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Referat fra noen studier som ble presentert:

ABSORB III-studien – 3 års 
oppfølging
Presentert av Stephen G. Ellis
ABSORB III er en randomisert utprøving av 
en everolimus bioresorberbar stent, Absorb 
BVS (biovascular scaffold), som resor-
beres i sin helhet, sammenlignet med en 
everolimus-basert medikamentavgivende 
stent, Xience CoCr EES. 2008 koronarsyke 
pasienter ble randomisert i forholdet 2:1 til 
enten Absorb eller Xience. Det kombinerte 
primære endepunktet bestod av kardial 
død, målarterierelatert hjerteinfarkt eller 
målarterierelatert revaskularisering. Ved 1 
års kontroll konkluderte man med at den 
nye utprøvningsstenten ikke ga signifikant 
dårligere resultater (non-inferior) enn den 
etablerte Xience-stenten. 

Studiepasienter pluss en mindre 
ekstra kohort, derav 200 ikke-randomiserte, 
til sammen 2250 pasienter, er nå fulgt i 3 år. 
Studien har en oppfølgingstid på 30 dager, 6 
måneder, deretter årlig i 7-10 år (blindet fra 
år 3). Det primære endepunktet er evaluert 

som non-inferioritet ved 1 år. Mellom 3 og 
7-10 år slås ABSROB III- og ABSORB IV-data 
sammen for evaluering av overlegenhet.

Pasienter med klare holdepunkter for 
koronar iskemi (stabile, ustabile eller med 
stum iskemi), men uten CK-MB-forhøyelse, 
ble inkludert i denne studien, og 1 til 2 nye, 
behandlingstrengende lesjoner i maksimalt 
2 koronararterier (én lesjon per åre) ble 
tillatt behandlet. Diameterstenosen måtte 
være ≥ 50 % og < 100 %, med TIMI-blod-
strøm ≥ 1. Hvis stenosen var < 70 %, måtte 
man ha påvist iskemi i funksjonstester eller 
fractional flow reserve (FFR - trykkfraksjon) 
måtte være ≤ 0,80. Kardiameter 2,5-3,75 
mm og lesjonslengde ≤ 24 mm var påkrevet 
ved inklusjon, og det ble benyttet stentdia-
metre på henholdsvis 2,5, 3,0 og 3,5 mm, 
lengde 12, 18 og 28 mm.

Utgangsdata var stort sett tilsva-
rende i de 2 armene. Gjennomsnittsalderen 
var 63,5 år, og ca. 70 % var menn. Ca. 32 % 
hadde diabetes, og ca. 25 % hadde ustabil 
angina. Gjennomsnittlig lesjonslengde var 
13 mm, og gjennomsnittlig kardiameter var 
2,6 mm. Ved 1 år og 3 år stod henholds-
vis ca. 90 % og 55 % fortsatt på dobbel 
platehemmerterapi.
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3 års oppfølgingen var komplett hos 
i overkant av 96 % i begge grupper. «Target 
lesion failure» (TLF) ble påvist hos 13,4 % 
i Absorb-gruppen mot 10,4 % i Xience-
gruppen (HR 1,31,95 % KI 
0,99-1,73, p=0,056). Mellom 
1 og 3 år var hendelsesraten 
henholdsvis 7,0 og 6,0 %.

Hovedproblemet var 
stenttrombose som ved 3 års 
oppfølgingen var kommet opp 
i ca. 2,3 % og 0,7 % (HR 3,12, 
95 % KI 1,21-8,05, p=0,01), 
sammenlignet med en stenttrombose-
hyppighet på henholdsvis 1,5 % og 0,7 % 
(p=0,13) ved ett års oppfølging. Stenttrom-
bosehyppigheten reflekteres i hyppigheten 
av behandlingsårerelaterte hjerteinfarkter 
på henholdsvis 8,6 % og 5,9 % (p=0,03). 
Det var ellers ingen forskjell i øvrige hendel-
ser knyttet til det kombinerte endepunktet.

Pasienter som ble stratifisert på 
bakgrunn av kardiameter < 2,25 mm hadde 
en stenttromboserate på henholdsvis 5,0 
% og 1,5 % (p=0,09) sammenlignet med 
henholdsvis 1,7 % og 0,5 % for kardiametre 
≥ 2,25 mm (p=0,06). For sistnevnte gruppe 
lå stenttromboseraten på henholdsvis 0,9 % 
og 0,0 % (p=0,03) mellom 1 og 3 år. Mul-
tivariatanalyse avslørte flere prediktorer i 
forhold til behandlingsårerelatert stenttrom-
bose, derav ved kardiameter < 2,25 mm.

Flere begrensninger er påpekt. 
ABSORB III inkluderte ikke komplekse lesjo-
ner og er en førstegenerasjons bioresorber-
bar stent. Optimal implantasjonsteknikk var 
dessuten ikke innarbeidet ved studiestart. 

Konklusjon
Absorb-stenten er beheftet med økende 
risiko for stenttrombose mellom 1 og 3 år 
etter implantasjon.

ABSORB IV-studien
Presentert av Gregg Stone
Pasientutvalget var noe tilsvarende som 
i ABSORB III-studien, mens i ABSORB IV 
ønsket man å unngå små kardiametre, og 
man oppmuntret til aggressiv predilatasjon 
og høytrykksetterdilatasjon. 1, 2 eller 3 de 
novo mållesjoner i maksimalt 2 koronarar-
terier og med maksimalt 2 lesjoner pr. åre 
var tillatt å behandle. Inklusjonskriterier var 

ellers stort som for ABSORB III. Pasienter 
med bl.a. komplekse lesjoner, behov for 
antikoagulasjonsbehandling, EF < 30 % og 
GFR < 30 ml/min/1,73 m2 ble ekskludert. 

2600 pasienter med 
kardiameter 2,5-3,75 mm 
og lesjonslengde ≤ 24 mm 
ble inkludert og randomisert 
til enten ABSORB BVS eller 
XIENCE EES i forholdet 1:1. Kar 
med diameter < 2,5 mm var 
pr. protokoll utelukket, og det 
ble anbefalt høytrykkspostdi-

latasjon med trykk ≥ 16 mm Hg.

Det foreligger 2 primære endepunkter:
Det første primære endepunktet er basert 
på non-inferioritet ved 30 dager og består 
av kardial død, behandlingsårerelatert 
hjerteinfarkt eller iskemidrevet behand-
lingsårerelatert iskemi. Det andre primære 
endepunktet består av «pooling» av data 
mellom 3 og 7/10 år fra ABSORB III og 
ABSORB IV, med tanke på analyse av både 
non-inferioritet og superioritet. Det er også 
satt opp 2 sekundære endepunkter, hvor det 
første består av ettårsdata (non-inferioritet) 
og det andre av angina ved ett års oppføl-
ging (non-inferioritet og superioritet). 

140 sentra i USA, Canada, Tyskland, 
Australia og Singapore deltar i ABSORB 
IV. 30-dagers data ble presentert ved 
TCT-2017.

Gjennomsnittsalder i studien er ca. 
62 år. Ca. 70 % er menn, røkere ca. 22 %, 
diabetikere ca. 32 %, tidligere hjerteinfarkt 
ca. 18 %, tidligere intervensjon ca. 30 %, 
biomarkørpositive ca. 23 % og BMI ca. 30 
kg/m2. Det ble behandlet 1,1 ± 0,3 lesjoner 
i hver gruppe, derav én lesjon hos ca. 88,4 
% i Absorb-gruppen og 88,8 % i Xience-
gruppen. To lesjoner ble behandlet hos bare 
henholdsvis 10,6 % og 10,7 %. Et beskjedent 
antall (ca. 0,5 %) fikk behandlet 3 lesjoner. 
LAD ble behandlet hos henholdsvis 43,6 % 
og 43,7 %, RCA hos 25,9% i begge grupper 
og CX hos henholdsvis 30,5 % og 30,4 %. 
Lesjonslengden var henholdsvis 14,9 ± 6,2 
mm og 15,1 ± 6,9 mm. 9,9 % av lesjonene 
hadde en lengde > 24 mm. Kardiameteren 
lå på henholdsvis 2,90 ± 0,39 mm og 2,89 
± 0,38 mm. Et beskjedent antall lesjoner 
< 3 % hadde en kardiameter < 2,25 mm. 
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Diameterstenosen lå på henholdsvis 71,8 ± 
11,2 % og 71,8 ± 10,9 %.

Predilatasjon ble utført hos > 99 %. 
Noncompliant/cutting/scoring-ballong ble 
benyttet i overkant av 40 % av prosedyrene. 
Gjennomsnittlig predilatasjonstrykk var 
12,6 bar i begge grupper. Det ble benyttet 
stentdiameter på henholdsvis 3,05 ± 0,38 
mm og 3,05 ± 0,39 mm og stentlengde på 
henholdsvis 20,5 ± 8,3 mm og 20,1 ± 7,9 
mm. Postdilatasjon ble utført hos henholds-
vis 82,6 % og 54,1 %, p < 0,0001, hvorav 
med noncompliant ballong hos henholdsvis 
98,1 % og 96,1 %, p=0,007. Ved etterdila-
tasjonen benyttet man seg av en ballong-
diameter på henholdsvis 3,25 ± 0,45 mm 
og 3,26 ±0,46 mm og appliserte et trykk på 
henholdsvis 16,9 ± 3,4 bar og 16,4 ± 3,4 bar. 
Bail-out var påkrevet hos henholdsvis 7,0 % 
og 5,7 % (p=ns). QCA-målinger etter pro-
sedyren viste sluttdiametre på henholdsvis 
2,95 ± 0,40 mm og 2,95 ± 0,39 mm (p=ns).

Non-inferioritetsmargin var satt til 
2,9 % for behandlingsårerelatert hendelse. 
«Intention-to-treat» viste en hendelsesrate 
på 5,0 % i Absorb-gruppen mot 3,7 % i 
Xience-gruppen, vel innenfor non-inferiori-
tetsmarginen (Pni=0,02). «On-treatment» 
viste en hendelsesrate på 4,6 % mot 3,7 
% (Pni=0,006). Stenttrombose ble påvist 
hos 0,6 % av pasientene i Absorb-gruppen 
versus 0,2 % i Xience-gruppen (p=0,06).

Konklusjon 
Det primære endepunktet for Absorb BVS 
ved 30 dagers oppfølging var jevngod med 
Xience CoCr EES bedømt ut fra noninfe-
rioritetskriteriet. Redusert inklusjon av 
småkarlesjoner og optimal for- og etterbe-
handling ved stentimplantasjonen reduserte 
30 dagers forekomsten av stenttrombose i 
begge stentgrupper. 

ABSORB IV viser en tendens til økt 
stenttrombose i Absorb-gruppen sammen-
lignet med Xience-gruppen ved 30 dagers 
oppfølging, på tross av optimal utvelgelse 
og behandling av lesjoner, hvilket under-
streker betydningen av en videre satsing på 
forbedring av sikkerhetsprofilen av bioresor-
berbare stenter.

Culprit lesion only PCI 
versus multivessel PCI in 
cardiogenic shock – Culprit 
Shock
Presentert av Holger Thiele
Med denne studien ønsket man å evalu-
ere sikkerhet og effekt av målrettet PCI 
mot den infarktrelaterte arterien versus 
en flerkarsbehandlingsstrategi hos infarkt-
pasienter med kardiogent sjokk. Pasienter 
med et akutt hjerteinfarkt og signifikante 
lesjoner i flere kar ble randomisert til 
målrettet PCI mot «culprit lesion» (n=344) 
eller til flerkars-PCI (n=341) i forholdet 1:1. I 
førstnevnte gruppe ble «staged» PCI utført 
hos 18 % basert på senere symptomer eller 
påvist iskemi. I sistnevnte gruppe ble alle 
lesjoner med stenosegrad > 70 % behandlet 
i akuttfasen, og kroniske okklusjoner var 
ingen unntak. Det ble anbefalt et maksimalt 
tak på 300 ml kontrast.

Inklusjonskriterier omfattet akutt 
hjerteinfarkt og kardiogent sjokk, ≥ 2-kar/≥ 
2mm med ≥ 70 % stenose og tydelig 
påvisbar «culprit lesion». 1075 pasienter 
ble screenet, og av disse ble 66 pasienter 
inkludert i studien. Oppfølgingstiden var 30 
dager, gjennomsnittsalder 70 år, 77 % var 
menn, andel diabetikere var 32 % og andel 
pasienter med tidligere gjennomgått hjerte-
infarkt var 17 %.

Eksklusjonskriterier bestod av resus-
citering > 30 min, ingen elektrisk aktivitet, 
indikasjon for bypasskirurgi, tilstøtende 
mekaniske årsaksforhold, sjokkdebut > 12 
timer, alder > 90 år, lungeemboli, alvorlig 
nyresvikt og forventet levetid < 6 måneder.

I denne studien ble 53 % av pasien-
tene randomisert etter resuscitering, 62 % 
frembød STEMI, derav 54 % med frem-
reveggsinfarkt, og ≥ 23 % hadde kroniske 
okklusjoner. 36 % hadde 2-karsykdom, 
og 63 % presenterte med 3-karsykdom. 
Median EF lå på 32 %. 28 % ble behand-
let med aortaballongpumpe, og 23 % ble 
behandlet med ECMO.

Det primære endepunktet inkluderte 
totalmortalitet eller behov for renal erstat-
ningsterapi (dialyse m.m.). Ved 30 dagers 
oppfølging ble det primære endepunktet 
registrert hos 45,9 % av pasienter som ble 
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behandlet med målrettet PCI, sammenlignet 
med 55,4 % i gruppen som ble randomisert 
til flerkarsbehandling (HR 0,83, 95% KI 
0,71-0,96, p=0,01). 43,3 % versus 51,6 % 
var døde (p=0,03), og 11,6 % versus 16,4 % 
ble behandlet med renal erstatningsterapi 
(p=0,07). Det var ingen statistisk forskjell i 
de sekundære endepunktene reinfarkt, blød-
ninger og hjerneslag. Forskjell i anvendt kon-
trast var det eneste sekundære endepunktet 
som oppnådde statistisk signifikans, 190 ml 
vs. 250 ml (p<0,001). 

Konklusjon
Resultatene taler for at man bør begrense 
seg til behandling av «culprit lesionen» ved 
PCI-behandling av pasienter med et akutt 
hjerteinfarkt kombinert med kardiogent 
sjokk, hvilket til en viss grad strider mot 
gjeldende praksis, hvor man også tilstreber 
behandling av andre signifikante lesjoner, 
hvis forholdene ellers ligger til rette for det.

Double kissing crush versus 
provisional stenting for 
left main distal bifurcation 
lesions. DKCRUSH-V trial    
Presentert av Shao-Liang Chen
Tostents «crush»-teknikken har tidligere vist 
seg å gi gode resultater sammenlignet med 
culotte-stenting, men har ikke vært under-
søkt randomisert i forhold til «provisional» 
stenting» (PS) ved distale venstre hoved-
stammestenoser. DKCRUSH-V randomi-

serte 482 pasienter med bifurkasjonssteno-
ser distalt i venstre hovedstamme (Medina 
1,1,1 eller 0,1,1) til enten DK-crush-stenting 
(n=240) eller PS (n=242). Studien ble utført 
ved 26 sentra i fem land (Kina, Indonesia, 
Thailand, Italia og USA). Det primære ende-
punktet bestod av klinisk drevet revaskula-
risering, hjertesvikt eller infarkt svarende til 
behandlet åresystem eller kardial død. Det 
kombinerte endepunktet ble evaluert ved 
ett års oppfølging. Etter 13 måneder ble det 
utført koronar angiografi. 

PCI var vellykket hos 100 % i DK-
gruppen og hos 97,1 % i PS-gruppen. Stu-
dien viste «target lesion failure» (TLF) hos 
12 pasienter (5,0 %) i DK-crush-gruppen 
mot 26 pasienter (10,7 %) i PS-gruppen 
(HR 0,42, 95% KI 0,21-0,85), p=0,02). 
DK-crush resulterte dessuten i en lavere 
forekomst av behandlingsårerelaterte 
hjerteinfarkter (0,4 % vs. 2,9 %, p=0,03, og 
en lavere forekomst av sikre og sannsynlige 
stenttromboser (0,4 % vs. 3,3 %, p=0,02). 
Klinisk drevet revaskularisering av den 
behandlingsrelaterte åren var også redusert 
(3,8 % vs. 7,9 %, p=0,06), og angiografisk 
restenose i venstre hovedstamme ble påvist 
hos 7,1 % vs. 14,6 % (p=0,10). Det var ingen 
signifikant forskjell I kardial død mellom 
gruppene.

Konklusjon
Dobbelt «kissing crush» ga bedre resultater 
enn «provisional» stenting av distale lesjo-
ner i venstre hovedstamme.


