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NCS’ HØSTMØTE PÅ FORNEBU  
27.-29.11.2018

Høstmøtet til Norsk Cardiologisk Selskap på Fornebu var godt besøkt 
med 305 påmeldte, det samme antallet som i i fjor. 208 av de påmeldte 
var leger eller sykepleiere. 97 hadde industritilknytning. Igjen bar møtet 
preg av meget godt forberedte og dyktige foredragsholdere. Mange 
varierte og viktige problemstillinger ble berørt. NCS’ arbeidsgrupper 
har vært viktige samarbeidpartnere i møteplanleggingen. En taler fikk 
oppmuntrende medhold i salen da han hevdet at det faglige innholdet 
og utbyttet konkurrerer godt med møtet til European Society of Cardio-
logy. Bra å høre for en som har hevdet det samme i flere år nå! 

NCS og samarbeidspartnere inviterte også til et forfriskende 
høstløp/gåtur på 5 km for høstmøtedeltagerne på torsdagen. Her var 
det over 100 deltagere. Hensikten med løpet var å rette oppmerksom-
het mot viktigheten av fysisk aktivitet og gode levevaner for å forebygge 
og kontrollere kardiovaskulær sykdom. Fullførende deltagere fikk mulig-
het til å donere en avsatt sum til forebyggende arbeid innen kroniske 
sykdommer. Noen gikk, noen løp rolig og pratet og noen løp mer tydelig 
inspirert av nummerlappen på brystet. Noen for enhver smak – og 
mange fornøyde deltagere ved målpassering!

Presentasjonen til Eivind Westrum Aabel fra Sykehuset innlan-
det HF Gjøvik ble kåret til den aller beste blant en rekke fremragende 
og underholdende interaktive kasuistikker. Aabels kasuistikk omhandlet 
alvorlige symptomer utløst av sementembolisering ved leddoperasjon.

NCS’ forskningspris for 2018 ble tildelt Jian Chen fra Hau-
keland universitetsjukehus for sin forskning, spesielt knyttet til 
ablasjonsbehandling.

Forskningspresentasjonen inneholdt mange interessante orale 
abstraktpresentasjoner. Prisen for beste presentasjon gikk i år til Lars 
Deigaard fra Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, for presentasjo-
nen «Mitral annulus disjunction is associated with severe ventricular 
arrhythmias».

Vi bringer her referater fra mange av innleggene.

Olaf Rødevand
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UTREDNING AV 
TOPPIDRETTSUTØVERE; ER DET 

MEDISINSK INDISERT?
Kjetil Steine, Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus

Unge atleter har to til fire ganger økt risiko 
for plutselig hjertedød (sudden cardiac 
death - SCD) sammenlignet med ikke-
atleter i samme aldersgruppe. SCD har en 
insidens på 1 – 2 per 100 000 person-år og 
er klart mest vanlig hos mannlige atle-
ter, sjelden hos unge kvinner og øker ved 
økende alder.

Tradisjonelt har årsaken til SCD 
hos atleter < 35 år i hovedsak 
blitt tillagt arvelig strukturell 
hjertesykdom som hypertro-
fisk kardiomyopati (HCM) og i 
mindre grad arytmogen høyre 
ventrikkelkardiomyopati (ARVC) 
(1,2). Internasjonalt er det gjen-
nomført flere autopsistudier av 
unge mennesker med plutselig 
død, men de fleste er relativt 
små studier

Det finnes imidlertid to 
større og nyere studier (3,4). 
Cardiac Risc in the Young (CRY) Centre 
for Cardiac Pathology ved St. George´s 
University of London får hvert år innsendt 
ca. 400 hjerter etter SCD fra hele Storbri-
tannia. Autopsistudien fra dette senteret er 
gjennomført av patologer som er spesialis-
ter på hjertesykdom med spesiell ekspertise 
i sykdommer som kan ha sammenheng 
med SCD (3). Studien besto av 357 atleter 
som døde plutselig (92 % menn) mel-
lom 1994 og 2014. Gjennomsnittsalderen 
var 29 år; det var 70 % aktive atleter, og 
kun litt mer enn 1/4 hadde hjerterelaterte 
symptomer på forhånd. Hyppigste årsaker 
til SCD var sudden arrhytmic death syndrome 
(42 %) fulgt av idiopatisk venstre ventrik-
kelhypertrofi/fibrose (16 %). Disse tallene 
skiller seg i stor grad fra tidligere studier, 
hvor de tradisjonelle kardiomyopatiene 
dominerte (1,2). Sudden arrhytmic death 
syndrome er en eksklusjonsdiagnose og er 
definert som et strukturelt normalt hjerte 

uten tegn til abnormalitet verken på mikro- 
eller makroskopisk nivå (3). ARVC, HCM og 
dilaterende kardiomyopati (DCM) utgjorde 
tilsammen 20 % i denne studien (3)

 I studien til R. E. Eckart og medar-
beidere fra USA, som gikk ut fra ansatte 
i det militære, utgjorde sudden arrhytmic 
death syndrome 41%. I likhet med den forrige 
studien (3) tilsier dette økt sannsynlighet 

for at primære arytmiske (arve-
lige) syndromer er en viktig årsak 
til SCD hos atleter. Genetiske 
studier av førstegrads slekt-
ninger til gruppen med sudden 
arrhytmic death syndrome har vist 
at inntil 40 % av disse har arve-
lige arytmiske lidelser som lang 
QT-tid-syndrom (LQTS), Bruga-
das syndrom, katekolaminerg 
ventrikkeltakykardi-syndrom og 
kardiomyopatier (7)

Det finnes ikke mange 
store prospektive studier som omhandler 
effekten av hjertescreening. Corrado og 
medarbeidere var imidlertid de som slo an 
tonen i så måte med deres undersøkelse 
fra Venetoregionen i Nord-Italia fra 2006 
(5). Her påviste forfatterne en reduksjon av 
SCD fra 3,6/100 000 til 0,4/100 000 (89 
%) person-år fra 1979 til 2004. Studien har 
blitt kritisert for at den ikke var randomisert 
og at den ikke hadde en kontrollgruppe uten 
screening.  

Fra 1996 til 2016 ble 11 168 unge 
fotballspillere som var tilsluttet en av de 
92 profesjonelle fotballklubbene (16,4 ± 
1,2 år) i England, hjertescreenet i regi av 
det engelske fotballforbundet (6). Denne 
screeningen bestod av spørreskjema, EKG 
og ekkokardiografi. 42 (0,4 %) ble iden-
tifisert til å ha kardiale tilstander som kan 
være forbundet med SCD, hvorav 26 (62 
%) hadde Wolf-Parkinson-White-syndrom. 
Resten hadde HCM (6), ARVC (3), DCM 



hjerteforum   N° 1/ 2019 / vol 32 68

(1), LQTS (3), koronar karanomali (2) eller 
bikuspid aortaklaff (3). Ved studieslutt var 
til sammen 23 atleter registrert med plutse-
lig død, hvorav åtte (35 %) var av kardial 
årsak (resten i hovedsak kreft og trafikku-
lykker). Av disse åtte hadde syv tradisjo-
nelle kardiomyopatier, hvorav seks hadde 
normal hjertescreening. To atleter med 
HCM fortsatte som fotballspillere, og begge 
døde under trening. Bare 11 (HCM, ARVC, 
DCM, LQTS) ble anbefalt å slutte å spille 
fotball, dvs. 0,1 % av alle undersøkte. Denne 
studien har blitt kritisert for at deltagerne 
var for unge med den følge at ikke alle har 
rukket å utvikle fenotypiske trekk som vi for 
eksempel kan se ved HCM. Autopsistudien 
til G. Finocchiaro et al. viste at ARVC økte 
fra henholdsvis 6 % til 18 % hos dem < 18 år 
til de > 35 år, mens HCM var uforandret fra 
6 % til 5 %. 

Hjertescreening er forbundet med 
stor kostnad. Studien til A. Malhotra og 
medarbeidere gjorde en beregning over 
kostnadene ved å gjøre hjertescreening på 
atleter (6). De gikk ut i fra hva tilsvarende 
undersøkelser ville ha kostet i følge tarif-
fene til National Health Service i England. 
Konsultasjon og EKG per atlet: NOK 2000,-. 
For alle undersøkte (11 168) vil dette utgjøre 
NOK 22 336 000,-. Tar vi med ekkokar-
diografi (tilsammen NOK 2760/atlet) blir 
kostnaden NOK 30 855 000. Tar vi dette 
over på de 32 profesjonelle/halvprofesjo-
nelle fotballklubbene i Norge og regner et 
gjennomsnitt på 25 fotballspillere/klubb, 
så vil en enkel undesøkelse med EKG totalt 
koste NOK 1 600 000,-. Dette beløpet 
vil jo bli langt høyere dersom vi tar med 
spillere i lavere divisjon og atleter fra andre 
idrettsgrener.

Hva taler for en hjertescreening av 
atleter? Mange atleter med risiko for SCD 
av årsaker fra hjertet kan identifiseres, 
og det dreier seg alltid om svært tragiske 
dødsfall hos unge mennesker, som i regelen 
fører til store oppslag i media, gjerne med 
spørsmål om hvorfor noe ikke er gjort. 
Idrettskardiologi er en ung vitenskap, og den 
store interessen for, og ikke minst alle studi-
ene som er gjennomført i forbindelse med 
hjertescreeningen, har ført til økt kunnskap 
om hjertesykdommer som kan føre til SCD 
hos unge atleter.

Hva taler så i mot en hjertescreening 
av atleter? Majoriteten av SCD hos unge 
atleter kan ikke oppdages ved screening. 
Forekomsten av hjertesykdommer forbun-
det med plutselig død er svært liten. Mange 
med HCM og ARVC kan ikke identifiseres. 
En negative screening kan dessuten med-
føre at en atlet neglisjerer hjerterelaterte 
symptomer. Det er fortsatt mange tilfel-
ler av plutselig hjertestans og SCD blant 
fotballspillere til tross for at FIFA og UEFA 
innførte screening med EKG og ekkokar-
diografi allerede i 2006. Hjerte-screening 
er dessuten forbundet med stor kostnad i 
forhold til oppnådde resultater.

Oppsummering og konklusjon
Det er internasjonale anbefalinger for 
screening av atleter og som praktiseres i 
mange land, framfor alt innen fotball. To 
store autopsistudier viser imidlertid at det 
er en stor gruppe atleter med SCD som 
ikke viser noen tegn til strukturell hjerte-
sykdom og som dermed har liten sjanse for 
å bli oppdaget ved en hjerteundersøkelse. 
Nyere studiene viser dessuten mindre andel 
tradisjonelle kardiomyopatier som ARVC og 
HCM; en god del av disse fanges dessuten 
ikke opp. Det er store kostnader forbun-
det med hjertescreening. Ut ifra et kost/
nytte-perspektiv mener jeg derfor at det per 
dags dato ikke er medisinsk indisert med 
hjerteundesøkelser hos atleter. Det viktigste 
tiltaket bør være opptrening i hjerte-livred-
ning og tilstedeværelse av hjertestarter.
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TROPONINER - SKAPER DET FLERE 
PROBLEMER ENN DET LØSER?

Arne Didrik Høiseth, Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus

Troponin-komplekset består av subenhe-
tene I, T og C og er en del av det kontraktile 
elementet i all tverrstripet muskulatur. I 
hjertet finnes det hjertespesifikke isoformer 
av troponin I og T (cTnI og cTnT). 
Vi har nå høysensitive målemeto-
der for disse isoformene (hs-cTnI 
og hs-cTnT), og per definisjon kan 
de høysensitive metodene påvise 
troponin i sirkulasjonen hos minst 
50 % av en frisk befolkning. Den 
høye sensitiviteten gjør at vi raskt 
kan utelukke hjerteskade generelt 
og hjerteinfarkt spesielt, med stor 
sikkerhet. Baksiden av medaljen 
er lav spesifisitet (for hjertein-
farkt, ikke for hjertemuskelskade 
- en begrepspresisering i 2018-utgaven av 
Universal Definition of Myocardial Infarction). 
Det stilles derfor større krav til klinikere 
for å tolke resultatet. Å behandle ethvert 
ubehag i bryst eller øvre abdomen og tro-
poninstigning, selv med stigning/fall, som 
hjerteinfarkt og gi aggressiv blodfortyn-
nende behandling, er ikke alltid rett medisin 
og kan ha alvorlige konsekvenser. (I innleg-
get presenteres som eksempel en kasuistikk 
med perforert cholecystitt behandlet som 
akutt koronarsyndrom (AKS) med svær 
hematuri som følge.)

Store tabeller over tilstander både 
i og utenfor myokard som kan gi troponin-

stigning er lett tilgjengelige. Sammenhen-
gen mellom troponin-nivå, mulige under-
liggende tilstander og positiv og negativ 
prediktiv verdi for hjerteinfarkt er illustrert 

slik av Garg og medarbeidere 
(Intern Emerg Med 2017; 12: 
147-155):

Man kan spørre seg om 
det har noen konsekvens å påvise 
helt beskjeden hjerteskade med 
troponin ganske beskjedent over 
99-percentilen. Hos pasienter 
med mistenkt hjerteinfarkt vil 
økt sensitivitet reklassifisere 
pasienter fra ustabil angina til 
hjerteinfarkt. Tidligere har man 
sett at denne reklassifiseringen 

har hatt behandlingsmessig konsekvens og 
positiv effekt på overlevelsen (JAMA 2011; 
305: 1210-1216). Det ble imidlertid i høst 
publisert en studie fra Skottland der man 
ikke så ytterligere overlevelsesgevinst ved 
innføring av høysensitive troponinmålinger 
(Implementation phase vs. validation phase, 
Lancet 2018; 392: 919–928.

Også når man bort fra AKS har 
troponinstigning prognostisk betydning. 
En rekke studier viser at forhøyet troponin 
i et spekter av populasjoner (stabil angina, 
sepsis, KOLS, hjertesvikt, nyresvikt, atrie-
flimmer, antatt frisk befolkning) er forbun-
det med økt mortalitet, også ved ganske 
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beskjeden stigning. Om videre hjerteun-
dersøkelser og behandling vil kunne bedre 
prognosen eller om det kun er et uttrykk 
for mer alvorlig sykdom eller sårbarhet er i 
liten grad systematisk undersøkt foreløpig. 
Ved forhøyet troponin-nivå utenom AKS er 
det derfor anbefalt å ta sykehistorie, EKG 
og gjerne ekkokardiografi for ev. å avdekke 
hjertesykdom som kan behandles. Om dette 
skal gjøres under innleggelsen eller om en 
mer eller mindre tilfeldig påvist troponin-
stigning gir billett til poliklinikk/spesialist, vil 
avhenge av omstendighetene.

Høsten 2017 pågikk det en kort 
debatt i Tidsskrift for den norske legeforening 
om hvorvidt det finnes falskt positive tropo-
ninverdier (Bøhmer, Søyseth, Atar, Age-
wall). Bakgrunnen var at man hos enkelte 
pasienter hadde funnet forhøyede verdier 
av hs-TnT og normal hs-cTnI. Det ble på 

 

den ene side påpekt, som over, at troponin 
kan måles hos «de fleste» med høysensitive 
metoder. En annen mulig forklaring, om enn 
sjelden, kan være heterofile antistoffer som 
binder reagens uten at det er cTn tilstede.

Høysensitive målemetoder for hjer-
tespesifikk troponin gjør oss altså i stand 
til raskt å utelukke hjerteinfarkt, men uten 
klinisk skjønn er det lett å overdiagnostisere 
og overbehandle hjertesykdom og følge-
lig underdiagnostisere og underbehandle 
annen potensielt alvorlig sykdom. Tropon-
instigning utover 99-percentilen synes uan-
sett å være en negativ prognostisk faktor 
nærmest uansett grunntilstand. Dersom 
det ellers synes meningsfullt, bør tropon-
instigning i det minste føre til en fokusert 
anamnese, ev. supplerende undersøkelser 
som kan lede til behandling.v
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PERKUTAN LUKKING AV 
PARAVALVULÆR LEKKASJE

Ketil Lunde, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Kasuistikk
En 81 år gammel kvinne ble operert med 
biologisk mitralventil pga. mitralstenose. 
Hun hadde før operasjon dyspné i NYHA-
klasse III. Symptomene bedret seg 
ikke etter operasjon selv om trans-
torakal ekkokardiografi (TTE) viste 
velfungerende mitralventil uten 
sikker lekkasje (figur). Pga. ved-
varende plager ble hun etter hvert 
undersøkt med transøsofageal 
ekkokardiografi (TEE). Man fant da 
en stor paravalvulær lekkasje ante-
rolateralt med retning inn i venstre 
atriums aurikkel. Hun ble avslått 
for redo-kirurgi pga. høy alder og 
høy operasjonsrisiko. To år etter 
operasjon ble hun behandlet med perkutan 
lukking av paravalvulær lekkasje med en 
10x5mm Abbott Vascular Plug III. Hun var 
da i NYHA-klasse III-IV. Pluggen ble levert 
antegrad etter transseptal punksjon med 
venøs tilgang fra lyske. Prosedyren foregikk 
ukomplisert i intubasjonsnarkose med TEE-
veiledning. Ved avsluttet prosedyre var det 
kun liten restlekkasje. Etter prosedyre har 
hun vært i NYHA klasse I-II, og ved kontroll 
etter tre måneder var lekkasjen fremdeles 
liten, og det var ikke tegn til hemolyse.

Bakgrunn
Paravalvulær lekkasje forekommer hos 
pasienter med kirurgiske ventiler og 
ringplastikker og etter implantasjon av 
perkutane ventiler. Forekomsten kan være 
opp til 17 % etter mitralkirurgi og 10 % etter 
aortaventilkirurgi (1). Signifikant paravalvu-
lær lekkasje kan opptre tidlig (74 % i løpet 
av første året etter kirurgi) eller sent (26 
% sen-forekomst). Paravalvulær lekkasje 
gir som regel ikke symptomer, men 2-5 % 
av pasienter med paravalvulær lekkasje 
utvikler klinisk hjertesvikt eller transfu-
sjonskrevende hemolyse (1). Forekomst 
av signifikant paravalvulær lekkasje er 
forbundet med dårlig prognose (2), og ved 

symptomatisk paravalvulær lekkasje etter 
mitralkirurgi er 5-års overlevelse under 50 
% (3). Etter transkateter aortaventilimplan-
tasjon (TAVI) var det med første genera-

sjons klaffer moderat eller alvorlig 
paravalvulær lekkasje hos 11,7 
% av pasientene (4). Med nyere 
klaffer er forekomsten av parav-
alvulær lekkasje betydelig lavere 
(2 % med Sapien3) (5). Risiko-
faktorer for paravalvulær lekkasje 
kan deles inn i pasientrelaterte 
(tidligere endokarditt, skjørt vev, 
som f.eks. kan skyldes systemiske 
steroider, og forkalkning i annulus) 
og tekniske faktorer (kontinuer-
lige istedenfor avbrutte suturer 
og manglende bruk av «pledgets» 

(vevsbeskyttende material) ved innsying av 
ventil, supra-annulær posisjon av aortaven-
til og valg av TAVI-protese) (1).

Behandling
Behandlingen av paravalvulær lekkasje har 
tradisjonelt vært ny kirurgi. Re-kirurgi er 
risikabelt, spesielt ved paravalvulær lek-
kasje i mitralposisjon, og det er rapportert 
sykehusmortalitet opp til 30 % (6). Det er 
i tillegg vanskelig å oppnå et godt teknisk 
resultat, og mange pasienter utvikler ny 
paravalvulær lekkasje etter kirurgi. Det har 
derfor vært behov for utvikling av mindre 
risikabel behandling av paravalvulær lek-
kasjer. Perkutan lukking av paravalvulær 
lekkasje ble beskrevet første gang i 1992 
(7). Siden den gang er perkutan lukking 
av paravalvulær lekkasje blitt en relativt 
etablert prosedyre, spesifikt utstyr (plug-
ger) for slike prosedyrer er blitt utviklet og 
teknikker er godt beskrevet i litteraturen 
(8). Perkutan behandling av paravalvulær 
lekkasje i mitralposisjon er mer teknisk 
utfordrende enn behandling av paravalvulær 
lekkasje i aortaklaffer. Paravalvulær lekkasje 
i aortaklaffer kan som regel behandles 
enkelt med retrograd teknikk. I mitralposi-
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Figur 1. a) Ingen synlig paravalvulær lekkasje ved TTE i 4-kam-
merbilde. b) TEE viser stor paravalvulær lekkasje anterolateralt 
som spyler inn i venstre atriums aurikkel. c) TEE med lekkasje-
plugg på plass med liten restlekkasje. d) Rtg. thorax sidebilde 
viser biologisk mitralventil med lekkasje-plugg på plass. e) 
Abbott Amplatzer Vascular Plug III.
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sjon er den minst invasive teknikk antegrad 
levering av plugg etter transseptal punksjon. 
Av og til kreves etablering av veno-arteriell 
rail (ledeskinne) med snaring av wire i aorta 
eller via transapikal punksjon med liten 
hylse.  Hybrid teknikk med mini-torakotomi 
og apikal punksjon med retrograd wiring 
av defekt kan gi lettere tekniske forhold 
for levering av plugg, men er en langt mer 
invasiv prosedyre.

Det finnes ingen randomiserte stu-
dier der man sammenlikner perkutan eller 
kirurgisk behandling av paravalvulær lekka-
sje. Derimot har flere institusjoner publisert 
artikler der de presenterer resultater etter 

de to behandlingsmetodene. Det største 
publiserte materialet er fra Mayo-klinikken 
(3). I tidsrommet 1995-2015 ble 381 pasi-
enter behandlet for paravalvulær lekkasje 
etter mitralkirurgi. Fram til 2006 var det kun 
tilbud om kirurgisk behandling, etter 2007 
har man primært tilbudt perkutan behand-
ling dersom pasientene er blitt vurdert 
teknisk egnet. Kontraindikasjon for perkutan 
behandling var: 1) aktiv endokarditt, 2) stor 
lekkasje som involverte mer enn halvparten 
av sirkumferensen av syringen, 3) ustabil 
protese («rocking motion») eller 4) behov 
for annen kirurgi. Gjennomsnittsalder var 
65,7±12,1 år, 45 % var kvinner, 37 % hadde 
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bioprotese og gjennomsnittlig tid fra kirurgi 
var 85,1±115,6 måneder. Perkutan paravalvu-
lær lekkasje-lukking ble utført hos 195 pasi-
enter, mens 186 ble operert. Av de opererte 
pasientene fikk 50 % ny ventil, og 50 % fikk 
utført reparasjon. Indikasjon for behandling 
var hjertesvikt i NYHA-klasse III eller IV 
(72 %), hemolyse (41 %) eller kombinert 
hjertesvikt/hemolyse (28%). Resultatene 
viste at kirurgi var mer effektivt, men var 
forbundet med økt mortalitet og morbiditet 
i forbindelse med sykehusoppholdet. Selv 
om det kun var 4,5 % restlekkasje tidlig 
etter kirurgi, trengte 19,4 % av de opererte 
pasientene ny behandling pga. paravalvulær 
lekkasje senere i forløpet (tabell). 

Perkutan Kirurgi p
Restlekkasje 29,9 % 4,5 % < 0,001
Sykehusdød 3,1 % 8,6 % 0,027
Sykehus-
MACE

7,7 % 22,6 % < 0,001

Sykehusopp-
hold

5,3±7,6 
dager

14,0±11,0 
dager

< 0,001

Reoperasjon 9,7 % 10,3 % ns
Ny perkutan 
paravalvulær 
lekkasje

2,6 % 9,1 % 0,006

Det er verd å merke seg at pasientene som 
først ble behandlet med perkutan parav-
alvulær lekkasje-lukking som senere ble 
operert pga. dårlig resultat, ikke hadde dårli-
gere utkomme enn dem som gikk til primær 
operasjon. Man har således lite å tape på å 
forsøke perkutan lukking først. Det er også 
verd å merke seg at resultatene etter per-
kutan behandling ble betydelig bedre etter 
hvert som operatørene fikk mer erfaring. Av 
de 65 første pasientene som gjennomgikk 
perkutan paravalvulær lekkasje-lukking ble 
ca. 23 % senere operert, av de neste 65 
pasientene i serien ble ca. 8 % operert og 
av de siste 65 pasientene trengte kun ca. 
1 % av pasientene operasjon. Resultatene 
på Mayo-klinikken er oppnådd til tross for 
at de ikke har hatt tilgjengelig spesifikke 
plugger for paravalvulær lekkasje-lukking. 
Slike plugger (Abbott Vascular plug III og 
Occlutech PLD) har ikke FDA-godkjenning, 
men er CE-godkjent og brukes i Europa. 
Det er grunn til å tro at bruk av spesifikke 
plugger ville gitt enda bedre resultater etter 
perkutan paravalvulær lekkasje-lukking (9).

Det finnes ingen randomiserte 
studier som har sammenliknet behandling 
av paravalvulær lekkasje (kirurgisk eller 
perkutan) med medisinsk behandling. 
En registerstudie med 96 pasienter viste 
at kirurgisk behandling av paravalvulær 
lekkasje i mitralposisjon er assosiert med 
bedre overlevelse og funksjonsklasse og 
mindre hemolyse sammenliknet med 
konservativ behandling (2). En metaana-
lyse av 12 studier med totalt 362 pasienter 
viste at vellykket perkutan behandling av 
paravalvulær lekkasje var forbundet med 
redusert hjertedød (oddsratio (OR) 0,08; 
95 % KI 0,01-0,90;) og bedret funksjons-
klasse/redusert hemolyse (OR 9,95, 95 % 
KI 2,10-66,73) sammenliknet med mislyk-
ket intervensjon (10). Det er derfor gode 
holdepunkter for at vellykket behandling av 
paravalvulær lekkasje bedrer både sympto-
mer og prognose.

Konklusjon
Som vår kasuistikk viser kan paravalvulær 
lekkasje være vanskelig å oppdage med 
TTE. Ved manglende symptombedring 
etter klaffebehandling kan TEE gi nyt-
tig tilleggsinformasjon. Symptomgivende 
paravalvulær lekkasje etter hjertekirurgi er 
forbundet med høy mortalitet og morbidi-
tet. Kirurgisk behandling er mer effektiv enn 
perkutan behandling, men er forbundet med 
høy perioperativ morbiditet og mortalitet. 
Mange pasienter som reopereres utvikler ny 
signifikant paravalvulær lekkasje. De fleste 
pasienter kan behandles perkutant med lav 
risiko og oppnår et godt resultat. Vellyk-
ket perkutan paravalvulær lekkasje-lukking 
er forbundet med bedret overlevelse og 
symptomatisk bedring. Mislykket perkutan 
paravalvulær lekkasje-lukking utelukker 
ikke senere kirurgi. Perkutan paravalvulær 
lekkasje-lukking bør være et førstevalg hos 
egnet pasient: 1) fravær av aktiv endokarditt, 
2) stor lekkasje som involverer stor andel 
av sirkumferensen av sy-ringen, 3) ustabil 
protese («rocking motion») eller 4) sam-
tidig behov for annen hjertekirurgi). Både 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og 
Haukeland universitetssjukehus tilbyr i dag 
perkutan paravalvulær lekkasje-lukking.
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INTRAVASKULÆR 
BILLEDDIAGNOSTIKK VED 

INTERVENSJON PÅ VENSTRE 
HOVEDSTAMME

Eigil Fossum, Seksjon for kardiologisk intervensjon, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Ved signifikant venstre hovedstamme-
stenose er det en klasse lA-indikasjon for 
revaskularisering for å forbedre 
prognose (1). I årets utgave av 
“ESC/EACTS Guidelines on myo-
cardial revascularization» er PCI 
og kirurgi likestilt som revaskula-
riseringsmetode ved lav SYNTAX-
score (0-22), mens kirurgi anbe-
fales ved høyere SYNTAX-score 
(1). I praksis vil også endel pasi-
enter med høyere SYNTAX-score 
bli PCI-behandlet fordi andre 
forhold taler mot kirurgi, kanskje 
spesielt alder. I forrige versjon 
av retningslinjene for revaskularisering fra 
2014 fikk intravaskulær ultralyd (IVUS) en 

llaB-anbefaling ved venstre hovedstamme-
PCI, og dette ble opprettholdt i årets utgave 

(1). Anbefalingen er primært 
basert på registerdata fra MAIN 
COMPARE-databasen. Man har 
her data fra 756 IVUS-veiledede 
og 219 angiografi-veiledede 
venstre hovedstammeprosedyrer. 
Man fant 145 matchede par hvor 
alle hadde fått medikamentstent, 
og det var etter 3 år en signifikant 
reduksjon i mortalitet i favør av 
IVUS-veiledet prosedyre. Både 
i Sverige (SCAAR) og Norge 
(NORIC) har fagrådene for 

registrene lagt inn bruk av bildediagnostikk 
ved PCI av venstre hovedstamme som en 
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kvalitetsmarkør, og man har i Sverige sett 
en økning fra under 10 % i 2013 til 45 % i 
2017 (data fra SCAAR-registeret). I Norge 
ble det i 2017 utført 538 PCI-er av ubeskyt-
tet venstre hovedstamme, og det ble brukt 
bildediagnostikk i 33 % av prosedyrene 
(figur 1).  

Et ekspertkonsensusdokument for 
klinisk bruk av intrakoronar bildediagnos-
tikk ble publisert tidligere i år (3). Man har 
ved systematisk litteratursøk kun funnet 
én prospektiv randomisert studie på PCI 
av venstre hovedstamme, og dette var en 
relativt liten studie med eldre pasienter 
hvor datagrunnlaget ikke kan brukes til en 
generell anbefaling. Videre ble det funnet 
i alt 8 randomiserte studier for bruk av 
bildediagnostikk ved PCI med medikament-
stent eksklusiv venstre hovedstamme, og 
det er utført en metaanalyse av data fra 
disse. Man fant her en signifikant reduksjon 
av «target lesion revascularization» og en 
ikke signifikant trend i retning av reduksjon i 
kardiovaskulær død og hjerteinfarkt. Basert 
på de potensielt alvorlige konsekvensene 
av restenose eller trombose i en venstre 
hovedstammestent anbefales det at man 
bør vurdere å bruke bildediagnostikk ved 
hovedstamme-PCI. Selv om det nok er mer 
data for IVUS enn OCT, sidestilles modali-

tetene slik at man kan bruke den modalitet 
man har tilgjengelig eller er best kjent med.

Personlig erfaring fra de opptak som 
gjøres på Oslo universitetssykehus, Ullevål, 
er at man stadig overraskes over betydelig 
«stentmalapposisjon» ved kontrollopptak til 
tross for grundige målinger av kardiameter i 
forkant og aggressiv postdilatering.
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Figur 1. Bruk av IVUS og/eller OCT ved stenting av venstre hovedstamme
Indikator: Andel av prosedyrer der det er brukt IVUS og/eller OCT ved stenting av venstre 
hovedstamme (mål: ≥ 40 %)
I 2017 ble det utført PCI med stenting av venstre hovedstamme hos 538 pasienter, ikke medreg-
net pasienter som tidligere har fått utført ACB-operasjon eller som ble behandlet under bildet av 
STEMI (data fra NORIC).

Bruk	av	IVUS	og/eller	OCT	ved	stenting av	venstre	hovedstamme

Indikator: Andel av prosedyrer der det er brukt IVUS og/eller OCT
ved stenting av venstre hovedstamme (mål: ≥ 40 %)

I 2017 ble det utført PCI med stenting av venstre hovedstamme hos 538 pasienter, 
ikke medregnet pasienter som tidligere har fått utført ACB‐operasjon 
eller som ble behandlet under bildet av STEMI (data fra NORIC).

N= 177
N= 361

33%



hjerteforum   N° 1/ 2019 / vol 32 76

ATRIEFLIMMER OG TRENING 
- HVA SKAL VI ANBEFALE 

PASIENTENE VÅRE?
Marius Myrstad, Medisinsk avdeling og Forskningsavdelingen, Bærum sykehus,  

Vestre Viken helseforetak (Heart and Brain Research Group).

Alle pasienter med atrieflimmer bør være 
regelmessig fysisk aktive. Trening bedrer 
fysisk form, også hos pasienter med 
atrieflimmer, kan bedre livskvalitet og kan 
redusere symptomer og tid i 
atrieflimmer.

Atrieflimmer er den van-
ligste klinisk relevante hjerteryt-
meforstyrrelsen. Det er estimert 
at minst 100 000 nordmenn 
og > 33 millioner mennesker i 
resten av verden har atrieflim-
mer. Tilstanden er forbundet 
med plagsomme symptomer 
og redusert livskvalitet og økt 
risiko for hjerneslag, andre 
kardiovaskulære komplikasjoner 
og død (1). Mens det foreligger 
omfattende forskning på og flere retnings-
linjer for trening for pasienter med koronar 
hjertesykdom (2), er det en slående mangel 
på litteratur, forskning og retningslinjer for 
trening for pasienter med atrieflimmer.

Mens regelmessig fysisk aktivitet 
er forbundet med redusert forekomst av 
atrieflimmer i befolkningen, ser langvarig, 
regelmessig utholdenhetstrening ut til å 
kunne øke risikoen for atrieflimmer i visse 
deler av befolkningen. Studier har vist at 
eldre mannlige deltakere i Birkebeinerrennet 
på ski har like høy forekomst av atrieflimmer 
som jevnaldrende ikke-birkebeinere, selv 
om de har mye lavere forekomst av tradi-
sjonelle risikofaktorer for atrieflimmer som 
høyt blodtrykk, diabetes, koronarsykdom og 
overvekt (3). Risikoen for atrieflimmer ser 
ut til å øke med antall år med gjennomført 
regelmessig utholdenhetstrening, både hos 
kvinner og menn (4, 5). De underliggende 
mekanismene for treningsindusert atrieflim-
mer er bare delvis avklarte. Mulige patofy-
siologiske mekanismer er gjort rede for i en 
omfattende oversiktsartikkel publisert av 

norske forfattere tidligere i år (6) og under-
søkes nå videre i Birkebeiner-II-studien (7).  

Atrieflimmerpasienter utgjør 
en heterogen gruppe av personer med 

paroksysmal, persistent eller 
permanent atrieflimmer og 
atrieflimmer med eller uten 
underliggende hjertesykdom 
eller kardiovaskulære risiko-
faktorer. I en nylig publisert 
oversiktsartikkel har vi gjort rede 
for studier av effekter av trening 
i ulike grupper av atrieflim-
merpasienter (8). Tre randomi-
serte kontrollerte studier med 
til sammen 331 pasienter har 
undersøkt effekter av trening 
hos pasienter med paroksysmal 

atrieflimmer. Alle tre studiene viste bedret 
fysisk form (maksimalt oksygenopptak) 
etter ulike treningsintervensjoner av 12 
ukers varighet. I en studie av Malmo og 
medarbeidere med 51 norske pasienter fant 
man at intervalltrening med høy intensitet 
(«4x4») tre ganger ukentlig reduserte tiden 
pasientene hadde atrieflimmer sammenlig-
net med kontrollgruppen som fortsatte med 
sine vanlige treningsrutiner (9). To rando-
miserte kontrollerte studier med til sammen 
55 pasienter har undersøkt effekter av 
henholdsvis åtte og 12 ukers treningsin-
tervensjon hos pasienter med permanent 
atrieflimmer. I Hegbom og medarbeideres 
studie av 28 norske pasienter fant man at 
tre ukentlige treningsøkter med moderat 
intensitet bedret fysisk form og livskvalitet 
og reduserte symptomer, sammenlignet 
med kontrollgruppen uten treningsinterven-
sjon (10). 

En multisenter randomisert kontrol-
lert studie med 575 deltakere har undersøkt 
effekter av et 12 ukers program med tre 
ukentlige treningsøkter hos pasienter med 
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atrieflimmer og hjertesvikt. Etter en median 
oppfølgingstid på 2,6 år fant man ingen 
signifikante forskjeller mellom gruppene når 
det gjaldt dødelighet, sykehusinnleggelser, 
atrieflimmer-hendelser eller fysisk form (11). 
En observasjonsstudie av nesten 2500 pasi-
enter med atrieflimmer viste at fysisk aktive 
har lavere risiko for kardiovaskulær død, 
tromboemboliske hendelser og blødninger 
sammenlignet med inaktive (12). Risikoen 
for kardiovaskulær død var lavest blant de 
mest aktive, som hadde 70 % lavere døde-
lighet enn de inaktive. Studien viste ingen 
sammenheng mellom fysisk aktivitet og 
progresjon av atrieflimmersymptomer. 

I oversiktsartikkelen har vi foreslått 
retningslinjer for treningsanbefalinger 
(8), men alt i alt er det svak støtte fra 
forskningen når det gjelder å gi spesifikke 
treningsråd til de ulike gruppene atrieflim-
merpasienter. Det synes fornuftig å anbefale 
regelmessig fysisk aktivitet på linje med det 
som anbefales til resten av befolkningen 
til alle pasienter med atrieflimmer (2). Slik 
aktivitet kan sannsynligvis bidra til å redu-
sere risiko for kardiovaskulære komplikasjo-
ner, også hos pasienter med atrieflimmer. 
Gevinsten vil sannsynligvis være størst hos 
pasienter med høy kardiovaskulær risiko. 
Hos personer med nyoppdaget atrieflimmer 
bør det alltid gjøres en utredning med tanke 
på underliggende årsak. Dersom utrednin-

gen ikke avdekker underliggende hjerte-
sykdom, kan de fleste pasienter trene med 
moderat intensitet uten restriksjoner. 

Treningsråd bør være individuelt til-
passede og vil være avhengige både av pasi-
entens fysiske form, kardiovaskulær risiko 
og ønsket treningsintensitet. Det er viktig 
at treningsrådene tar hensyn til pasientens 
mål og ønsker og ikke er så konservative at 
de blir til hinder for at pasienten kan nyttig-
gjøre seg av helsegevinstene av trening. 

Hos pasienter med ønske om å drive 
trening med høy intensitet vil en belast-
ningstest oftest være indisert, både for å 
avdekke underliggende koronarsykdom og 
for å kartlegge pulsrespons ved aktivitet 
med høy intensitet. Pasienter med parok-
sysmal atrieflimmer uten symptomer kan 
deretter trene uten restriksjoner. Pasienter 
med symptomer kan vurderes for abla-
sjonsbehandling. Mange pasienter med 
permanent atrieflimmer ser ut til å tåle 
trening godt, tross høy hjertefrekvens under 
belastning. Hos pasienter med symptomer 
kan treningsrestriksjon være nødvendig 
inntil pasienten har fått adekvat frekvensre-
gulerende behandling. 

Når det gjelder treningsanbefalin-
ger til idrettsutøvere med treningsindusert 
atrieflimmer, finnes det ingen studier som 
støtter spesifikke anbefalinger. Selv om det 
kan synes fornuftig, har ingen studier vist 

Informasjon om Norwegian Atrial Fibrillation 
Research Network – AFIB.NO
Afib.no er et nettverk av 80-90 atrieflimmerforskere ved en rekke sentre i Norge, Europa 
og USA, ledet av Arnljot Tveit og Ingrid E. Christophersen ved Forskningsavdelingen, 
Bærum sykehus. Hensikten med nettverket er å øke kvalitet og omfang av atrieflimmer-
forskning i Norge ved å samarbeide om forskningsprosjekter. Nettverket støtter fors-
kningsutveksling nasjonalt og internasjonalt, slik at forskergruppene kan lære av hveran-
dre. Det er også et mål for nettverket å øke formidling av kunnskap om atrieflimmer, og 
nettverket driver to nettsteder: afib.no (på engelsk, for atrieflimmerforskere) og atrieflim-
mer.no (på norsk, for pasienter og befolkningen). Afib.no er støttet av Helse Sør-Øst, som 
har tildelt midler til regionalt forsk ningsnettverk for perioden 2017-2019.
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at redusert treningsmengde eller -intensitet 
reduserer atrieflimmer hos idrettsutøvere. 
Utøverens ønsker må tas med i betraktnin-
gen, og man bør være åpen om at råd om 
«detraining» primært er basert på sunn 
fornuft. Utøvere med hyppige symptomer 
bør vurderes for ablasjonsbehandling. 
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PFO - TO CLOSE OR NOT..?
Elisabeth Leirgul, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Hvem har en patent foramen 
ovale?
Alle barn blir født med en patent foramen 
ovale (PFO). I fosterlivet er man 
helt avhengig av at blodstrøm-
men fra morkaken ledes via vena 
cava inferior til høyre atrium og 
videre gjennom denne åpningen 
i atrieseptum til venstre hjerte-
halvdel. Etter fødsel vil endringer 
i intrakardielle trykk gjøre at sep-
tum primum presses mot septum 
sekundum slik at foramen ovale 
lukkes. Etter hvert gror de to 
delene av atrieseptum sammen 
hos de fleste, men langt fra hos 
alle. PFO er vanlig også i voksen alder. Ved 

å bruke probe ved obduksjon finner man en 
kanal hos 27 % (1), med avtakende prev-
alens, men økende størrelse for PFO med 
økende alder. Det er varierende hvor mange 

man finner ved transøsofageal 
ekkokardiografi, der man er 
avhengig av både pasient og 
operatør, i tillegg til at de minste 
åpningene er vanskelig å påvise. 
Forekomst er beskrevet mellom 
9 og 26 % i kliniske studier (2, 
3). En del som får tilfeldig påvist 
en PFO kan oppleve engstelse 
knyttet til dette normale funnet. 
Det er derfor i de fleste tilfeller 
lurt å la være å teste for PFO 
når det ikke har noen klinisk 

betydning for pasienten.
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Diagnostikk
Diagnosen blir stilt ved transøsofageal 
ekkokardiografi (TØE). Man kan få en god 
indikasjon på at det foreligger en høyre-til-
venstre-shunt ved bobletest og transtorakal 
ekkokardiografi (hos en ekkogen pasient) 
eller transkranial doppler, som gjøres ved 
noen nevrologiske avdelinger. Positiv boble-
test er en god indikasjon på at det foreligger 
en PFO, men kan også skyldes intrapulmo-
nal shunt eller en atrieseptumdefekt. PFO 

må derfor alltid verifiseres med TØE. For 
å utelukke PFO er det viktig at undersøker 
sikrer at man oppnår en adekvat valsalva-
manøver med reversering av atrieseptum 
slik at septum buker mot venstre og at det er 
boblekontrast ved atrieseptum samtidig som 
det skjer.

Perkutan PFO-lukking
Perkutan lukking har blitt gjort siden 
1990-tallet, i første omgang hos personer 
som har hatt kryptogene hjerneslag. Det 

Transøsofageal ekkokardiografi. Figur 1 uten kontrast. Figur 2 med boblekontrast i høyre atrium og 
høyre ventrikkel, tydelig overgang av stor mengde kontrast til venstre atrium gjennom PFO.
RA=høyre atrium, LA=venstre atrium, RV=høyre ventrikkel, Ao=aortarot. PFO=patent foramen ovale

  

Figur 1 og figur 2.

Transøsofageal ekkokardiografi etter PFO-lukking. Figur 3 viser GSO-lukkeutstyr over atrieseptum med 
en skive på venstre og en på høyre side. Figur 4: 3D-fremstilling sett fra venstre atrium.
RA=høyre atrium, LA=venstre atrium, Ao=aortarot. GSO=Gore septal occluder

  

Figur 3. Figur 4.
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har vært en rekke ulike lukkemekanismer 
på markedet. De fleste består av to skiver 
som foldes ut på venstre og høyre side av 
atrieseptum, og som endotelialiseres i løpet 
av ca. 6 måneder. Det er en enkel prosedyre 
med transvenøs tilgang. Den gjøres veiledet 
av røntgengjennomlysning og enten intra-
kardial ekkokardiografi (med lokalanestesi) 
eller transøsofageal ekkokardiografi (i 
narkose). 

Evidens for lukking av PFO
PFO-lukking har blitt gjort kun basert på 
empiri i mange år. På grunn av enkel tilgang 
på denne behandlingen i USA var det van-
skelig å få inkludert deltakere til studier, og 
mange som ble randomisert til medikamen-
tell behandling i studier fikk likevel lukket 
sin PFO. Det tok derfor lang tid å få doku-
mentasjon på effekt av PFO-lukking. I 2017 
ble det endelig publisert tre gode, positive 
studier: RESPECT, CLOSE og REDUCE. Alle 
er randomiserte, åpne og sammenligner 
transkutan lukking mot kun medikamentell 
behandling hos voksne pasienter som har 
gjennomgått et kryptogent hjerneslag før 
60 års alder.

RESPECT er en studie med 
Amplatzer-utstyr, 980 pasienter fra USA og 
Canada. Her fikk Amplatzer-gruppen bare 6 
måneders behandling med blodplatehem-
mer, mens den andre gruppen fikk det legen 
fant passende. 75 % av dem ble behandlet 
med én eller flere blodplatehemmere, mens 
25 % fikk Marevan. 

5-års data kom i 2013 (4) og var for 
så vidt positive, men bare så vidt signifikant.

Heldigvis var det planlagt å følge 
pasientene i 10 år, og 10-års oppfølgings-
data viste at kurvene fortsetter å sprike, 
med klar reduksjon i nye hjerneslag (5). 
Studien viste 45 % relativ risikoreduksjon 
for kliniske hjerneslag og 62 % risikoreduks-
jon for kryptogene slag.

CLOSE (6) er en europeisk studie 
med 664 pasienter fra Frankrike og Tys-
kland fordelt på tre grupper; device pluss 
blodplatehemmer, kun blodplatehemmer og 
antikoagulasjon. Det ble brukt en rekke ulike 
lukkemekanismer. I blodplatehemmergrup-
pen brukte 87 % kun acetylsalisylsyre. Det 
var lavere antall nye hjerneslag i gruppen 
som ble antikoagulert enn i blodplatehem-

mergruppen, men denne studien var ikke 
stor nok til å vise signifikans.

I løpet av 10 års oppfølging var det 
ingen nye kliniske slag i gruppen som hadde 
fått lukket PFO, mot 14 i blodplatehemmer-
gruppen, noe som ga hasardratio på 0,03.

REDUCE (7) begynte som en skan-
dinavisk studie, på initiativ fra Lars Sønder-
gaard i København. Tanken var at det skulle 
være lettere for oss både å få inkludert 
pasienter og å unngå behandlingsoverkryss-
ing siden det kun skjer lukking ved noen få 
sentre i Skandinavia. Det tok likevel lang tid 
å få inkludert pasientene, så man utvidet 
etter hvert med noen sentre i Storbritan-
nia, USA og Canada. Totalt 664 pasienter 
ble inkludert og randomisert 2:1 til lukking 
med en Gore-lukkemekanisme eller kun 
blodplatehemmende behandling. Det er 
5 års oppfølging i studien. Resultatene er 
publisert etter at de siste hadde vært fulgt i 
2 år. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var da 
3,2 år. Inklusjonskriteriet var MR-verifisert 
slag med sannsynlig embolisk etiologi. 
Det ble gjort MR på alle etter 2 års oppføl-
ging. I designet ble det lagt vekt på å gi lik 
behandling med blodplatehemmer i begge 
gruppene for å isolere betydningen av 
PFO-lukking. Pasientene i device-gruppen 
ble behandlet i minst to år med blodplate-
hemmer. I REDUCE ble det funnet 77 % 
risikoreduksjon for nytt klinisk hjerneslag i 
oppfølgingstiden i device-gruppen (hasar-
dratio 0,23, number needed to treat (NNT) 
var 28 etter 2 år). På MR-kontroll ble det ble 
funnet dobbelt så mange nye hjerneinfarkt 
to år etter lukking som registrerte kliniske 
hjerneslag, med relativ risikoreduksjon på 
49 % i device-gruppen. 

Det var lite alvorlige komplikasjoner 
i alle disse tre studiene. Den viktigste kom-
plikasjonen er atrieflimmer, som i CLOSE 
og REDUCE rapporteres registrert hos 
5-6 % i løpet av den første måneden etter 
prosedyren. Dette var hos de aller fleste 
forbigående. 

Hvem skal få lukket en PFO?
Det er nå god dokumentasjon for nytten av 
PFO-lukking hos pasienter som har gjen-
nomgått embolisk hjerneslag før 60-års 
alder uten annen kjent årsak. Før henvisning 
av pasienten skal det gjøres undersøkelser 
med 24-timers EKG og dopplerundersø-
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kelse av halskar for å utelukke atrieflimmer 
og carotisstenose. Pasienter med påviste 
koagulasjonsforstyrrelser ble ekskludert 
i REDUCE-studien, men inkludert i de 
andre studiene. Det er ved gjennomgang 
av pasienter som har vært til PFO-lukking 
(8) funnet høy forekomst av koagulopatier 
(28 %), med økt residiv av hjerneslag før 
PFO-lukking, men ingen forskjell i komplika-
sjoner. Det er altså ingen grunn til å unnlate 
å tilby lukking til denne gruppen. En del 
sentre tilbyr også lukking til pasienter i høy-
ere aldersgrupper. Selv om det naturligvis 
ikke er noen magisk grense ved fylte 60 år, 
mener jeg man skal være tilbakeholdende 
når det gjelder å strekke indikasjonen, siden 
forekomsten av hjerneslag av annen etiologi 
øker med økende alder og man derfor 
ikke uten videre kan ekstrapolere data fra 
studiene.

Andre aktuelle indikasjoner for 
PFO-lukking kan være yrkesdykkere som 
ellers ville fått dykkeforbud pga. risiko for 
nevrogen trykkfallsyke, og pasienter med 
hypoksiske tilstander pga. stor høyre til 
venstre-shunt gjennom PFO. 
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NORRISK 2: HVILKEN NYTTE 
KAN KARDIOLOGER HA AV EN 

NASJONAL RISIKOKALKULATOR?
Henrik Schirmer, Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus

I 2017 publiserte Randi Selmer og medar-
beidere en ny norsk risikokalkulator som 
estimerer absolutt risiko for hjerteinfarkt, 
hjerneslag og hjerte-kardød de neste 10 år 
basert på dine risikofaktorer og behandling 
i dag (1). I både nasjonale og internasjonale 
retningslinjer anbefales vurdering 
av absolutt risiko fremfor vurde-
ring av nivå av enkelte risikofakto-
rer når behov for medikamentell 
primærprofylakse av hjerte-kar-
sykdom vurderes (2) (se https://
helsedirektoratet.no/retnings-
linjer/forebygging-av-hjerte-
og-karsykdom). Her begrunnes 
nytten av et norsk skåringsverk-
tøy i forhold til å bruke etablerte 
internasjonale som SCORE (3), 
hvorfor det er behov for et nytt 
NORRISK-tillegg til det som ble publisert i 
2007 og hvilke kriterier som bør legges til 
grunn for valg av skåringsverktøy.

Den intuitive vurdering av en ellers 
frisk pasients hjerte-karrisiko er ikke god 
hverken hos allmennleger eller spesialis-
ter (4). Fordi den opprinnelige risikoskår 
fra Framingham klart overestimerte risiko 
i Europa, ble i 2003 et skåringskjema 

basert på 10 års absolutt risiko 
for hjerte-kardød for alders- og 
kjønnsspesifikke grupper stratifi-
sert for røyking, totalt kolesterol-
nivå og blodtrykk. Det viste seg 
der at Europa delte seg i lav- og 
høyrisikoland hvor Norge og 
Nord-Europa var høyrisiko, mens 
middelhavslandene var lavrisiko. 
Presisjonen for modellene var 
moderat. Sannsynligheten for å 
identifisere korrekt om en person 
ville dø neste 10 år eller ikke var 

74 %.  
I Norge ble risikoen for eldre underestimert, 
særlig for menn, mens for yngre kvinner ble 
risikoen overestimert.

Figur 1. Fallende hjerte-kardødelighet i Norge for menn og kvinner i perioden 1970-2016, 
aldersstandarisert per 100 000/år. Kilde: Dødsårsaksregistertet, FHI.no
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Derfor publiserte Randi Selmer og 
utvalget som laget de Nasjonale retnings-
linjer for forebygging av hjertekarsykdom i 
2009 et norsk skåringskjema (NORRISK) 
for 10 års absolutt risiko for hjerte-kardød 
basert på dødelighet og risikofaktornivå i 
befolkningsstudiene i Finnmark, Oppland, 
Hedmark og Tromsø rundt 2000 (1).

En skåringsmodell for absolutt risiko 
beregnes ved først å beregne den relative 
risiko i hver 5-års kjønnspesifikke alders-
gruppe og justere den mot gjennomsnittlig 
risikofaktornivå i aldersgruppen. Da vil en 
risiko over 1 tilsi at din samlede risiko er 
over gjennomsnittet for din aldersgruppe. 
Tilsvarende vil en risiko under 1 tilsi at du 
har en risiko under gjennomsnittet for din 
aldersgruppe.

Denne relative risiko appliseres så 
på den absolutte risiko i din 5-års alders- og 
kjønnsspesifikke gruppe. Du får da både din 
risiko i forhold til andre på din alder og den 
absolutte risiko basert på dødelighet i Norge 
rundt 2000 (1). Siden da har hjertekar-
dødeligheten falt betydelig slik at NORRISK 
nå overestimerer risikoen for hjerte-kardød 
med over 50 % (se figur 1).

Det har også vært et tilsvarende 
fall i insidens av førstegangs hjerteinfarkt 
dokumentert fra år 2000 både nasjonalt 
i studien fra Grethe Tells gruppe i Bergen 
og fra Tromsøstudien (5,6). Jan Manns-
verk viser i Tromsø-studien at dette fallet 
i insidens av nye hjerteinfarkt kun står for 
ca. 40 % av dødelighetsreduksjonen, mens 
fall i dødelighet etter inntruffet hjerteinfarkt 
står for de resterende 60 % (5). Dvs. at 
akuttbehandling og sekundærprofylakse nå 
står for over halvparten av fallet i hjerte-
kardødeligheten i landet og derved mye av 
den økede livslengde vi har observert de 
siste 10-20 årene.

Randi Selmer og de øvrige forfat-
terne av de nye retningslinjene for pri-
mærforebygging av hjerte-karsykdom ga 
derfor i 2017 ut en oppdatert versjon av 
NORRISK: NORRISK 2 (7). Denne skåren 
ligger på Helsedirektoratets hjemmeside og 
gir prosent sannsynlighet for hjerteinfarkt, 
hjerneslag eller hjerte-kardød de neste 10 
år (hjerterisiko.helsedirektoratet.no).  Nå er 
hendelsesraten falt så mye at skåren begyn-
ner først på 45 år og følger risiko helt til 75 
år. I tillegg til stratifisering for kjønn, 5-års 

aldersgruppe og blodtrykks- og kolesterol-
nivå gir kalkulatoren mulighet for også å 
justere for prematur hjerteinfarkt før fylte 60 
år, lavt HDL-kolesterol og blodtrykksbehand-
ling (se figur 2). 

Blodtrykksbehandling gir ikke den 
samme reduksjon i risiko som blodtrykks-
senkningen skulle tilsi. Det gjør derimot 
statinbehandling som senker hendelsesrate 
med like mange prosent som kolesterolet er 
senket i prosent. På nettsiden oppgis også 
korreksjonsfaktorer for inflammatoriske 
leddsykdommer og ulike etniske tilhørighe-
ter. I den europeiske SCORE var grensen for 
oppstart av profylaktisk behandling satt til 5 
%. I Norge har vi valgt å ha ulike grenser for 
oppstart for å sikre lik mulighet til å oppnå 
høy alder uavhengig av alder når vurderin-
gen gjøres. Dvs. at det anbefales i NORRISK 
2 å starte primærprofylaktisk medikamen-
tell forebygging når risiko overstiger 5 % for 
45-54 åringer, 10 % for 55-64 åringer og 
15 % for 65-74 åringer. Ved middels risiko 
bør livsstilsintervensjon forsøkes først. Som 
det fremgår er risikoen for ikke-røykende 
kvinner nå lav (grønn farge) helt opp til 70 
års alder. Sammenligner man menn 60-64 
år gamle i NORISK med NORRISK 2 har risi-
koen falt såpass fra 1999 til 2009 at menn 
med høyt kolesterol på 8-9 mmol/l nå har 
den samme risiko for hendelse som de 10 år 
tidligere hadde for hjerte-kardød, mens for 
dem med lavt kolesterol sees det en dobbelt 
så høy risiko for hendelser som tidligere for 
død. Forholdet mellom hendelser og død har 
tidligere vært en faktor på ca. 3 i SCORE og 
Framingham, et uttrykk for at hendelsesra-
ten har falt betydelig. Det samme bilde sees 
også hos kvinner. Det mest interessante fra 
en klinisk synsvinkel er at treffsikkerheten 
med modellen er blitt betydelig bedre. Ved 
bruk av kalkulatoren på nett vil 79 % av 
mennene og hele 84 % av kvinnene få kor-
rekt estimert sin 10 års risiko. Modellen ble 
utviklet i en del av det norske datasettet og 
så validert i en annen.

Sammenlignet med f.eks. Multi 
Ethnic study of Atherosclerosis fra USA 
(MESA studien) som fulgte 6000 personer 
fra 2000 til 2011 er dette svært bra. Ved 
bruk av de samme tradisjonelle risikofak-
torene har MESA 70 % treffsikkerhet i 
valideringskohorter. De testet ut hvilke av 
alle de nye risikofaktorene som bidro mest 
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Figur 2. NORRISK 2-skåringsskjema 
for prosentvis absolutt risiko for fatalt 
eller ikke-fatalt hjerteinfarkt eller 
hjerneslag neste 10 år.

 
 

til bedring av presisjon og fant at kalsium 
scor fra et CT-tombilde av hjerte ga best 
bidrag og øket treffsikkerheten til «arealet 
under kurven (AUC)» med 76 % (8). Ingen 
av de nye blodprøvene ga enkeltvis et klinisk 
meningsfullt bidrag. For bruk i Norge er 
skåren problematisk da det i USA var en 
mye høyere hendelsesrate både i 2000 og 
i 2011 og derved vil overestimere risiko (se: 
Healthdata.org).

I Tromsøundersøkelsen ble det 
samlede bidraget av 52 ulike biomarkører 
som hver for seg var vist å ha en uavhengig 
sammenheng med hjerte-karhendelser ut 
over de tradisjonelle risikofaktorene, testet 
ut i tillegg til Framingham-skår. Framing-
ham-skåren hadde i seg selv en AUC på 76 
%.  En kombinasjon av 6 biomarkører viste 
seg å øke AUC mest. Med ApoB/ApoA1, 
kallekrein, MMP og for menn trombospon-
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din og kvinner CXCL10 (interferon gamma-
indusert protein) øket AUC fra 76 til 79 %, 
og 14 % fikk sitt risikonivå reklassifisert (9).

Kan så disse skåringsmodeller 
brukes til annet enn å identifisere asymp-
tomatiske personer uten kjent sykdom som 
vil ha nytte av profylaktisk behandling? 
Her har Patel og medarbeidere publisert 
en analyse av hva som kjennetegner dem 
med funn ved angiografisk undersøkelse for 
mistenkt stabil angina (10). Hos 400 000 
pasienter med en snittalder på 61 år og 48 
% kvinner i angiografiregisteret i USA fant 
man signifikante stenoser hos 38 %. De 
fant at de tradisjonelle risikofaktorene alder, 
kjønn, hypertensjon, hyperkolesterolemi, 
diabetes og røyking var langt viktigere enn 
om de hadde positivt eller negativt resultat 
på non-invasiv testing, i USA for det meste 
myokardscintigrafi. Symptomer var også 
viktigere enn testresultat, og her ga typiske 
symptomer en dobling av sannsynlighet for 
funn sammenlignet med dem uten sympto-
mer, mens de med atypiske symptom hadde 
25 % lavere sannsynlighet for å ha stenoser. 

I Norge har 45 % av kvinner og 65 % 
av menn som angiograferes elektivt signifi-
kante stenoser (NORIC; www.kvalitetsregis-
tre.no). Dette er anatomisk vurdert da < 20 
% får utført FFR-måling.  
Andelen med funksjonelle stenoser er der-
for sannsynligvis 30 % lavere. Er det da rik-
tig å ha invasiv angiografi som undersøkelse 
av dem med mistenkt koronarsykdom?

SCOT-HEART viser at den nor-
ske tilnærming med klinisk vurdering og 
funksjonell testing fungerer bra (11). Her 
ble 20 000 pasienter med mistenkt angina 
utredet med arbeids-EKG og klinisk vurde-
ring av symptomer. De ble så randomisert 
mht. koronar CT-angiografi og fulgt i 5 år. 
Det var ingen forskjell i angiografirate mel-
lom dem som var vurdert med eller uten 
CT-angiografi, men det viste seg at 40 % 
færre fikk hjerteinfarkt eller døde i  CT-
gruppen. De hadde 40 % høyere sjanse for 
å bli satt på et statin og 30 % høyere sjanse 
for å få antianginøs behandling. Dette 
skyldes mest sannsynlig at CT-angiografi 
visualiserer avleiringer bedre enn invasiv 
angiografi. Det bør derfor vurderes om den 
første elektive angiografi ved utredning av 
mistenkt koronarsykdom hos tidligere friske 
heller bør være CT-angiografi enn invasiv 

angiografi. Det fordrer CT-maskiner med 
minimum 128 snitts opptak for å sikre ade-
kvat billedkvalitet til både å avklare stenoser 
og detektere avleiringer.

NORRISK 2 gir det beste estimat på 
pretest-sannsynlighet for sykdom i Norge 
og bør tas med i betraktning særlig ved 
atypisk presentasjon av mulig angina. Det 
fanger opp risiko før pasienten blir sympto-
matisk og forebygger hendelser og død om 
adekvat medikamentell forebygging startes. 
Om man bør vurdere angiografi basert på 
NORRISK 2-skår også hos asymptomatiske, 
er det per i dag ikke holdepunkter for, men 
en pågående studie i Sverige med koronar 
CT-angiografi av 25 000 tilfeldig utvalgte 
fra befolkningen vil i løpet av noen år gi oss 
svaret. Da 30-40 % ikke har brystsmerter 
som presenterende symptom ved angina 
eller hjerteinfarkt, er det ikke utenkelig at 
NORRISK 2 vil kunne identifisere en gruppe 
med såpass høy risiko at de bør vurderes for 
angiografi selv uten brystsmerter.

For mange vil NORRISK 2 gi lavt 
risikoskår og god tid til livsstilsintervensjon 
ved overvekt, røyking, moderat forhøyet 
blodtrykk eller kolesterol.
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OPPFØLGING ETTER 
HJERTEINFARKT  

– ER DEN GOD NOK?
John Munkhaugen. Medisinsk avdeling, Drammen sykehus  

og Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo

Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god 
nok? De første resultatene fra en pågående 
sekundærprofylakse studie i Buskerud 
og Vestfold kan forhåpentligvis bidra til å 
besvare spørsmålet.

Hvorfor er 
sekundærprofylakse 
viktig i 2018?
Koronar hjertesykdom er fremde-
les den viktigste årsaken til tidlig 
død, og andelen pasienter som er 
i behov av sekundærprofylakse er 
økende som følge av økt overlev-
else etter akutt koronarsyndrom 
(1). Koronarpasienter rammes ofte 
på nytt. En av fem hjerteinfarktpa-
sienter i Sverige får en ny kardiovaskulær 
hendelse i løpet av det første året (2), mens 
30 % av infarktene i Norge er residivinfark-
ter (3). Selv om det er mange faktorer som 
bidrar til koronarsykdom, har Mannsverk 
og kolleger vist at 66 % av nedgangen i 
kardiovaskulære hendelser i befolkningen 
de siste tiårene skyldes gunstige endringer i 

tradisjonelle kardiovaskulære risikofaktorer 
(4). Livsstilsendringer og etterlevelse av 
behandlingsmål for LDL-kolesterol og blod-
trykk har beviselig effekt på prognose også 
hos pasienter med etablert koronarsykdom 

og har klasse I-anbefaling i våre 
retningslinjer (1). 

Hvorfor lykkes 
vi ikke med 
sekundærprofylakse i 
klinisk praksis?
Til tross for betydelig kunnskap og 
klare retningslinjer er sekundærpre-
vensjonen i klinisk praksis subop-
timal. Den europeiske multisent-
erstudien EuroAspire gjennomført 

regelmessig siden midten av 1990-tallet, 
viser at forekomsten av overvekt og diabe-
tes har økt, mens andelen daglig røykere 
og andelen med dårlig regulert blodtrykk er 
uendret fra 1994-2014 (5,6). Bare lipidpro-
filen er forbedret, antagelig som et resultat 
av økt forskrivning av statiner (5,6). Norge 
deltok ikke i disse studiene, men vi har nå 
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kartlagt forekomst av risikofaktorkontroll i 
The NORwegianCORonary Prevention Study 
(NOR-COR) (7). 1127 pasienter (83 % delt-
agelse) i alderen 31–80 (snitt 62) år som 
hadde vært innlagt ved Drammen sykehus 
og Sykehuset i Vestfold med hjertein-
farkt og/eller koronar revaskularisering, 
ble omfattende kartlagt 2 til 36 måneder 
senere. Figur 1 viser forekomst av de eta-
blerte risikofaktorene median 16 måneder 
etter indekshendelsen.

Gjennomsnittlig hadde hver pasient 
halvparten av risikofaktorene ute av 
kontroll, og de med flere hendelser hadde 
dårligst kontroll. Av pasienter som røkte 
daglig da de fikk sin koronare hendelse, 
var det 56 % som fortsatte å røyke (8). 
Lav sosioøkonomisk status, lang røyke-
historie og ikke-ST-elevasjonsinfarkt var 
assosiert med fortsatt røyking i justerte 
analyser. Røykerne var klar over sin risiko, 
de oppga høy motivasjon for å slutte, men 
bare 42 % rapporterte at de var blitt tilbudt 
nikotinerstattende behandling eller hjelp til 
røykeslutt fra helsepersonell. 

Nesten halvparten av pasientene 
hadde dårlig kontroll av blodtrykket, og 
denne andelen var uendret fra tidspunktet 
de hadde sin koronare hendelse til oppføl-
ging (9). Pasienter med dårlig blodtrykk-
skontroll brukte gjennomsnittlig 1,9 blod-
trykksmedisiner ved utskrivning fra sykehus, 
mens andelen som brukte betablokkere eller 
angiotensinhemmere var signifikant lavere 
på oppfølgingstidspunktet. Funnene tyder 

på at det foreligger 
et potensial for å 
intensivere blod-
trykksbehandlingen 
hos disse pasientene. 
Det var overraskende 
at lav selv-rapport-
ert medikamen-
tetterlevelse ikke 
hadde betydning 
for blodtrykkskon-
troll. Hvorvidt dette 
skyldes underrappor-
tering eller ikke, må 
undersøkes nærmere 
med bedre metoder.  

Kun 43 % 
nådde behandlings-

Figur 1

 

målet for LDL-kolesterol på 1,8 mmol/l 
(10). 10 % av dem med høyt LDL-kolesterol 
brukte ikke statiner i det hele tatt, mens kun 
halvparten sto på høydosebehandling med 
atorvastatin ≥ 40 mg eller rosuvastatin ≥ 20 
mg. For lave statindoser, lav selvrapportert 
etterlevelse og statinrelaterte bivirkninger 
var assosiert med 1,6–3,3 ganger økt sann-
synlighet for å ikke nå LDL-kolesterolmålet 
i justerte analyser. Bivirkninger ved statiner 
er en stor utfordring i klinisk praksis som 
påvirker både etterlevelse og prognose hos 
koronarpasienter. Mer klinisk og patofysiol-
ogisk kunnskap om bivirkninger er etter-
spurt og noe vår forskningsgruppe jobber 
videre med. Statiner har også antiinflam-
matoriske egenskaper, og CANTOS-studien 
dokumenterte for første gang at spesifikk 
antiinflammatorisk behandling gitt til 
postinfarktpasienter med høysensitiv CRP ≥ 
2 mg/l reduserer forekomsten av kardiova-
skulære hendelser (11). 40 % av pasientene 
i NOR-COR hadde CRP ≥ 2 mg/l og over 
halvparten av disse sto på lav dose statin 
(12). Våre funn dokumenterer et potensial 
for å intensivere statinbehandlingen 
hos koronarpasienter. Dette vil effektivt 
redusere både LDL-kolesterol og CRP og har 
betydning for pasientenes prognose.

Sammenlignet med den nyeste Euro-
Aspire-studien (5) var andelen som ikke 
nådde behandlingsmålet for LDL-kolesterol 
bedre i Norge enn snittet i Europa (57 % 
vs. 80 %), andelen daglig røykere var klart 
høyere i Norge (21% vs. 16%), mens det kun 
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var mindre forskjeller for de øvrige risiko-
faktorene. Det var overraskende at såpass 
mange norske koronarpasienter hadde 
vedvarende usunne levevaner og manglende 
etterlevelse av behandlingsmål for etablerte 
kardiovaskulære risikofaktorer.

Betydningen av 
hjerterehabilitering
Hjerterehabilitering kan defineres som 
summen av alle kliniske tiltak som bidrar 
til at pasientene klarer å gjennomføre 
livsstilsendringer, bruker medisiner som 
forskrevet og reetablerer eller forbedrer sin 
fysiske, mentale og sosiale tilstand (1). Hjer-
terehabilitering har klasse 1A-anbefaling 
i retningslinjene (4) og er assosiert med 
bedre overlevelse også etter introduksjon av 
PCI og moderne medikamentell sekundær-
profylakse.  Det er derfor bekymringsfullt 
at NORSTENT-studien, med over 9000 
PCI-behandlede pasienter, viste at kun 28 
% hadde deltatt i et strukturert hjertereha-
biliteringsprogram i Norge (14). I NOR-
COR-studien hadde 75 % av pasientene 
ved Sykehuset i Vestfold deltatt i tverrfaglig 
hjerterehabilitering, mens kun 18 % av pasi-
entene ved Drammen sykehus deltok i det 
mindre omfattende programmet der (15). 
Ved sykehuset i Vestfold hadde deltagerne 
tre ganger større sannsynlighet for å slutte 
å røyke og bedre LDL-kolesterolkontroll 
og medikamentetterlevelse sammenlig-
net med dem som ikke deltok. I Vestfold 
ble samtlige koronarpasienter vurdert for 

henvisning til hjerterehabilitering før utreise, 
mens det ikke foreligger oversikt over andel 
henviste ved Drammen sykehus. Vi har 
nylig gjennomført en kartlegging ved alle 
landets lokalsykehus som viser at innhold 
og varighet av hjerterehabilitering i Norge 
er svært varierende (Kari Peersen, personlig 
meddelelse). 

Informasjonsoverføring 
og oppfølgingsplaner fra 
sykehus til fastleger
Fastlegene har hovedansvar for oppfølging 
av koronarpasienter i dag og gjennomfører 
over 90 % av de forebyggende konsul-
tasjonene (1). Klare behandlingsopplegg 
og oppfølgingsplaner ved utskrivning fra 
sykehus er anbefalt (1), og vi har derfor 
gjennomgått et tilfeldig utvalg (n = 200) av 
epikriser og informasjonsskriv som ble gitt 
til pasientene som deltok i NOR-COR og 
deres fastleger ved utskrivning etter indek-
shendelsen (Tabell 1). 

I tråd med europeiske funn fant vi 
at det står lite om risikofaktorer, behan-
dlingsmål og videre oppfølging i epikriser 
og informasjonsskriv (5). Røykestatus var 
beskrevet hos ca. halvparten, mens under 
en tredel hadde fått spesifiserte råd og/
eller planer for røykeavvenning. Informas-
jon om eller planer for livsstilsendringer 
og behandlingsmål for LDL-kolesterol var 
beskrevet hos mindre enn en firedel. Litt 
over halvparten ble anbefalt oppfølging hos 
fastlege, mens det enda sjeldnere ble gitt 

Tabell 1.
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konkret informasjon om kontrolltidspunkt 
eller hva fastlege skulle følge opp. Det ser 
ut til å være et klart behov for mer utfyl-
lende informasjon om behandlingsmål og 
oppfølgingstiltak enn den som gis i dagens 
praksis. Dette er spesielt viktig, siden det er 
veldokumentert at leger i primærhelsetje-
nesten har for lite kunnskap om sekundær-
forebyggende behandlingsmål (16). I en 
norsk studie etterspør også PCI-behandlede 
pasienter mer pasientinformasjon, konkrete 
oppfølgingsavtaler med fastlege, tilgang 
til hjerterehabilitering og mer sammen-
hengende oppfølgingsplaner på tvers av 
behandlingsnivåene (17).

Hva er fastlegenes 
utfordringer og behov?
For å kartlegge dette har vi gjennomført 
et semikvalitativt eksplorativt dybdein-
tervju med analyse av styrker, svakheter, 
muligheter og trusler (SWOT) ved åtte 
fastlegekontorer (n = 35 fastleger, 1–7 leger i 
hver gruppe) som følger opp NOR-COR-pa-
sienter. Resultatene er vist i tabell 2. Romer-
tallene i parentes viser antall legekontorer 

som nevnte utsagnet. Fastlegene hadde ikke 
kjennskap til funnene fra pasientstudien da 
de avga svar. De etterspør mer informasjon 
fra sykehuset om forventet oppfølgingsprak-
sis, individualiserte behandlingsmål og algo-
ritmer for opptitrering av medikamenter.  

Mange ønsker tettere samarbeid 
og mer veiledning fra sykehusavdelingene, 
inkludert muligheter for kurs/hospitering. 
De ønsker også at hjerterehabilitering 
blir obligatorisk og at videre oppføl-
ging i primærhelsetjenesten avtales før 
utskrivning. Det er interessant at fas-
tlegenes behov samsvarte såpass godt med 
funnene som ble avdekket ved kartlegging 
av pasientene og sykehusepikrisene.

Hvordan forbedre 
sekundærprevensjon?
Til tross for betydelig vitenskapelig doku-
mentasjon og et stort antall retningslinjer 
viser våre funn at vi ikke lykkes godt nok 
med sekundærprevensjon i klinisk praksis. 
Dette svekker prognosen til den enkelte 
pasient og har store helseøkonomiske 
og samfunnsmessige konsekvenser. Selv 

 

Tabell 2.



hjerteforum   N° 1/ 2019 / vol 32 92

om endring av livsstilsvaner og atferd er 
krevende, har denne studien avdekket at det 
foreligger et potensial for å bedre risikoprofil 
hos mange koronarpasienter med relativt 
enkle tiltak. Medikamentell behandling 
av blodtrykk og LDL-kolesterol kan opti-
maliseres, nikotinerstattende behandling 
kan forskrives i større grad og våre syke-
husepikriser kan inneholde mer spesifikk 
informasjon til pasienter og fastleger. Videre 
er det viktig å etablere tverrfaglig hjertere-
habilitering og sikre obligatorisk henvisning. 
Vi er nå i gang med å revidere epikrise-
maler, henvisningsrutiner til og innholdet 
i hjerterehabiliteringen ved sykehusene i 
Drammen og Vestfold.  Norsk Cardiologisk 
Selskaps arbeidsgruppe i preventiv kar-
diologi vil nå jobbe for å lage en nasjonal 
standard for sekundærprevensjon og hjer-
terehabilitering i Norge som forhåpentligvis 
vil kunne bidra til at vi kan gi kostnadseffek-
tiv behandling og oppfølging til en stor og 
økende pasientgruppe. Det er også behov 
for mer forskning innen dette fagfeltet, og 
et nasjonalt register for sekundærprofylakse 
bør derfor etableres.  
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GENETIKK I HVERDAGEN - NYTTE 
VERSUS RISIKO (GENTEST, MEN 

HVA SÅ ...)
Kristina H. Haugaa, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Nytte av gentest ved 
kardiologiske sykdommer
Gentest kan brukes som et diag-
nostikum hos pasienter der man 
mistenker en genetisk betinget 
sykdom. Eksempel på sykdom-
mer er hypertrofisk, arytmogen 
og dilatert kardiomyopati og de 
elektriske sykdommene lang QT-
tid (LQTS), Brugadas syndrom og 
katekolaminerg polymorf ventrik-
keltakykardi (CPVT). 

Ved positivt svar på gen-
testen gir dette en sikker diag-
nose hos pasienter der fenotypen 
stemmer overens med genotypen. Når 
pasienten har påvist genetisk diagnose, kan 
vedkommende informere sin familie om 
mulighet for gentest av familiemedlemmer. 
Den genetiske diagnosen øker bevisstheten 
om sykdommen i en familie. Familiemed-
lemmer som tester positivt, blir tatt opp 
i et kardiologisk kontrollopplegg, og man 
kan ofte tilby forebyggende behandling. De 
fleste aktuelle sykdommene medfører risiko 
for ventrikulære arytmier. Ved å følge gene-
tisk positive individer kan man være opp-
merksom på utvikling av symptomer med 
hensikt å forebygge plutselig død. Kunnskap 
om genotype kan også bidra til spesifikk 
behandling og bedret risikovurdering.

Veiledning før gentest hos 
familiemedlemmer
Familiemedlemmer faller under paragrafen 
presymptomatisk genetisk testing i den 
norske bioteknologiloven, det vil si dette er 
oftest friske personer uten kjent hjertesyk-
dom. Det er lovpålagt at disse får genetisk 
veiledning før man tar gentest. Ved denne 
veiledning gjennomgås flere punkter som er 
viktige å kjenne til. 

 y Arvegang. De oven nevnte arvelige hjer-
tesykdommene er autosomalt dominant 
arvelige.

 y Hva er min risiko for 
å utvikle sykdom? De fleste 
arvelige hjertesykdommene har 
variabel penetrans hvilket inne-
bærer at risikoen for å utvikle 
sykdom ikke er 100 %, også om 
man har genet. Ved hypertrofisk 
kardiomyopati er for eksempel 
risikoen ca. 30 %, mens risikoen 
for å utvikle sykdom ved lamin 
A/C-mutasjoner nærmer seg 
100 %. 

 y Hva er risikoen for mine (fremtidige) 
barn? 
 - De fleste er mest bekymret for sine 

barn. Risikoen for å arve en mutasjon 
er 50 % ved autosomal arvegang, 
mens penetransen altså er variabel 
(se ovenfor).

 y Når skal barn testes? 
– Dette er igjen avhengig av hvilken 

type sykdom familien har. Ved de 
elektriske sykdommene (LQTS, 
CPVT) anbefales testing ved fødsel, 
mens for kardiomyopatiene kan man 
ofte vente til 10-12 års alderen. 

 y Yrkesvalg
– Førerkort i høyere klasser kan være 

problematisk hvis man utvikler 
kardiomyopati eller om man er gen-
bærer for elektrisk sykdom, og det 
er viktig å kjenne til for ungdommer i 
starten av yrkeskarriere. 

 y Forsikringer
– Ved genetisk veiledning bør man 

gjennomgå hvilke konsekven-
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ser en positiv gentest kan få for 
forsikringsmuligheter.

 y Graviditet
– Genbærere bør i visse tilfeller ha 

spesiell oppfølging ved svangerskap.

Risiko ved gentest
Genetisk testing er fysisk sett en non-
invasiv undersøkelse, men kan være et stort 
inngrep i en persons liv. For å forebygge 
at gentest fører til sykeliggjøring av friske 

personer er det viktig med god informasjon. 
Mange er usikre på om de kan trene, og 
dette avgjøres ved individuell evaluering. 

Tolking av mutasjoner kan være 
utfordrende, og ved usikkert patogene 
mutasjoner bør man ikke utføre genetisk 
familietesting. 

Økt bruk av fullgenomsdiagnostikk 
ved «Next generation sequencing»  og 
kommersialisering av gentest medfører at 
alle kardiologer bør ha et forhold til genetisk 
testing og bruk av denne. 

TAKOTSUBOKARDIOMYOPATI
Torbjørn Graven, Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

Ved takotsubokardiomyopati (TTK) dreier 
det seg om en tilstand med forbigående 
dysfunksjon av venstre ventrikkel i form 
av apikal, midtventrikulær, basal eller fokal 
hypokinesi, akinesi eller dyski-
nesi. Også høyre ventrikkel kan 
være affisert. Den regionale 
patologiske myokardbevegelsen 
kan ikke tilordnes en enkelt 
koronararteries forsyningsom-
råde. Som regel oppstår denne 
tilstanden etter en forutgående 
psykisk eller fysisk stressitua-
sjon (1). 

De første tilfellene ble 
beskrevet i et japansk tidsskrift 
i 1990, og første engelskspråk-
lige publikasjon kom i 2001 (2). 
Første rapport om vestlige pasi-
enter med TTK ble publisert i 
2003, og første kasus i Norge ble beskrevet 
i 2005 (3, 4). 

TTK er ingen sjelden tilstand, og 
insidensen anslås til 15-30 tilfeller/100 
000, men den er nok underdiagnostisert. 
Av pasienter som innlegges med mistenkt 
akutt koronarsyndrom (AKS) får 1-2 % 
diagnosen TTS, og residivraten er 2-4 % 
per år og så mye som 20 % i løpet av 20 år. 
Langt de fleste pasientene med TTK er kvin-
ner over 50 år (5). Typisk for TTK er at den 
nesten alltid rammer etter en psykisk eller 
fysisk stresshendelse. Emosjonell stress er 

i de aller fleste tilfellene assosiert med en 
negativ hendelse som f.eks. plutselig død i 
nærmeste familie, krangel med noen eller 
en skremmende opplevelse. Derfor er syn-

dromet også blitt kalt «broken 
heart syndrome». I noen få til-
feller kan det imidlertid være en 
forutgående gledelig hendelse, 
og da er dette blitt kalt «happy 
heart syndrome» (6). Av fysiske 
triggere kan all alvorlig sykdom 
eller skade utløse TTS.

Patomekanismen har 
vært gjenstand for mye fors-
kning og diskusjon, og den er 
ennå ikke helt klarlagt. Alt tyder 
på at katekolaminer spiller en 
sentral rolle, og nyere forskning 
har vist at kardiomyocytter hos 
pasienter med TTK har en bety-

delig økt sensitivitet for katekolaminer (7). 
Det kliniske bildet ved TTK er til 

forveksling likt det kliniske bildet ved AKS. 
De hyppigste symptomene er brystsmerter 
og dyspné, sjeldnere synkope, hjertestans 
eller kardiogent sjokk (8). Troponinutslippet 
er, i forhold til akutt hjerteinfarkt, mye min-
dre enn forventet ut fra elektrokardiogram 
(EKG) og andel myokard som er affisert. 

Hos de aller fleste pasienter med 
TTK er EKG patologisk og helt sentralt når 
en pasient fremstår med dette kliniske 
bildet. EKG kan dessuten være nyttig når 
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man skal differensiere mellom TTK og 
AKS. Det mest fremtredende EKG-kriteriet 
for å differensiere er ST-elevasjon i –aVR 
(ST-depresjon i aVR) ved TTK. I motsetning 
til ST-elevasjons myokardinfarkt (STEMI) 
i fremre vegg, er ST-elevasjon i avledning 
V1 sjelden ved TTK (9). Imidlertid må man 
være klar over at det er betydelig overlap-
ping med AKS, og koronar angiografi vil i de 
fleste tilfellene være nødvendig. Forøvrig er 
ST-depresjon sjelden ved TTK, men etter 
hvert tilkommer det ofte utbredt og uttalt 
T-inversjon og QT-forlengelse som kan dis-
ponere for alvorlige ventrikulære arytmier i 
form av torsades de pointes (figur). 

Ekkokardiografi er det viktigste 
diagnostiske verktøyet. Det klassiske TTK 
sees som en apikal ballonering med utbredt 
hypokinesi, akinesi eller dyskinesi som 
strekker seg ut over forsyningsområdet til 
en enkelt koronararterie. Etter hvert har 
man også diagnostisert atypiske former av 
TTS som midtventrikulær, basal og fokal 
type. Rundt 80 % av tilfellene er imidlertid 
av apikal type (5).

Til å begynne med ble TTK betraktet 
som en relativt benign tilstand, men den 

senere tid har det blitt vist at tilstanden kan 
være livstruende med betydelig morbiditet 
og mortalitet og med prognose som ved 
AKS (10). De hyppigste komplikasjonene 
er akutt hjertesvikt, obstruksjon i venstre 
ventrikkels utløpstrakt, mitralinsuffisiens og 
kardiogent sjokk (8).

Det finnes ingen spesifikk behand-
ling for TTK. Behandling med blodplatehem-
mere, betablokkere eller ACE-hemmere/
angiotensi-reseptorblokkere har vist 
motstridende resultat. Betablokkere beskyt-
ter åpenbart heller ikke for residiv da det er 
rapportert flere tilfeller TTK hos pasienter 
som har stått på betablokker, selv om det ut 
fra patofysiologien ville være nærliggende å 
anta at betablokkere skulle ha en protektiv 
effekt. 

Behandlingen ved TTK blir derfor å 
behandle de komplikasjonene som måtte 
oppstå etter vanlige retningslinjer.

Inntil nylig ble det antatt at TTK er 
en forbigående og selvlimiterende tilstand. 
Nyere studier har imidlertid vist at selv 
om venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon 
normaliserer seg i løpet av kort tid (5), vil 
mer sensitive undersøkelsesmetoder som 

Figur 1. Kvinne med apikal type takotsubokardiomyopati. A: Ekg ved innkomst. B: EKG etter 6 dager. 

Ved innkomst Etter 6 dager 

A B 
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myokardial strain kunne avdekke subnormal 
myokardfunksjon selv etter 3 måneder (11). 
En nylig publisert studie har vist redusert 
maksimalt O2-opptak og vedvarende symp-
tomer som fatigue, dyspné, palpitasjoner 
og brystsmerter så sent som ett år etter 
den akutte hendelsen (12). Dette taler mot 
en rask og komplett normalisering og at 
post-TTK-pasienter kan utvikle et langvarig 
klinisk bilde som ved hjertesvikt. Det viktig 
å være klar over disse forholdene i oppfølg-
ningen av pasientene.
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Uttalt trabekulering i venstre ventrikkel er 
kjent hos både barn og voksne, med eller 
uten redusert systolisk venstre ventrik-
kelfunksjon. Tilstedeværelse av uttalt 
trabekulering, samtidig med dype 
recesser som kommuniserer med 
den ventrikulære kaviteten, samt 
et tynt kompakt myokard er de 
viktigste morfologiske kjenne-
tegn på venstre ventrikkel non-
compaction (NC)-kardiomyopati 
(manglende modning). Fenomenet 
har vært kjent fra obduksjonsrap-
porter allerede fra begynnelsen 
av 1900-tallet, men tilstanden ble 
først beskrevet i 1990 av Chin et 
al.(1). NC-kardiomyopati har vært 
beskrevet tidligere i Hjerteforum (2).

NC-kardiomyopati har vært gjen-
stand for diskusjon både nasjonalt og 
internasjonalt siden de første diagnostiske 
kriteriene kom i 1990. I starten ble dette 
oppfattet som en egen kardiomyopati asso-
siert med økt mortalitet. De diagnostiske 
kriteriene har blitt revidert flere ganger, men 
fortsatt mangler vi internasjonalt en klar 
konsensus i forhold til diagnostiske kriterier 
og hånderting av NC-kardiomyopati (3). 
Dette gjenspeiles i internasjonale retnings-
linjer, hvor de amerikanske retningslinjer 
klassifiserer NC-kardiomyopati som en 
primær genetisk kardiomyopati, mens de 
europeiske retningslinjene klassifiserer 
tilstanden som en uklassifisert kardiomyo-
pati (4).  De senere årene har diskusjonen 
internasjonalt vært preget av spørsmålet 
om NC-kardiomyopati er et epifenomen 
eller en egen distinkt kardiomyopati. Altså 
om NC-kardiomyopati er uttrykk for en 
fysiologisk eller patologisk myokardfeno-
type eller kanskje begge deler (4).

Diagnostiske kriterier
De diagnostiske kriteriene baserer seg 
hovedsakelig på morfologiske forandringer 

basert på funn ved ekkokardiografi 
eller MR-undersøkelse av hjertet. 
Alle kriteriene vektlegger funn 
av > 4 prominente trabekler og 
dype krypter. Jenni-kriteriene har 
fått størst gjennomslag, selv om 
de også har sine begrensninger 
(tabell 1) (5). Ekkokardiografiske 
bilder som illustrerer Jenni-
kriteriene, er tidligere publisert i 
Hjerteforum (2). 

Noe av utfordringen til de 
diagnostiske kriteriene er man-
glende spesifisitet, i tillegg til 

at de ikke er sammenfallende. Kohli et al. 
illustrerte dette i en studie hvor de så på 
199 pasienter med hjertesvikt og svekket 
venstre ventrikkelfunksjon. Der fant de at 
24 % av pasientene fylte et av ekkokrite-
riene, men det var lite samsvar mellom de 
forskjellige kriteriene (6). Ekkokardiografi 
og MR er brukt i diagnostikken, men en 
har fortsatt ikke noen klare morfologiske kri-
terier. Bruk av både ekkokardiografi og MR 
har vært diskutert for å bedre sensitiviteten, 

LEFT VENTRICULAR NON-
COMPACTION: EN KRYPTISK 

KARDIOMYOPATI
Espen Holte, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Tabell 1. Jenni-kriteriene
1. Fravær av koeksisterende strukturell 

kardial abnormalitet
2. 2-sjikts struktur med tynt kompakt 

subepikardialt sjikt og tykt ikke-kompakt 
subendokardialt sjikt med trabekulært 
nettverk og dype endomyokardiale kana-
ler. Maksimal endesystolisk ratio > 2 mel-
lom ikke-kompakt og kompakt myokard er 
diagnostisk. 

3. Predominant lokalisasjon er laterale og 
inferiøre vegg midtventrikulært samt 
apeks

4. Påvisbar blodstrøm i de dype intermyo-
kardielle kanalene 
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men det må testes i kliniske studier. Bruk 
av ekkokontrast kan være til god hjelp for å 
bedre kunne fremstille de morfologiske for-
andringene en finner ved NC-kardiomyopati.

Embryogenesen
Tradisjonelt sett har stopp i utviklingen av 
myokard vært oppfattet å være årsaken til 
de morfologiske funn som kjennetegner 
tilstanden. I fosterlivet tilkommer en «sam-
menpakning» av myokard, som i utgangs-
punktet består av et ikke-kompakt sjikt, slik 
at det dannes et kompakt myokard. Hvis 
denne prosessen stopper opp, vil det danne 
seg et 2-sjiktig myokard som består av et 
ikke-kompakt og et kompakt sjikt hvor det 
vil være en økt ratio mellom den ikke-kom-
pakte og kompakte delen. En ratio på > 2 er 
ofte ansett som patologisk (Jenni-kriterium 
nr. 2) (7). Andre studier derimot har vist at 
celleproliferasjonen skjer i det kompakte 
myokard, fra subendokard mot epikard (8). 
Hvis graden av trabekulering var viktig for 
størrelsen på det kompakte myokard, ville 
en forvente at veggtykkelse skulle være 
negativt korrelert til grad av trabekulering. 
En større MR-studie har imidlertid vist det 
motsatte, nemlig at ved økende grad av 
trabekulering får en økende veggtykkelse 
(3). Tatt i betraktning at NC-kardiomyopati 
er en tilstand som tilsynelatende kan dukke 
opp i alle aldersgrupper samt at tilstanden 
kan være uttrykk for en fysiologisk respons 
(atleter og gravide) i tillegg til en patologisk 
prosess, kan kanskje den siste forklarings-
modellen dekke et noe bredere spekter 
av de kliniske presentasjonsformene til 
NC-kardiomyopati. 

Genetikk
NC-kardiomyopati er en genetisk heterogen 
sykdom med assosiasjon til mutasjoner i 
gener som koder for både mitokondrie-, 
cytoskjelett-, Z-linje- og sarkomer-proteiner. 
Nylig ble et nederlandsk pasientmateriale, 
som hittil et av de største pasientmateria-
lene, som omfattet både barn og voksne 
med NC-kardiomyopati, publisert. Den 
nederlandske gruppen så på korrelasjonen 
mellom genetiske faktorer, klinisk bilde og 
prognose hos pasienter med NC-kardiomy-
opati. De delte pasientene inn i 3 grupper 
ut fra genetisk testing: 1) genetisk (funn 

av mutasjoner), 2) mulig genetisk (ingen 
mutasjoner, men familiær opphopning) 
og 3) sporadisk (ingen mutasjoner, ingen 
familiær opphopning). Mutasjoner var signi-
fikant hyppigere hos barn enn voksne (45 % 
vs. 30 %), og sarkomer-proteiner var invol-
vert i 80 % av tilfellene hos dem med funn 
av mutasjoner (gruppe 1). Venstre ventrik-
keldysfunksjon var hyppigere hos dem med 
positiv gentest (9). Indikasjon for genetisk 
testing har tidligere blitt omtalt i Hjerteforum 
og følger i hovedsak generelle anbefalinger 
(10). I praksis er de genetiske testene som 
finnes for NC-kardiomyopati sjeldne. Klinisk 
er det viktigst å teste for hypertrofisk kar-
diomyopati (HCM) som iblant har overlap-
pende fenotype. Vanligvis vil en avdekke 
mutasjoner i 15 - 25 % av pasientene med 
NC-kardiomyopati. Autosomal dominant 
arvegang er hyppigst. Fenotypisk overlapp 
mot andre kardiomyopatier forekommer, og 
en kasuistikk med fenotypisk overlapp mel-
lom HCM og NC-kardiomyopati er publisert 
tidligere i Hjerteforum (10). 

Klinikk
Det kliniske bildet til NC-kardiomyopati 
presenteres hyppigst i form av hjertesvikt; 
i tillegg kan tilstanden presentere seg med 
embolier til systemkretsløpet eller arytmi. 
EKG er patologisk i 90 % av tilfellene, men 
som oftest viser det uspesifikke funn eller 
venstre grenblokksmønster. Det kliniske bil-
det vil også være førende for behandlingen. 
Ved redusert venstre ventrikkelfunksjon er 
det indisert med konvensjonell hjertesvikt-
behandling samt antikoagulasjon. Grunnen 
for å gi antikoagulasjon er at vi vet at funn 
av redusert venstre ventrikkelfunksjon 
ved NC-kardiomyopati er assosiert med 
systemiske embolier i 20-30 % av tilfellene. 
Arytmier håndteres etter konvensjonelle 
retningslinjer. Ved maligne ventrikulære 
arytmier må ICD vurderes etter vanlige 
retningslinjer. I tillegg kan ablasjon vurderes. 
NC-kardiomyopati kan også oppdages som 
ledd i screening av familiemedlemmer eller 
tilfeldig ved ekkokardiografi. 

Prognose
I starten ble NC-kardiomyopati assosiert 
med økt mortalitet. Dette var imidlertid 
data fra ofte mindre retrospektive studier, 



hjerteforum   N° 1/ 2019/ vol 3299

hvor de fleste pasientene hadde redusert 
venstre ventrikkelfunksjon. Det nylig publi-
serte neder landske materialet viste også 
at redusert venstre ventrikkelfunksjon målt 
ved ejeksjonsfraksjon (EF) (EF <45%) var 
assosiert med økte kardiale hendelser (9). 
Hvorvidt den reduserte venstre ventrik-
kelfunksjonen i seg selv er årsaken til økt 
mortalitet eller om det skyldes NC-kardio-
myopatien i seg selv, er ikke kjent. Morfolo-
gisk hypertrabekluering med normal venstre 
ventrikkelfunksjon har en svært uklar 
prognostisk betydning og er ikke assosiert 
med økt mortalitet (11). 

Fysiologisk respons?
Studier tyder på at det fins en fysiologisk 
reversibel remodellering av myokard med 
uttalt trabekulering som ved NC-kardiomy-
opati, blant annet hos atleter og gravide. Et 
materiale på 1100 atleter viste at så mye 
som 8 % av atletene fylte ekkokriteriene for 
NC-kardiomyopati uten påvirkning av ven-
stre ventrikkelfunksjonen. En liten andel av 
atletene (1 %) fylte ekkokriteriene i tillegg til 
at de hadde lett redusert venstre ventrikkel-
funksjon og patologisk EKG (12). Det tilkom 
ingen hendelser i løpet av observasjonstiden 
på 4 år. 

Utfordringen er å kunne skille en 
fysiologisk fra en patologisk remodellering 
(fenotypen NC-kardiomyopati) av myokard. 
På samme måte som hypertrofi av myokard 
nødvendigvis ikke må være forenlig med 
hypertrofisk kardiomyopati, men kan heller 
reflektere en trykkbelastning på myokard. 
To relativt nylige publikasjoner viser høy 
insidens av NC-kardiomyopati i to separate 
presumtivt friske populasjoner. I begge 
studiene ser man manglende spesifisitet 
og dårlig samsvar mellom de diagnostiske 
kriteriene.  Dette illustrer at funn av mor-
fologiske forandringer forenlig med NC-
kardiomyopati hos presumtivt friske kan by 
på klare diagnostiske utfordringer, illustrert 
tidligere i Hjerteforum med en god kasuistikk 
(13). Vi skal nok være forsiktig med å stille 
diagnosen hos dem med kun morfologiske 
forandringer og normal kardial funksjon. 

Konklusjon
Det er fortsatt uklart om NC-kardiomyopati 
er en distinkt kardiomyopati eller et mor-

fologisk uttrykk for forskjellig tilgrunnleg-
gende prosesser, med et mulig spenn fra 
en fysiologisk respons på en belastning 
til en patologisk prosess med forskjellig 
genetiske og patofysiologiske mekanismer. 
NC-kardiomyopati er en potensielt alvor-
lig tilstand, men sannsynligvis først når det 
tilkommer en klinisk manifestasjon som 
hjertesvikt med redusert systolisk venstre 
ventrikkelfunksjon, systemisk emboli eller 
malign arytmi. Behandling følger vanlig 
retningslinjer for hjertesvikt og arytmier. 
Antikoagulasjon er anbefalt ved redusert 
systolisk venstre ventrikkelfunksjon. 

Bildediagnostikk enten ved ekkokar-
diografi eller MR er utgangspunktet for å 
oppdage tilstanden. Funn av typiske morfo-
logiske forandringer er en 2-sjiktsstruktur i 
myokard med et tynt kompakt subepikardi-
alt sjikt og tykt ikke-kompakt subendokar-
dialt sjikt med uttalt trabekulering og dype 
kanaler, hvor en kan påvise blodstrøm med 
fargedoppler. Kontrast kan bedre fremstillin-
gen av de morfologiske forandringene. 

Funn av fenotypen NC-kardiomyo-
pati hos pasienter med normal systolisk 
venstre ventrikkelfunksjon har usikker 
betydning, og vi skal derfor være forsiktige 
med å stille diagnosen hos pasienter med 
normal kardial funksjon. Større studier og 
registre vil kanskje kunne bedre skille om 
NC-kardiomyopati er et epifenomen eller en 
egen distinkt kardiomyopati, eller kanskje er 
det begge deler?
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HJERTEAMYLOIDOSE
Johnny Vegsundvåg, Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus

Ved hjerteamyloidose endrer normale eller 
muterte proteiner form og avleires i vevet 
som ekstracellulære, uløselige fibriller. 
Rapporterte årsaker til hjerteamyloidose 
er plasmacelle-dyskrasier, transty-
retin-relatert sykdom og sjeldne 
mutasjoner i fibrinogen, apolipo-
proteiner, gelsolin og noen få 
andre. Disse fibrillene kan påvises 
i biopsier ved bruk av forskjellige 
fargemetoder (som for eksempel 
kongorød) og immunhistokjemiske 
undersøkelser (1).

Ved plasmacelle-dyskrasier 
som årsak til hjerteamyloidose (AL-
amyloidose) er serumnivået av frie 
lette kjeder (kappa eller lambda) 
betydelig forhøyet med samtidig 
betydelig skjevfordeling mellom nivåene av 
kappa og lambda (κ:λ < 0,05 eller κ:λ > 4). 
AL-amyloidose angis med en årlig insi-
dens på 9-14 tilfeller per million. Ålesund 
sjukehus, med et befolkningsgrunnlag på 
100-110.000 personer, har diagnostisert ett 
AL-amyloidosetilfelle siste 4-5 år. 

Transtyretin-relatert hjerteamyloi-
dose kan skyldes mutasjoner i genet for 
transtyretin, såkalt hereditær transtyretin 

amyloidose (ATTRm). Genmutasjoner er 
så langt ikke påvist i Norge, og tilstanden 
antas meget sjelden her. Genmutasjoner for 
transtyretin er imidlertid ikke helt uvanlige 

hos personer med sub-sahara-
genetisk bakgrunn. 

Ved ikke-hereditær hjer-
teamyloidose (wild type ATTR, 
ATTRwt) foreligger det derimot 
ikke mutasjoner i transtyretin-
genet. Tilstanden, som tidligere ble 
kalt senil transtyretin-relatert hjer-
teamyloidose, har i internasjonale 
studier vist seg langt vanligere enn 
tidligere antatt. ATTRwt forekom-
mer først og fremst hos menn > 60 
år, med rapportert mann:kvinne-
ratio på 4-50:1 i forskjellige studier. 

Obduksjonsmateriale har vist transtyretin-
amyloid i myokard hos 25 % av personer > 
80 år. Scintigrafiundersøkelser har vist at så 
mye som 13 % av pasienter hospitalisert for 
hjertesvikt med samtidig bevart ejeksjons-
fraksjon av venstre ventrikkel har ATTRwt 
som bakenforliggende årsak. Videre er det 
vist at 16 % av eldre pasienter med behov 
for TAVI-prosedyre grunnet alvorlig aortas-
tenose har ATTRwt. Ålesund sjukehus har 
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i perioden januar 2016 til og med august 
2018 ved scintigrafisk undersøkelse påvist 
27 eldre pasienter med ATTR.

Siden hjerteamyloidose sekundært 
til mutert transtyretin (ATTRm) og mutasjo-
ner i fibrinogen, apolipoproteiner, gelsolin 
og eventuelle andre proteinanomalier er 
meget sjeldne i Norge, kan utredning for 
mulig hjerteamyloidose i praksis sentre-
res mot AL-amyloidose og ATTRwt. Ved 
ATTRwt utfelles amyloid først og fremst i 
myokard, men også litt i lunger og tarmer, 
og tilstanden kan være årsak til karpaltun-
nel-syndrom og perifer sensorisk nevropati. 
De dominerende kliniske manifestasjonene 
ved ATTRwt er hjertesvikt og hjerterytme/-
ledningsproblemer. Karpaltunnel-syndrom 
forekommer hos opp mot 50 % av ATTRwt-
pasientene og kan predatere hjerteproble-
mene. Angina pectoris på grunn av mikro-
vaskulær dysfunksjon er heller ikke uvanlig. 
Ved AL-amyloidose utfelles imidlertid 
amyloid i en rekke organsystemer. Det kli-
niske bildet blir dermed mer mangslungent, 
og i tillegg til det samme kliniske bildet som 
ved ATTRwt kan det ved AL-amyloidose 
foreligge blant annet makroglossi, periorale 
og periorbitale misfargninger, nefrotisk 
syndrom, hepatomegali og gastrointestinal 
og autonom dysfunksjon.

Forskjellige EKG-forandringer vil 
gjerne forekomme ved hjerteamyloidose. 
QRS-kompleksene viser ofte tydelig 
redusert amplitude (low voltage) i ekstre-
mitetsavledningene. Kombinasjonen av 
ventrikulær hypertrofi ved ekkokardiografi 

og liten QRS-amplitude styrker ytterligere 
mistanken om denne lidelsen. Imidlertid vil 
dette EKG-funnet ofte mangle, spesielt ved 
de transtyretin-relaterte årsakene. Andre 
vanlige EKG-funn ved tilstanden er unormal 
høyre- eller venstredeviasjon av hjerteak-
sen, pseudoinfarktforandringer, ledningsfor-
styrrelser og atrieflimmer. Figur 1 viser EKG 
fra en pasient med ATTRwt.

Amyloidavleiring i hjertet disponerer 
for restriktiv kardiomyopati med utvikling av 
hjertesvikt. Ekkokardiografi viser typisk en 
rekke forandringer, som kan være beskjedne 
i tidlig fase av sykdommen. Venstre ventrik-
kel viser økende grad av vegghypertrofi, 
hvor hypertrofien ofte er asymmetrisk. 
Hypertrofi av høyre ventrikkels fri vegg vil 
også utvikles, uten at dette kan forklares av 
pulmonalarterietrykksnivå. Venstre ventrik-
kels kavitet har normale eller reduserte 
dimensjoner (sekundært til vegghypertrofi), 
og ved reduserte kavitetsdimensjoner viser 
ventrikkelen gjerne kompensatorisk økt kon-
traksjon i tverraksen, mens sammentrekkin-
gen i lengdeaksen derimot vil være redusert 
allerede tidlig i sykdomsforløpet. Reduksjon 
av ventrikkelens ejeksjonsfraksjon forelig-
ger først sent i forløpet (2). Progressiv 
diastolisk dysfunksjon er et gjennomgående 
funn (3). Andre vanlige funn er myokard 
med påfallende granulært uttrykk, fortyk-
kede papillemuskler, forstørrede atrier med 
fortykket atrieseptum, mindre til moderat 
perikardvæskeansamling og fortykkede 
atrioventrikulære klaffeseil. Hver av disse 
forandringene er i seg selv ikke diagnostisk 

Figur 1

Figur 1.
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for hjerteamyloidose, men ved flere og mer 
omfattende funn bør mistanken om tilstan-
den vekkes samt bidra til å skille den fra 
aktuelle differensialdiagnoser som hyper-
trofisk kardiomyopati, Fabrys sykdom og 
sekundær hypertrofi ved arteriell hyperten-
sjon og aortastenose. I senere år har flere 
studier vist typiske deformasjonsendringer i 
venstre ventrikkel ved hjerteamyloidose, og 
påvisning av relativ apikal sparing («cherry 
spot») har høy sensitivitet og spesifisitet for 
tilstanden (4) (figur 2). 

Positivt biopsisvar på amyloidose har 
tradisjonelt vært et krav for å stille ende-
lig diagnose hjerteamyloidose. Subkutane 

fettbiopsier fra abdomen er ofte anbefalt. 
Imidlertid er diagnostisk treffsikkerhet ved 
ekstrakardiale biopsier sterkt assosiert med 
lokalisasjon og mengde amyloid i kroppen. 
Mens diagnostisk treffsikkerhet er > 70 % 
for AL-amyloidose ved subkutane biopsier, 
har studie vist at dette biopsiområdet gir 
lavere treffprosent for ATTRm (67 %) og 
ATTRwt (14 %) (5). Dersom stringent krav 
om positivt biopsisvar ved mistanke om 
ATTRwt, vil således endomyokardial biopsi 
kunne bli nødvendig i de fleste tilfellene.

Magnetisk resonans (MR)-under-
søkelse av hjertet har vist høy treffsikker-
het for hjerteamyloidose. Undersøkelsen 
bekrefter ekkokardiografiske funn av økt 
ventrikulær masse, forstørrede atrier og 
andre morfologiske trekk ved tilstanden. 
Typisk vil det foreligge subendokardialt 
diffust forsterket senopptak av gadolinium 
(late gadolinium enhancement, LGE), endring 
av T1-tid og ekspansjon av ekstracellulært 
volum. MR-undersøkelsen har imidlertid en 
del ulemper. Amyloidnedslagene i hjertet 
kan være flekkvise med ledsagende end-
ringer i LGE-utseendet og risiko for falskt 
negativ fortolkning av undersøkelsen. MR-
undersøkelse av hjertet har sammenlignet 
med endomyokardial biopsi «bare» vist 90 
% sensitivitet og spesifisitet for amyloidose 
(både AL-amyloidose, ATTRm og ATTRwt). 
Dessuten kan MR-funnene vanskelig skille 
mellom AL- og transtyretin-relatert amy-
loidose. Eldre og andre med klart svekket 

Figur 3.

Figur 2. «Bulls eye» framstilling av systolisk longi-
tudinell  deformasjon av venstre ventrikkel, med 
påvisning av relativ apikal sparing («cherry spot»)
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nyrefunksjon er ikke egnet for gadolinium-
undersøkelse, og MR-undersøkelse kan 
være problematisk ved implanterte pace-
makere og ICD.

Nukleærmedisinsk undersøkelse 
med bruk av beinmarkører har forenklet og 
bedret utredningen av hjerteamyloidose. 
Det mest anvendte preparat i Europa har 
vært 99mTC-DPD (99mTc-3,3-difosfono-
1,2-propandikarboksylsyre). Disse prepa-
ratene har vist seg å ha meget høy affinitet 
for TTR-relatert amyloidose (6,7) (figur 
3). I en stor studie med 857 pasienter 
med histologisk verifisert amyloidose var 
myokardopptak av beinmarkør ved nukle-
ærmedisinsk undersøkelse > 99 % sensitiv 
og 86 % spesifikk for ATTR i hjertet, med 
falske positive nesten utelukkende fra opp-
tak hos pasienter med AL-amyloidose (7). 
Denne studien hadde et viktig tilleggsfunn 
ved at radiofarmakon-myokardopptak grad 
2 (tilsvarende normalt beinopptak) eller 
grad 3 (større enn normalt beinopptak) og 
fravær av monoklonalt protein i serum eller 
urin hadde spesifisitet og positiv prediktiv 
verdi på 100 % for ATTR hjerteamyloi-

dose. På basis av resultater fra flere studier 
har derfor anbefalt utredning av mistenkt 
hjerteamyloidose blitt enklere, og påvisning 
av den klart hyppigste amyloidosetypen 
ATTRwt krever nå som regel ikke biopsi-
verifisering (8) (figur 4). 

Behandlingen av hjerteamyloi-
dose har tradisjonelt vært noe begrenset. 
Hjertesvikt behandles etter vanlige ret-
ningslinjer, med hovedvekt på diuretika og 
væskerestriksjon. Vasodilatatorer (ACE-
hemmere, angiotensin II-hemmere og spe-
sielt kalsiumantagonister) bør brukes med 
forsiktighet på grunn av hypotensjonsrisiko. 
Hjerteamyloidose-pasientene har gjerne 
redusert slagvolum og mangler preload-
reserve, hvorfor hjertets minuttvolum lett 
blir avhengig av økt hjertefrekvens. Bruk av 
betablokkere bør derfor helst avgrenses til 
kammerfrekvenskontroll ved rask atrieflim-
mer. Digitalispreparater er kontraindiserte 
siden disse medikamentene lett bindes til 
amyloidfibrillene med påfølgende intoksi-
kasjonsfare. Det foreligger høy embolirisiko 
ved atrieflimmer hos disse pasientene, og 
embolirisikoen er også økt ved sinusrytme. 

Figur 4.
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Antikoagulasjonsbehandling bør derfor 
sterkt overveies. For AL-amyloidose forelig-
ger det spesifikk behandlingsmulighet mot 
grunnsykdommen (for eksempel cytosta-
tika), og hjertetransplantasjon kan være 
en mulighet etter aggressiv behandling av 
grunnsykdommen. For hereditære former 
(ATTRm) kan eventuell transplantasjon av 
lever og hjerte være en mulighet. 

Prognosen ved hjerteamyloidose 
avhenger av hvilken type amyloid som fore-
ligger samt grad av myokardaffeksjon og 
hjertesvikt. AL-fibrillene virker trolig i større 
grad toksisk på myokard enn transtyretin, 
og AL hjerteamyloidose har en dårligere 
prognose enn de transtyretin-assosierte 
formene, selv ved mer framskredne morfo-
logiske forandringer ved ATTR (9)(figur 5). 
Ved mer fremskreden hjerteamyloidose er 
prognosen dårligere enn i tidlig fase (3). 

En viktig behandlingsstudie med 
tafamidis ved ATTR-formene av hjerteamy-
loidose er nylig publisert (10). Tafamidis 
binder seg til transtyretin og motvirker 
dennes omdanning fra tetramer til mono-/
oligomer, som så kan felles ut som amyloid. 
Studien inkluderte 441 pasienter (ATTRwt 
76 %, ATTRm 24 %, NYHA funksjonsklasse 
II 61 % og NYHA funksjonsklasse III 30 % 
ved studiestart) som ble randomisert til 
behandling med tafamidis eller placebo. 
Etter 2,5 år viste tafamidis-gruppen signi-
fikant lavere totalmortalitet (29,5 %) enn 

Figur 5. tilsvarende for placebogruppen (42,9 
%), en relativ risikoreduksjon på 30 %. 
Tafamidisbehandlede pasienter tålte 
medikamentet godt, med signifikant 
mindre reduksjon av fysisk kapasitet 
og med bedre bevart livskvalitet enn 
placebogruppen. Tafamidis er i Norge 
nylig registert (H-resept) på indikasjon 
behandling av transtyretinamyloidose 
med symptomgivende polynevropati. 
Vi har nylig startet behandling med 
tafamidis hos en slik pasient som 
i tillegg hadde scintigrafisk påvist 
ATTR-hjerteamyloidose. 

Referanser:
1.  Dubrey SW, Hawkins PN, Falk RH. Amy-

loid diseases of the heart: assessment, 
diagnosis, and referral. Heart 2011; 97: 
75-84.

2.  Seward JB, Casaclang-Verzosa G. Infiltrative 
cardiovascular diseases. J Am Coll Cardiol 
2010; 55: 1769-79.

3.  Klein AL, Hatle LK, Taliercio CP, et al. Serial 
Doppler echocardiographic follow-up of left 
ventricular diastolic function in cardiac amy-
loidosis. J Am Coll Cardiol 1990; 16: 1135-41.

4.  Phelan D, Collier P, Thavendiranathan P, et al. 
Relative apical sparing of longitudinal strain 
using two-dimensional speckle-tracking 
echocardiography is both sensitive and spe-
cific for the diagnosis of cardiac amyloidosis. 
Heart 2012; 98: 1442-48.

5.  Fine NM, Arruda-Olson AM, Dispenzieri A, 
et al. Yield of noncardiac biopsy for the diag-
nosis of transthyretin cardiac amyloidosis. 
Am J Cardiol 2014; 113: 1723-7.

6.  Perugini E, Guidalotti PL, Salvi F, et al. 
Noninvasive etiologic diagnosis of cardiac 
amyloidosis using 99mTc-3,3-diphosphono-
1,2-propanodicarboxylic acid scintigraphy. J 
Am Coll Cardiol 2005; 46: 1076-84.

7.  Gillmore JD, Maurer MS, Falk RH, et al. 
Nonbiopsy diagnosis of cardiac transthyretin 
amyloidosis. Circulation 2016; 133: 2404-12.

8.  Falk RH, Alexander KM, Liao R, et al. AL 
(light-chain) cardiac amyloidosis. A review 
of diagnosis and therapy. J Am Coll Cardiol 
2016; 68: 1323-41.

9.  Ng B, Connors LH, Davidoff R, et al. Senile 
systemic amyloidosis presenting with heart 
failure. A comparison with light chain–asso-
ciated amyloidosis. Arch Intern Med 2005; 
165: 1425-9. 

10.  Maurer MS, Schwartz JH, Gundapaneni B, et 
al. Transthyretin treatment for patients with 
transthyretin amyloid cardiomyopathy. N 
Engl J Med 2018; 379: 1007-16.



hjerteforum   N° 1/ 2019/ vol 32105

UNDER OG ETTER 
KREFTBEHANDLING

Klaus Murbræch, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Listen over cellegift med kardiotoksisk 
potensial har etter hvert blitt relativt lang, 
og de mest velkjente og brukte er antra-
cyklinene og trastuzumab. Antracykliner har 
vært i klinisk bruk i over 40 år og har en vel-
kjent doseavhengig assosiasjon med hjerte-
svikt. Antracykliner brukes ved flere vanlige 
kreftformer, slik som brystkreft (epirubicin; 
typisk dose tilsvarende 240 mg/m2 doxoru-
bicin) og lymfom (typisk dose 300 mg/
m2 doxorubicin). I en metaanalyse fra 2013 
fant man en hjertesviktforekomst på ca. 6 
% etter antracyklinbehandling, tilsvarende 
4-5 ganger økt risiko vs. normalbefolkning. 
Det er vist at hjertesvikt etter antracyklinbe-
handling kan debutere opptil mange år etter 
avsluttet cellegift. Trastuzumab brukes ved 
brystkreft og ofte som tilleggsbehandling 
etter forutgående antracyklinbehandling. 
Trastuzumab har vært i klinisk bruk i ca. 20 
år og vist seg assosiert med risiko for hjer-
tesvikt, som helst debuterer under pågå-
ende eller like etter avsluttet behandling. 
Hjertesviktforekomst etter behandling for 
brystkreft anslås til ca. 3 % ved antracyklin 
alene og øker til ca. 5 % etter tillegg av 
trastuzumab.  

Hvordan kan vi så forebygge hjer-
tesvikt etter kjemoterapi? Som ved tradi-
sjonell koronarsykdom er det de samme 
risikofaktorene som gjelder for hjertesvikt 
etter kjemoterapi, slik som høyere alder, 
hypertensjon, diabetes, overvekt etc. 
Hypertensjon er den enkeltfaktoren som 
synes mest betydningsfull og gir 2-4 ganger 
økt risiko for hjertesvikt. Det er gjort flere 
studier som har testet ut profylaktisk hjer-
tesviktbehandling, primært ved brystkreft, 
uten at disse studiene har kunnet vise en 
klinisk relevant effekt av dette tiltaket uten 
ytterligere risikovurdering.

Sannsynligvis vil en mer farbar vei 
være å identifisere risikoindivider for utvik-
ling av symptomgivende hjertesvikt. I denne 
sammenhengen er begrepet kardiotoksisk 
reaksjon helt sentralt. I følge den europeiske 

konsensusrapporten fra 2016 så defineres 
dette som et ejeksjonsfraksjon (EF)-fall > 10 
% til EF < 50 %. Det er studier som har vist 
at dersom man leter godt, kan man i praksis 
finne alle pasienter med kardiotoksisk reak-
sjon innen det første året etter avsluttet 
kjemoterapi. Den nevnte konsensusrap-
porten anbefaler at alle pasienter som skal 
behandles med potensielt kardiotoksisk 
kjemoterapi bør undersøkes med fortrinns-
vis ekkokardiografi før oppstart og en eller 
annen gang etter avsluttet behandling.  Det 
er velkjent at EF sin målevariabilitet ved 
ekkokardiografi kan være uforholdsmessig 
stor og bidra til usikkerhet ved vurdering 
om kardiotoksisk reaksjon. Derfor er det 
fokus på å finne mer sensitive og robuste 
målemetoder som egner seg bedre til for å 
vurdere kardiotoksisitet. Global longitudinell 
strain er den målemetoden som virker mest 
lovende, men foreløpig har vi ikke grunn-
lag for å erstatte denne med EF. Vi kunne 
håpe på at utvalgte biomarkører, slik som 
troponiner eller NT-proBNP kunne bidra 
til mer effektiv risikovurdering. Dessverre 
har vi foreløpig ikke nok evidensgrunnlag 
for konkrete anbefalinger om hvordan vi 
skal bruke dem i den kliniske hverdagen 
i denne sammenheng. Forhåpentligvis vil 
det komme studier med tilstrekkelig stør-
relse som avklarer biomarkørenes rolle ved 
kjemoterapi og forenkler identifiseringen av 
risikoindivider, alternativt hvem som ikke 
trenger bekymre seg for kardiotoksisitet.

Hjertesvikt etter kjemoterapi 
behandles etter gjeldende standard hjerte-
sviktbehandling. Studier har vist at tradisjo-
nell hjertesviktbehandling med ACE-hem-
mer og betablokker virker ved hjertesvikt 
etter kjemoterapi, men sannsynligheten for 
behandlingsrespons synes avhengig av at 
ikke EF har falt for mye og at man starter 
relativt tidlig etter endt kjemoterapi. Derfor 
er nok gjeldende praksis at dersom man 
påviser en kardiotoksisk reaksjon som defi-
nert tidligere, så vil man anbefale oppstart 
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med hjertesviktbehandling. Hvis dette 
forkommer under pågående kjemoterapi, 
vil man ved behandling med trastuzumab 
vurdere pause i behandlingen dersom EF 
40-50 % og pause/seponere ved EF < 40 
%. Ved lymfom og pågående doxorubicin-
behandling vil nok vurderingene være noe 
mer individualiserte, men sjelden aktuelt 
å vurdere pause/seponering av potensielt 
kurativ behandling før EF < 45 %.

Som det fremgår her så mangler det 
fortsatt noen viktige svar på hvordan vi på 
mest mulig rasjonelt vis begrenser forekom-
sten av hjertesvikt etter kjemoterapi. Vi har 
gode og tilgjengelige hjelpemidler, men har 

foreløpig ikke helt avklart hvordan vi skal 
benytte oss av dem. Uansett vil et tettere 
samarbeid mellom kardiologer og onkologer 
være en forutsetning for å lykkes med dette 
arbeidet, eksempelvis i såkalte kardio-
onkologiske enheter. Dette er veletablert 
på Akershus universitetssykehus som har 
hatt dette tilbudet i flere år. I tillegg har man 
etablert dette på Oslo universitetssykehus 
(OUS), Ullevål og planlegges også etablert 
på OUS, Rikshospitalet/Radiumhospita-
let i 2019. Forhåpentligvis så har aktuelle 
kreftpasienter dette systematiserte tilbudet 
rundt om i det ganske land innen få år. 

«TRIPLE RULE-OUT»-CT VED 
BRYSTSMERTER

Anne Günther, Avdeling for radiologi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Triple Rule-Out (TRO)
CT-undersøkelse hvor en avklarer om bryst-
smerter skyldes:
1. akutt koronarsyndrom
2. lungeemboli
3. aortadisseksjon
TRO er en kombinasjon av 3 ulike 
undersøkelser:
1. pulmonal CT-angiografi
2. koronar CT-angiografi
3. CT-angiografi av aorta

De tre undersøkelsene har ulike 
scanområder (figur 1) og ulik «timing» 
av kontrastmiddel (figur 2). For å få 
fremstilt koronararterier og aortarot 
uten bevegelsesartefakter må det 
benyttes EKG-gating (figur 3). TRO 
er teknisk mulig, men kombinasjonen 
krever kompromisser. De største utfor-
dringene er å integrere EKG-gated opptak i 
kombinasjonen, logistikk med 24/7-kom-
petanse for å utføre EKG-gated’e undersø-
kelser og legekompetanse for å tolke CT 

av koronararteriene samt en begrensning 
i hvilke pasienter som egner seg for CT av 
koronararteriene.

Figur 1. Scanområde for lungeemboli, koronararterier og aorta.
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Figur 2 Kontrast på høyre side ved 
undersøkelse av pulmonalarteriene og på 
venstre side for aorta og koronararterier.

Figur 3. Aortarot uten og med EKG-gated 
opptaks-teknikk.

 

 

HJERTESVIKT-PAKKEFORLØP?
Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Pakkeforløp
Pakkeforløp for kreft ble innført i Norge i 
2014. Hensikten med dette var: 1) bedre 
forutsigbarhet og trygghet for pasientene 
og 2) få en rask diagnostikk og behandling. 
Denne reformen har vært ansett som en 
suksess. Spørsmålet har vært om et pakke-
forløp også kan være aktuelt for ulike hjerte-
sykdommer, inkludert hjertesvikt. Generelt 
bør følgende kriterier være oppfylt for å 
kvalifisere for pakkeforløp: Sykdommen er: 
1) relativt hyppig, 2) har innvirkning på pasi-
entenes livskvalitet og funksjonstilstand, 
innebærer prognosetap og har høy syke-
lighet, 3) rask diagnose og behandling har 
betydning for prognose og 4) et pakkeforløp 
har en forventet nytteverdi for samfunnet

Om hjertesvikt vet vi følgende: 
 y Hyppig: 1-3 % av befolkning, > 10 % over 

75 år. Like hyppig hos kvinner som menn. 
 y Hjertesvikt er assosiert med: 

 ◦ Redusert livskvalitet (verre enn de 
fleste andre kroniske sykdommer 
inkludert cancer)

 ◦ Redusert fysisk yteevne 
 ◦ Høy sykelighet med hyppige sykehu-

sinnleggelser og reinnleggelser 
 ◦ Høy dødelighet: 30 % 1 års døde-

lighet etter første sykehusinnleggelse 
for hjertesvikt som er verre enn de 
fleste cancerformer 

 ◦ Tidlig diagnose og behandling bedrer 
symptomer og livskvalitet, hindrer 
sykehusinnleggelser, bedrer prog-
nose og er økonomisk lønnsomt for 
samfunnet
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Et pakkeforløp for diagnose synes således 
å kunne være en lønnsom innvestering for 
samfunnet.

Pakkeforløp for diagnose av 
hjertesvikt
Norsk Cardiologisk Selskaps (NCS’) hjerte-
sviktgruppe lanserte forslaget om pakkefor-
løp i 2015, og NCS sluttet seg til forslaget

Forslaget som ble lansert innebar tre steg:
1. Pasienten har mistanke (dyspné, tretthet, 

etc.): time hos fastlege innen 3 dager 
2. Har man mistanke om hjertesvikt ut fra 

sykehistorie, funn og EKG, bestilles NT-
proBNP eller BNP 

3. Dersom NT-proBNP > 125 pg/ml eller 
BNP >35 mg/ml henvises pasient til 
ekkokardiografi

4. Ekkokardiografi utføres innen 2 uker; 
diagnose kan stilles og behandling 
startes

Samtidig starter man en årsaksspesifikk 
utredning.

Pakkeforløpet er i tråd med ESC 
sine retningslinjer for akutt og kronisk 
hjertesvikt fra 2016. Gevinsten ligger i at 
man oppnår å stille diagnosen hjertesvikt 
tidlig, og for pasienter med hjertesvikt med 
redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF) ligger 
det en betydelig gevinst i forhold til å hindre 
sykehusinnleggelser og død. Totalt sett vil 
pakkeforløpet kunne gjennomføres på 3 
uker. NCS bør fremme dette forslaget over-
for myndigheter.

Det er imidlertid to andre «pakker» 
som også bør diskuteres på faglig grunnlag: 
årsaksspesifikk diagnose og kontroll etter 
innleggelse for hjertesvikt

Pakkeforløp for spesifikk 
diagnose av hjertesvikt
Neste steg blir å finne frem til en spesifikk 
diagnose. Det finnes en rekke årsaker til 
hjertesvikt, som koronarsykdom, kardio-
myopati inkludert toksiske, infiltrerende, 
immunmedierte, metabolske og genetiske 
årsaker, samt hypertensjon, klaffesykdom-
mer, perikardaffeksjon eller arytmier. Det 
kreves et stort diagnostisk apparat for 
å komme frem til en spesifikk diagnose 
(kateterisering, ekkokardiografi, CT, MR, 

PET, blodprøver, myokardbiopsi, funks-
jonstesting), men siden behandling som 
regel er livslang, bør en presis diagnose 
prioriteres. Det er ikke alle diagnoser som 
har betydning for prognose, men for andre 
utvilsomt (enkelte infiltrerende sykdom-
mer, koronarsykdom, klaffepatologi og 
arytmi). I stor grad vil det være det enkelte 
sykehus som må prioritere slik utredning 
opp mot annen utredning og behandling. 
NCS vil imidlertid kunne lage en overord-
net prioriteringsliste, og man burde kunne 
svare på hva den relative gevinsten av å 
prioritere en pasient med non-ST-elevas-
jons myokardinfarkt foran en pasient med 
hjertesvikt og mistenkt amyloidose eller 
kjempecellemyokarditt.

Pakkeforløp etter 
innleggelse av hjertesvikt
Det finnes i dag ingen standard oppfølging 
av pasienter med hjertesvikt etter at de har 
vært innlagt. Jeg vil imidlertid nevne 7 grun-
ner til at kardiologer og sykehusleger bør ta 
et utvidet ansvar for pasientene de første 
6-12 måneder:

1. Høy forekomst av reinnleggelser 
Utenlandske studier og registrere viser at 
andel som blir reinnlagt etter en innleggelse 
for hjertesvikt varierer fra 25 % -60 % de 
første 6 månedene. I Norge er tallet 24 % 
de første 30 dagene (Norsk hjerte- og kar-
register). Reinnleggelsesforekomsten er like 
høy for HFrEF som hjertesvikt med preser-
vert EF (HFpEF). Det er verdt å merke seg 
at komorbiditet er hovedgrunnen for mange 
reinnleggelser, og det er veldokumentert at 
mange reinnleggelser kunne vært unngått.

2. Evidensbasert behandling underbrukt 
i praksis
Selv om spesifikke tall for behandling av 
hjertesvikt er mangelvare i allmennpraksis i 
Norge, finnes det etter hvert god dokumen-
tasjon på fra utlandet at anbefalt behandling 
etter retningslinjer ikke brukes optimalt. 
For eksempel viste en relativ fersk studie 
fra Ohio blant 661 hjertesviktpasienter at 
75 % og 58 % av dem som burde vært 
foreskrevet en ACE-hemmer/angiotensin II-
reseptorblokker (ARB) eller betablokker fikk 
dette foreskrevet (ME Crissinger, J Interprof 
Care 2015; 29: 483-7). Videre at kun 50 % 
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og 38 % som fikk disse medikamentene fikk 
utskrevet anbefalt dose. For annen anbefalt 
hjertesviktbehandling som aldosteronan-
tagonister, ICD, kardial resynkroniserings-
terapi (CRT) og opplæring er tallene enda 
svakere. I motsetning til dette synes bruken 
av evidensbasert behandling lang bedre ved 
organiserte hjertesviktpoliklinikker.  Ved 
norske hjertesviktpoliklinikker (Norsk hjer-
tesviktregister) mottar 92 % av pasientene 
med indikasjon for slik behandling både en 
ACE-hemmer/ARB og betablokker

3.  Stort utvalg av livsforlengende 
behandling
Det finnes etterhvert et stort utvalg av 
anbefalt og livsforlengende behandling ved 
HFrEF (se figur 1).

4.  Evidensbasert behandling virker
Det er videre dokumentet gjennom ran-
domiserte studier og registrere at bruk 
av evidensbasert behandling virker. Den 
kumulative effekten av bruk av betablok-
ker, ACE-hemmere/ARB, ICD, opplæring, 
antikoagulasjon ved atrieflimmer og bruk 
av CRT er illustrert i figur 2 og baseres på 
IMPROVE-HF-studien. 

5. Fange opp ny behandling 
For at hjertesviktpasienter i Norge skal få 
nyte godt av ny behandling er det nødven-
dig at slik behandling fanges opp. Eksempler 
på ny behandling med dokumentert effekt 
de seneste årene er sakubitril/valsartan ved 
stabil hjertesvikt, intravenøs jernbehandling 
ved påvist jernmangel ved HFrEF og bruk 
av SGLT2-hemmere hos pasienter med 
diabetes mellitus type 2. Det er naturlig at 
kardiologer er de første som må ta i bruk 
behandlingen.  

6. Komorbiditet
Det er godt dokumentert at komorbiditet 
er vanlig ved hjertesvikt, noe som ikke 
minst har sammenheng med at de fleste 
med hjertesvikt er eldre pasienter. I en 
nylig publisert artikkel fra allmennpraksis 
i Storbritannia fant man at 79 % hadde 3 
eller flere komorbide tilstander, og kun 2 % 
hadde ingen.  Vanlige komorbide tilstander 
var både kardiovaskulær (atrieflimmer 40 
%, iskemisk hjertesykdom 49 %, hyperten-
sjon 67 %, perifer karsykdom 15 % og hjer-
neslag 19 %), respiratorisk (astma/KOLS 
42 %) eller andre tilstander (anemi 26 
%, cancer 25 %, nyresvikt 24 %, diabetes 

Figur 1. Behandlingsalternativer ved HFrEF. Etter A. Owens et al. Circ Res 2016; 118: 480-95. Disse behand-
lingsalternativene må skreddersys hver enkelt pasient, og sykehusene må ta ansvar for at slik behandling 
igangsettes og ikke overlate problemet til andre. 
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mellitus 22 % og leddproblem 43 %). Dette 
krever en bred tverrfaglig tilnærming.

7. Register. 
Et register er nødvendig for en fortløpende 
kvalitetskontroll. Norsk hjertesviktregister 
som er tilknyttet hjertesviktpoliklinikker ved 
de ulike sykehus (for tiden 40) registrer 
fortløpende diagnostikk og behandling av 
pasienter med hjertesvikt, og vi og andre 
(Sverige) har tidligere dokumentert at evi-
densbasert behandling blir bedre med tiden, 
spesielt ved at de med suboptimal behand-
ling nærmer seg dem som er best. Det som 
imidlertid også nylig ble vist fra Sveige at 
bare det å bli med i et hjertesviktregister for 
ny-diagnostiserte pasienter med hjertesvikt 
bedret prognosen i vesentlig grad i forhold 
til ikke å få tilbud (L. H. Lund Eur J Heart 
Fail 2018; 19: 1107). Man må tolke tallene 
med varsomhet, men hovedgevinsten 
synes å ligge i en bedret kardiovaskulær- og 
hjertesviktbehandling. 

Det er således mange grunner til 
at kardiologer og sykehusleger må ta et 
økende ansvar for behandling etter en 
innleggelse for hjertesvikt. Norske hjertes-
viktpoliklinikker har vist sin nytte, men er 
underdimensjonert og i dag får kun 21 % av 

Figur 2. Kumulativ reduksjon av sjansen for død ved bruk av evidensbasert behandling. G. C. Fonarow. J Am 
Heart Assoc 2012;1:16

 

pasientene som har vært innlagt sykehus 
tilbud om oppfølging ved slike poliklinik-
ker (Norsk hjertesviktregister 2017). 
Det må legges press på de ansvarlige for 
organiseringen.

Konklusjon
 y Leger og andre med ansvar for situasjo-

nen må erkjenne situasjon med 
 ◦ hjertesvikt- «epidemi»
 ◦ betydning av tidlig diagnose og 

behandling
 ◦ betydning av oppfølging og register

 y Et pakkeforløp vil kunne ha betyde-
lig gevinst både for den enkelte og 
samfunnet

 y Et «pakkeforløp» setter kardiologi (hjer-
tesvikt) på kartet 

 y Kardiologer/helseforetak må ta ansvar, 
ikke «overlate» problemet til andre

 y Aktiv bruk av hjertesviktpoliklinikker
 y Hva kan NCS gjøre?
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NORSK CARDIOLOGISK SELSKAPS 
FORSKNINGSPRIS 2018

Forskningsutvalget i Norsk Cardiologisk 
Selskap (NCS), bestående av Cecilie Risøe 
(leder), Øyvind Bleie (leder av NCS) og Jan 
Pål Loennechen (varamedlem, erstattet 
Svein Rotevatn), har enstemmig besluttet å 
tildele professor Jian Chen forskningsprisen 
2018. Grunnlaget for tildelingen er som 
følger:

Da Chen 
kom til Haukeland 
universitetssjuke-
hus i 1999, hadde 
han med seg 
elektrofysiologiske 
kartleggingsteknik-
ker, arbeidsmåter 
og mentalitet fra 
det internasjonale 
elektrofysiologiske 
miljøet. Han hadde 
nettopp publisert 
en banebrytende 
artikkel om abla-
sjon av atrieflut-
ter i Circulation.  
Teknikken han 
beskrev, gjorde 
at arytmimiljøet ved Haukeland universi-
tetssjukehus oppnådde en vesentlig bedre 
suksessrate enn tidligere. Chen initierte på 
mange måter starten på den moderne æra i 
norsk invasiv elektrofysiologi, der en har tatt 
opp 3D-kartlegging og ablasjonbehandling 
av stadig mer komplekse arytmier. 

Hans vitenskapelige produksjon og 
studier har i hovedsak vært basert på rene 
kliniske og praktiske problemstillinger, og 
resultatene har direkte påvirket pasientbe-
handlingen.  Hans norske doktorgradsarbeid 
i 2004 omhandlet kartlegging («map-
ping») og ablasjonsteknikker for atrieflutter.  
Ablasjonsbehandling av atrieflimmer ble 
startet ved Haukeland universitetssjukehus 
av Chen og Per Ivar Hoff i 2001 som det 
første sykehuset i landet. Senere har denne 
pasientgruppen vokst til å utgjøre ca. 50 % 
av totalaktiviteten. 

Jian Chen med medarbeidere har 
publisert en rekke studier på ablasjonsbe-

handling av atrieflimmer. Basert på disse 
publikasjonene, et stort behandlingsvolum 
og Chens rykte som en eminent operatør 
har det elektrofysiologiske miljøet ved Hau-
keland universitetssjukehus fått en inter-
nasjonal posisjon. Professor Chen har vært 
invitert til å delta i større internasjonale 

multisenterstudier. 
Han har vært en 
ledende bidrags-
yter i to viktige 
internasjonale stu-
dier som sammen-
ligner ablasjonsbe-
handlingsteknikker 
for atrieflimmer, 
STAR-AF I og II. 
Den siste studien 
ble publisert i New 
England Journal 
of Medicine i mai 
2015, og Chen var 
valgt som med-
lem av studiens 
styringskomité. 
Resultatet har 
direkte påvirket 

behandlingen av pasienter med persiste-
rende atrieflimmer. 

Basert på sitt vitenskapelige arbeid 
er Jian Chen medlem av redaksjonskomi-
teen i Europace og medlem av «Scientific 
Initiatives Committee» i European Heart 
Rhythm Association 

Chen har hatt flere foredrag for 
kinesiske kollegaer under kortere opphold i 
Kina, og flere kinesiske leger har hospitert 
ved kompetansesenter for hjerterytmer på 
Haukeland universitetssjukehus. Han har 
vært foredragsholder og har presentert 
abstrakter ved en rekke kurs og kongresser 
i utlandet, og han har veiledet to kandidater 
fram til doktorgrad i klinisk elektrofysiologi.

Professor Jian Chen er ledende i 
norsk invasiv elektrofysiologi, både klinisk 
og vitenskapelig. 

Han er en verdig mottaker av Norsk 
Cardiologisk Selskaps forskningspris 2018.


