effekten av automatisk optimal adaptering 
av AV-intervallet og av V-V-intervallet hvert 
minutt ved bruk av en nyutviklet algoritme 
i CRT-D (Medtronic). Jeg presenterte 
dataene for studien som inkluderte 522 
pasienter fra 94 internasjonale sentre under 
ESC-kongressen i 2012. Denne nye adaptive 
CRT-algoritmen gir synkronisert VV-pacing 
for å oppnå fusjon med den spontane 
aktiveringen av HV og interventrikulær-
septum ved normalt AV-intervall, mens den 
ved forlenget AV-intervall gir biventrikulær 
pacing. Effekten på sammensatte ende-
punkt («Packer composite clinical score») 
med automatisk adaptiv CRT (n=318) ble 
sammenliknet med optimalisering av AV-
intervallet og V-V-ntervallet ved bruk av 
ekkokardiografi (n=160). Dette var en såkalt 
«non-inferiority»-studie som viste samme 
responderrate for adaptiv CRT som hos de 
ekkokardiograferte kontrollpasientene etter 
6 måneders oppfølgning (74 % respon-
dere versus 73 % respondere). Hos de 219 
pasientene i studiepopulasjonen som ikke 
hadde AV-blokk (AV< 200 ms ved sinus-
rytme eller AV < 250 ms ved atriepacing) 
og som hadde venstre grenblokk og normal 
sinusrytme, førte adaptiv CRT til bedre kli-

nisk respons etter 6 måneders oppfølgning 
(81 % respondere versus 68 % respondere). 
I en senere publikasjon av resultatene etter 
12 måneders oppfølgning fant en 48 % 
reduksjon av totalmortalitet og/eller første 
sykehusinnleggelse for hjertesvikt i adaptiv 
CRT-gruppen versus ekkokontroll-gruppen 
av pasienter med normalt AV-intervall ved 
randomisering. I adaptiv-CRT-armen av stu-
dien fant en ved stratifisering etter prosent 
synkron VV-pacing (%sLVP) 51% reduksjon 
av totalmortalitet og/eller første sykehus-
innleggelse for hjertesvikt hos dem med 
%sLVP >50 % versus dem med %sLVP <50 
%. Disse funnene viser at det kan være en 
gruppe pasienter med normalt AV-intervall 
som får bedre utkomme med VV-pacing 
synkronisert til den spontane AV-overled-
ning til HV og interventrikulærseptum enn 
ved konvensjonell biventrikulær pacing.

Funksjonell mitralinsuffisiens (FMR) 
finner en hos 1/3 av CRT-pasientene før 
device-implantasjonen. FMR persisterer hos 
20-25 % av CRT-pasientene og forverres 
hos 10-15 % av CRT-pasientene. CRT-pasi-
enter med uforandret FMR sammenlignet 
med pasienter med redusert FMR etter CRT 
har redusert revers remodellering, økt mor-
biditet og økt mortalitet. I PERMIT-CARE-
studien undersøkte de effekten av MitraClip 
for reduksjon av FMR hos non-respondere 
til CRT. MitraClip kunne implanteres hos 
alle 51 pasientene, det var to periprosedyre 
dødsfall og 30 dagers mortalitet var 4,2 
%. Median oppfølgning var 14 måneder, og 
totalmortaliteten var 19,9 per 100 pasien-
tår. En fant bedret NYHA-funksjonsklasse, 
reduksjon av VV-volum og økt EF hos om 
lag 70 % av pasientene. MitraClip kan være 
en aktuell behandling for utvalgte pasien-
ter med betydelig FMR, men prosedyren 
er krevende med relativt høy forekomst av 
periprosedyreproblemer og dødsfall.

I følge de siste ESC-retningslinjene 
for CRT fra 2013 er behandlingen anbefalt 
hos pasienter med sinusrytme og kronisk 
hjertesvikt med EF <35 % som er i NYHA-
funksjonklasse II, III og «ambulatory» IV 
tross adekvat medikamentell behandling 
ved venstre grenblokk med QRS-varighet 
>150 ms (klasse I A) og ved venstre 
grenblokk med QRS-varighet 120-150 ms 
(klasse I B). CRT bør vurderes hos pasienter 
med sinusrytme og kronisk hjertesvikt med 
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EF <35 % som er i NYHA-funksjonklasse 
II, III og «ambulatory» IV tross adekvat 
medikamentell behandling ved ikke-venstre 
grenblokk med QRS varighet >150 ms 
(klasse II A) og ved ikke-venstre grenblokk 
med QRS varighet 120 - 150 ms (klasse 
II B). Retningslinjene for CRT ved både 

sinusrytme og ved atrieflimmer er betydelig 
forenklet i forhold til tidligere retningslinjer, 
og vi bør tilstrebe at de aktuelle pasientene 
med hjertesvikt får denne veldokumenterte 
og effektive hjertesviktbehandlingen.


