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Hjerterytmekongressen Cardiostim finner sted annethvert år og 
alternerer med European Heart Rhythm Association (EHRA)-
kongressen. Til forskjell fra EHRA-kongressen, er Cardiostim alltid i 
Nice i Frankrike, og dette er et godt valg i midten av juni. Kongressen 
var godt besøkt også i år. Det er tradisjonelt mange amerikanske 
forelesere og deltakere, noe som kan forklares av at Douglas Zipes 
setter opp flere av sesjonene. Også i år var det faglig god kvalitet på 
foredragene, og den mindre størrelsen på kongressen gir ypperlig 
mulighet til å delta i diskusjoner og treffe kolleger med samme faglige 
interessen. 

EHRA’s komitéarbeid legges ofte til Cardiostim, og det var flittig 
møtevirksomhet i tillegg til kongressen. Rytmeinteresserte kolleger 
i Norge som ikke er EHRA-medlemmer, anbefales å melde seg inn i 
EHRA og delta i komitéarbeid. Det er morsomt og gir erfaring i tillegg til 
at det gir hyggelige kontakter med kolleger rundt omkring i Europa.

Naturen rundt Nice er idyllisk og med store høydeforskjeller. 
Flere av de norske deltakerne ble observert joggende oppover de flotte 
fjellene. Middelhavet hadde perfekt temperatur. Imidlertid var det tett 
med hissige brennmaneter som får våre norske brennmaneter å fremstå 
som kosedyr. 

En stor takk rettes til Torkel Steen, Mathis Stokke og Elin 
Bjurstrøm for deres bidrag fra Cardiostim til Hjerteforum.

Kristina Haugaa, stedlig redaktør
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INNTRYKK FRA CARDIOSTIM 2016
Torkel Steen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Pacemaker etter TAVI? 
En oppsummering av mange studier/
registre viser at ca. 20 - 30 % av TAVI-
pasientene som får CoreValve®-klaffen, må 
ha pacemaker, mens tilsvarende for Sapien 
Edwards®-klaffen er ca. 5 %. Årsaken er at 
førstnevnte er lengre og selvekspanderende 
og derfor trykker mer på ledningssystemet. 
Ny versjon av Sapien Edwards®-klaffen 
tetter bedre, men er også lengre, og vil 
trolig gi mer påvirkning av ledningssyste-
met. Risikofaktorer for blokk etter TAVI er 
ledningsforstyrrelse på forhånd. Merkelig 
nok var det ingen påvist sammenheng med 
venstre grenblokk. Siden venstre fremre 
hemiblokk og høyre grenblokk gir økt risiko, 
tror jeg det er et «studieartefakt». Fordi 
TAVI-pasientene ikke har temporære epi-
kardiale ledninger, som etter kirurgisk aorta-
ventiloperasjon, må man være rask med å 
gi permanent pacemaker ved blokk etter 
TAVI. TAVI kan gi venstre grenblokk. Det er 
assosiert med redusert eller ingen effekt av 
TAVI på pumpefunksjon og funksjonsklasse. 
Vurder CRT tidlig.

Høyre ventrikkel-pacing og 
ledningsplassering
Høyre ventrikkel-pacing og ledningsplas-
sering ble belyst i flere sesjoner. Studiene 
av ikke-apikal høyre ventrikkel-pacing har 
vært negative eller usikre, kanskje pga. 
problemer med å sikre at ledningen virkelig 
ligger på septum? Høy septumplassering, 
«RVOT», bør ikke brukes. Det medfører 
fare for perforasjon og for skade av LAD, 
med stort forveggsinfarkt. Det er «umulig» 
å vite om man er på septumsiden eller fri 
vegg av RVOT. Midtseptal plassering ble 
anbefalt. Men man må være helt sikker på 
at den virkelig er på midtseptum, og ikke 
i omslagsfolden mot fri vegg. I LAO (left 
anterior oblique)-projeksjon skal ledningen 
peke horisontalt mot columna. Peker den 
skrått oppover og mot columna, skal man 
være skeptisk. I RAO skal ledningstuppen 
projisere midt på hjerteskyggen. Ligger den 

mer enn ca. 25 % mot «øvre» kant, kan den 
ligge på fri vegg eller i omslagsfolden. Ved 
CRT er det fortsatt gode holdepunkter for 
at posisjon av høyre ventrikkel-ledningen 
ikke spiller særlig rolle. Enkelte mente at 
det skyldes svakheter i studiene, og at man 
bør vurdere å replassere høyre ventrikkel-
ledning etter at venstre ventrikkel-ledning 
er på plass, for å gi best mulig anatomisk og 
elektrisk separasjon. His-pacing, som var 
i vinden for 8-10 år siden, har fått fornyet 
interesse, særlig på noen sentre i USA. Flere 
fremhevet at det er vanskelig å få til i praksis 
og at tersklene ofte blir så høye at batterile-
vetiden blir uakseptabelt kort.

Svikt indusert av høyre 
ventrikkel-pacing
Svikt indusert av høyre ventrikkel-pacing 
ble belyst i flere sesjoner. Trolig er det en 
sammenheng mellom pacet QRS-bredde 
og sviktutvikling. En studie har vist at hvis 
pacet QRS-bredde er < 160 ms, er risikoen 
lav, mens ved pacet QRS-bredde > 190 ms 
er det høy risiko, bedømt fra Kaplan-Meier-
kurver når pasientene grupperes. Det var 
imidlertid stor spredning i scatterplot av 
QRS-bredde mot utvikling av hjertesvikt, så 
jeg tror man skal være varsom med konklu-
sjonene hos enkeltpasienter. Hvis pasienten 
utvikler hjertesvikt kort tid etter start av 
høyre ventrikkel-pacing, bør man vurdere 
systemendring til CRT. Det samme gjelder 
om ekkokardiografi viser overbevisende 
«dyssynkroni» med pacing, men ikke uten. 
Risikofaktorer forøvrig er svekket funksjon 
av venstre ventrikkel på forhånd, høy alder 
og upacet QRS-bredde. Flere mente man 
burde se på QRS-bredde og morfologi ved 
plassering av høyre ventrikkel-ledningen og 
investere tid på å få kortest mulig varighet 
og unngå uheldig morfologi (noen mente 
negativ konkordans precordialt var uheldig). 
Når man vurderer systemendring til CRT 
pga. hjertesviktutvikling, bør man først gjøre 
det som er mulig for å redusere paceande-
len. Bradykardi og intermitterende pacing 
kan hos noen gi mindre svikt enn normal 
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frekvens og høy paceandel. Ved lange 
AV-tider blir det på den annen side uheldig 
hemodynamikk. Det ble argumentert for 
forsøksvis omprogrammering til VVI 50 
eller bruk av AAI-DDD-algoritmer før man 
gjør systemendring til CRT. En oppsumme-
ring av fire studier av AAI-DDD-algoritmer 
var imidlertid klart negativ. Selv om man 
reduserte paceandelen betydelig, ble det 
ikke mindre sviktutvikling. Plassering av 
atrieledningen kan bety mye for effektiv AV-
overledning. Atriepacing kan gi AV-blokk 
grad 1, pga. lang transittid, dersom lednin-
gen ligger «avsides», langt fra Bachmans 
bunt og AV-knuten. Ideelt sett bør man 
plassere atrieledningen slik at pacet AV-tid 
ikke blir for lang. Dette hørte vi om for ti 
års tid siden. Nå virket det som interessen 
var økt igjen. Men hvor lett er det å få til 
i praksis? Behov for tidlig reintervensjon 
pga. ledningsløsning eller dårlige elektriske 
verdier eller andre komplikasjoner som følge 
av forsøk på «selective site atrial pacing», 
kan fort spise opp den mulige gevinsten av 
et gunstig pacested, tror jeg.

Plassering av venstreledning 
ved CRT
Plassering av venstreledning ved CRT ble 
belyst i flere sesjoner, hvorav jeg bare rakk 
noen få. I én sesjon fikk vi først en omfat-
tende redegjørelse for intraoperative under-
søkelser av optimal ledningsplassering, med 
trykkmåling og ulike former for elektrisk 
kartlegging. Foredragsholderen konkluderte 
overraskende nok med at selv om man 
kunne vise en viss effekt i studier, var meto-
dene for usikre og tidkrevende til at dette 
kunne anbefales i rutinen. «Alle» var enige 
om at måling av QLV (tid fra start QRS til 
sensing på LV-ledningen) er det eneste 
«robuste» og praktisk gjennomførbare mål 
for tiden. Jo lengre, jo bedre. Separasjon 
mellom RV- og LV-sens eller mellom RV-
pace og LV-sens er et surrogatmål for QLV, 
med en viss prediktiv effekt, men dessverre 
med ganske stor spredning/usikkerhet. Pre-
operativ vurdering av ledningsplassering ble 
belyst i samme sesjon, og konklusjonen var 
også her at metodene ikke er godt etablert, 
usikre og dyre/tidkrevende. Gå for postero-
lateral plassering, til nød noe anteriort, men 
unngå apical posisjon, og gjør det du kan for 

å få QLV lengst mulig, er det jeg sitter igjen 
med som konklusjon.

«Ictal asystole»
I en synkopesesjon, og fra en poster, lærte 
jeg om «ictal asystole»: Ved temporallapp-
sepilepsi kan man se svært lange pauser i 
hjerterytmen. Pacing gir ikke anfallsfrihet. 
Man anbefalte antiepileptika og ikke pacing. 
Er pausene lange, tror jeg det blir vanske-
lig å etterleve. Epilepsidiagnosen er jo ikke 
alltid lett eller sikker, og nevrologisk utred-
ning tar ofte lang tid. Har man sett lange 
pauser, og pasienten har alvorlige bevisst-
hetstap, skal man være sikker i sin sak før 
man lar være å implantere pacemaker. Men 
kanskje skal man tenke seg om en ekstra 
gang dersom klinikken taler for epilepsi og 
ikke «vanlig» synkope? Og kanskje kan man 
slå av pacingen med sikte på fjerning av 
pacemaker hos yngre pasienter når epilepsi 
er påvist og godt behandlet?

«Interventional CRT 
implantation»
«Interventional CRT implantation» hadde 
hele fem sesjoner i stor sal, og var godt 
besøkt. Venoplastikk av subclavia/tverr-
vene/cava er lett å lære, trygt og kan spare 
pasienten for et komplikasjonsbelastet 
sideskift (også ved andre typer device enn 
CRT). Ved systematisk bruk av 9 F CS-
kateter og teleskopiske katetre for målvenen 
går prosedyre- og gjennomlysningstid ned, 
suksessraten øker og man har en rekke 
muligheter til å lykkes dersom anatomien er 
vanskelig (Oslo universitetssykehus, Ullevål 
tok opp disse metodene i 2012).

Norsk deltakelse
Det var relativt få nordmenn å se, sam-
menliknet med for få år siden, da device-
industrien tok med seg store grupper på 
denne viktige fagoppdateringen. Syke-
husene sparer ca. 100 millioner i året på 
billige devicer i nasjonalt anbud, men er i 
ferd med å slå barnet ut med badevannet 
ved å ikke gi brukerne faglig oppdatering 
på internasjonalt nivå. I år var det også få 
foredrag av nordmenn: fire stykker, fordelt 
på tre personer. Sverige hadde ti personer 
på «faculty»-listen.
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GENETISK KARDIOLOGI  
MED FOKUS PÅ KANALOPATIER

Mathis Korseberg Stokke, Center for Cardiological Innovation og Kardiologisk avdeling, 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Universitetet i Oslo  

og Institutt for eksperimentell medisinsk forskning,  
Oslo universitetssykehus Ullevål og Universitetet i Oslo

Cardiostim har overvekt av forelesninger 
med utdanningspreg og mindre fokus på 
å presentere forskningsfronten, selv om 
dette også har sin plass. Dette fokuset 
preget også de sesjonene ved årets konfer-
anse som omhandlet genetisk kardiologi 
og kanalopatier. Kontinuerlig utveksling av 
erfaringer og idéer om disse sykdommene 
er likevel avgjørende siden de fleste miljøer 
kun ser ganske få pasienter for hver sykdom. 
Dette var også et poeng som ble trukket 
fram av flere foredragsholdere. Stefan Kaab 
drøftet muligheter og begrensninger for 
genassosiasjonsstudier for sjeldne sykdom-
mer. Dette kan være å teste betydningen 
av enkeltgener eller noen få kandidatgener 
eller genvarianter, eller omfattende helge-
nom eller-eksomsekvenseringer. Kaab 
minnet om at mange studier i realiteten ikke 
har tilstrekkelig statistisk styrke til å påvise 
sammenhenger, langt mindre avvise slike. 
Han minnet derfor om tre mulige løsninger: 
økt kohortestørrelse, etterprøving i uavhen-
gige studier og funksjonelle/eksperimentelle 
studier. Slik tilnærming krever økt samar-
beid da ingen enkeltmiljøer vil ha tilgang til 
all nødvendig kompetanse og/eller tilstrek-
kelig store pasientkohorter. Elijah Behir min-
net også om begrensningene ved genetisk 
utredning i daglig klinikk, eksemplifisert ved 
plutselig død eller idiopatisk hjertestans. 
Ved en klar fenotype, altså klinisk mistanke 
om en eller noen få spesifikke sykdom-
mer, bidrar genetisk utredning per i dag 
med anvendelig informasjon i ca. 25 % av 
tilfellene. Ved uklar mistanke anbefales ikke 
genetisk utredning.

Flere foredragsholdere ønsket også 
å justere hvilken betydning man bør tillegge 
andre «ikke-genetiske» faktorer i sykdoms-
bildet og risiko ved det man tradisjonelt har 
omtalt som monogene sykdommer. Dette 
gjelder også de klassiske kanalopatiene lang 
QT-tid-syndrom (LQTS), Brugadas syndrom 

og katekolaminerg ploymorf ventrikkelt-
akykardi. Ved LQTS har man hittil funnet 
mutasjoner assosiert med LQTS type 1, 2 
eller 3 i ca. 65 % av tilfellene, mens ca. 5 % 
av tilfellene tilskrives sjeldne mutasjoner 
assosiert med LQTS type 4-17. Ved ca. 25 
% av tilfellene med klinisk LQTS finner man 
imidlertid ingen forklarende mutasjoner. 
Michael Ackerman gjennomgikk betyd-
ningen av nye mutasjoner og genvarianter 
som ofte har ukjent betydning, men som 
kan øke sannsynligheten for LQTS. Spesi-
elt var det interessant at han fremla en 
inndeling hvor han mente å kunne plassere 
de sjeldnere undertypene av LQTS som hen-
holdsvis LQTS1-lignende, LQTS2-lignende 
eller LQTS3-lignende. Dette var basert 
på muta sjonenes påviste eller forventede 
effekt på aksjonspotensialet. Inndelingen vil 
kreve validering i eksperimentelle og kliniske 
studier.

Behandlingen ved LQTS er betablok-
ker. Det foreligger etter hvert en del doku-
mentasjon for at forskjellige betablokkere 
har ulik klinisk effekt. Foreliggende data ble 
gjennomgått av Wocjiech Zareba. Han trakk 
fram at pasienter som har hatt en arytmi-
hendelse ser ut til å respondere annerledes 
på betablokkere enn de som har LQTS, men 
ikke har hatt arytmihendelser. Silvia Priori 
gjennomgikk nye behandlingsprinsipper 
med potensiell klinisk nytte ved kanalopat-
ier. Hun trakk fram sen natrium strøm, som 
også var fokus for en egen sesjon om nye 
antiarytmika ved atrieflimmer, og ataluren 
som potensielt kan redde mutasjoner som 
medfører stop-kodon i DNA.

Brugadas syndrom ble også dekket 
i flere foredrag. Hos kun 25 % av pasienter 
med klinisk Brugadas syndrom finner man 
en sykdomsassosiert mutasjon. Flere trakk 
frem at klinikken ved Brugadas syndrom 
avgjøres av summen av genetiske og mil-
jømessige faktorer. Connie Bazzina fremla 
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en ny risikoskår for Brugadas syndrom som 
inkluderer enkeltnukleotidpolymorfismer 
(SNP) assosiert med Brugadas syndrom 
uten at de i seg selv gir sykdommen. I det 
publiserte materialet ga risikoskåren en 
tilfredsstillende prediksjon for arytmihen-
delser. I en senere sesjon fremla Pedro 
Brugada en annen risikoskår ut fra langtids-
oppfølging av et relativt stort antall pasien-
ter. Denne skåren ga god prediksjon for død 
i oppfølgingstiden. Det blir spennende å se 
om noen av disse skåringssystemene blir 
validert i andre materialer og etter hvert blir 
etablert i klinisk hverdag.

Behandlingen av Brugadas syndrom 
er mangelfull, og pasienter med arytmi-
hendelser tilbys ICD. I flere foredrag, bl.a. 
ved Sami Viskin, ble kinidin trukket fram 
som et vesentlig medikament, både som 
akuttbehandling ved elektrisk storm og som 
profylakse. Christian Wolpert minnet om at 

ved Brugadas syndrom er isoprenalin effek-
tivt som akuttbehandling, men bør selvsagt 
kun brukes etter at LQTS er utelukket. Han 
viste også eksempler på at ablasjon av 
fokale triggere kan være effektivt og at disse 
ikke trenger å komme fra høyre ventrikkel 
selv om Brugadas syndrom ofte sies å være 
en «høyre ventrikkelsykdom». I et annet 
foredrag argumenterte Charles Antzelevitch 
for epikardiell ablasjon som behandling av 
Brugadas syndrom.

Det er etter hvert etablert at man 
omtaler Brugadas syndrom og tidlig repola-
riseringssyndrom som «J-bølgesyndromer» 
pga. deres EKG-karakteristika. Disse ble 
dekket i flere sesjoner og foredrag hvor man 
overordnet synes å være enige om å behan-
dle disse likt, spesielt i akuttsituasjoner. 
Heikki Huikuri fremla et nytt riskostratifiser-
ingssystem for disse sykdommene, Shangai 
score, som vil publiseres i nær framtid.Bilde 1
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