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REFERATER FRA AMERICAN 
HEART ASSOCIATION-

KONGRESSEN, ORLANDO, 
7.-11. NOVEMBER 2015

Årets AHA-kongress ble arrangert i solrike Orlando, Florida, og var et 
herlig avbrekk fra det regntunge høstværet i Norge. Dette er fortsatt 
en sentral kongress for kardiologer, men antall deltagere har skrumpet 
betydelig i løpet av de siste årene, fra over 30.000 til under 20.000 
deltagere. Det presenteres fortsatt flere store kliniske studier med god 
hypotese, men ved årets AHA-kongress var det langt mellom banebry-
tende resultater. 

En norsk studie, PRADA, var en «late-breaker» og ble berøm-
met for sin høye metodologiske kvalitet. Dette er et kardio-onkologisk 
prosjekt som viser kardioprotektiv effekt av angiotensinblokkere ved 
bruk av antrasykliner. Studien omtales av Torbjørn Omland og hans 
medarbeidere, Geeta Gulati og Siri Heck fra Akershus universitetssyke-
hus. Helge Røsjø ved samme institusjon har fokusert på trender innen 
basal- og translasjonsforskning. 

SPRINT-studien var et av de store høydepunktene. I denne 
studien konkluderer man med at dagens retningslinjer for behand-
lingsmål ved hypertensjon bør endres. Studien er nærmere omtalt i et 
eget referat forfattet av Eva Gerdts og Per Lund-Johansen som mener 
at det foreløpig ikke er grunn til å endre gjeldende behandlingsmål for 
hypertensjon.

Christian Hall har tatt for seg en fase 2-studie, COSMIC, hvor 
man har anvendt en myosin-aktivator ved systolisk hjertesvikt med 
forhøyet BNP. Han har også referert an annen fase 2-studie, SOKRA-
TES-REDUCED, hvor man har anvendt en stimulator av intracellulær 
løselig guanylate cyclase. Begge behandlingsprinsipper virker lovende 
ved hjertesvikt.

Frederic Kontny har omtalt en nyutviklet antidot mot faktor 
Xa-hemmere og utprøvningsresultater i ANNEXA-R. Han diskuterer 
også interimresultatene av en ny PCSK-9 syntese-hemmer. I tillegg tar 
han for seg langtidsbehandling med en P2Y12-hemmer i henholdsvis 
PEGASUS TIMI-54- og DAPT-studiene.

Samtlige referater er av stor klinisk interesse. 

Dennis W.T. Nilsen, stedlig redaktør
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INGEN GRUNN TIL Å ENDRE 
DAGENS RETNINGSLINJER FOR 
HYPERTENSJONSBEHANDLING

Eva Gerdts1,2 og Per Lund-Johansen1, 1Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen og 
2Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Hovedresultater i  
SPRINT-studien
Systolic Blood Pressure Intervention Trial 
(SPRINT) var et av høydepunktene på årets 
American Heart Association Scientific 
Sessions (1). Studien har fått stor oppmerk-
somhet fordi forfatterne mener resultatene 
tilsier at dagens retningslinjer for behand-
lingsmål ved hypertensjon bør endres. 
SPRINT var en randomisert, kontrollert 
open-label-studie gjennomført på 102 ulike 
steder i USA og Puerto Rico. Studien var 
finansiert av National Heart, Lung and Blood 
Institute. Hensikten med SPRINT var å teste 
om reduksjon av systolisk blodtrykk til < 
120 mm Hg hos høyrisiko-pasienter med 
hypertensjon førte til bedre forebyggelse av 
kardiovaskulære hendelser sammenlignet 
med dagens standard, senkning av systolisk 
blodtrykk til < 140 mm Hg. 

Til sammen 9361 personer med 
hypertensjon ble randomisert mellom 

november 2010 og mars 2013, og median 
oppfølgingstid var 3,26 år (tabell 1). 
Inklusjonskrav var alder ≥ 50 år, systolisk 
blodtrykk 130-180 mm Hg og øket risiko for 
kardiovaskulære hendelser (kjent subklinisk 
eller klinisk kardiovaskulær sykdom, nedsatt 
nyrefunksjon (eGFR 20-60 ml/min/1,73 
m2), 10-års Framingham risk score > 15 % 
eller alder > 75 år). Pasienter med diabe-
tes mellitus eller tidligere hjerneslag ble 
ekskludert.

Det primære endepunktet i SPRINT 
var første hendelse av akutt hjerteinfarkt, 
akutt koronarsyndrom, hjerneslag, hjerte-
svikt eller kardiovaskulær død. Sekundære 
endepunkter var de individuelle hendelser 
inkludert i det primære endepunktet og 
totalmortalitet. Hos pasienter med kjent 
nyresykdom ved studiestart, var også 
renale hendelser (> 50 % reduksjon i eGFR, 
oppstart av dialysebehandling, nyretrans-
plantansjon eller nyoppstått albuminuri) 
prespesifiserte endepunkter.

De aller fleste pasienter som 
ble inkludert i SPRINT, var allerede 
under behandling for hypertensjon 
(tabell 1). Ved randomisering til 
intensiv behandlingsgruppe ble en 
kombinasjon av 2 eller 3 medikamen-
ter (tiazid-diuretikum kombinert med 
ACE-hemmer eller angiotensin II-
reseptorblokker og eventuelt kalsium-
blokker) startet. Som diuretikum skulle 
chlortalidon foretrekkes (eventuelt et 
kaliumsparende diuretikum). Chlosta-
lidon/tiazid-diuretikum kunne byttes 
med loop-diuretikum ved langtkom-
met kronisk nyresykdom. Betablokker 
ble brukt ved kjent koronarsykdom. 
Ved randomisering til standardbe-
handling ble medikasjonen økt eller 
redusert avhengig av blodtrykket, og 
skifte til SPRINT-studiemedikamenter 
ble anbefalt. 

Tabell 1. Kliniske karakteristika av pasienter randomisert til 
intensiv eller standard blodtrykksbehandling

Variabel Intensiv 
behandling

Standard 
behandling

Kvinner (%) 36 35,2
Alder (år) 68 68
Alder >75 år (%) 28,2 28,2
Kroppsmasseindeks (kg/m2) 29,9 29,8
Kronisk nyresykdom (%) 28,4 28,1
Kardiovaskulær sykdom (%) 20,1 20
Utgangsblodtrykk (mm Hg) 140/78 140/78
Framingham risikoscore (%) 20,1 20,1
Statinbehandling (%) 42,6 44,7
Aspirinbehandling (%) 51,6 50,4*
Røyking (%) 13,7 12,8
Ubehandlet hypertensjon (%) 9,2 9,6
Antall blodtrykksmedisiner (%) 1,8 1,8

*p<0,05
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SPRINT-medikasjonen førte til at 
gjennomsnittlig systolisk blodtrykk på 
behandling var 14 mm Hg lavere i intensiv-
gruppen (tabell 2). Det var ingen forskjell i 
distribusjon mellom ulike medikamenttyper 
mellom de 2 behandlingsgruppene. Gjen-
nomsnittlig ble 2,8 medikamenter brukt i 
intensivgruppen og 1,8 i standardgruppen.

SPRINT ble stoppet prematurt i sep-
tember 2015 på grunn av betydelig lavere 
totalmortalitet (HR 0,73 [95% KI 0,60-
0,90], p=0,003) og redusert forekomst av 
hjertesvikt (HR 0,62 (95% KI 0,45-0,84), 
p=0,002) (tabell 2). Forekomst av det pri-
mære endepunktet var også betydelig redu-
sert (HR 0,75 [0,64-0,89), p<0,001), først 
og fremst som en konsekvens av redusert 
forekomst av hjertesvikt og kardiovaskulær 
død, mens det ikke var forskjell på fore-
komst av hjerneslag, hjerteinfarkt og akutt 
koronarsyndrom mellom de 2 behandlings-
gruppene (tabell 2). Det var økt forekomst 
av bivirkninger (blant annet hypotensjon, 
elektrolyttforstyrrelser og synkope) i den 
intensive behandlingsgruppen. Mange av 
bivirkningene er typisk for det som sees ved 
behandling med chlortalidon (spesielt hypo-
kalemi), og dette medikamentet er av denne 
grunn ikke registrert i Norge i dag. Alle 
forhåndsdefinerte subgrupper hadde god 
effekt av intensiv behandling, også pasienter 
> 75 år. Til tross for at gjennomsnittsalder 
var 69 år i SPRINT og hypertensjon i denne 
alder er mer vanlig blant kvinner enn blant 
menn, utgjorde kvinner bare 36 % av pasi-
entpopulasjonen. Studien hadde derfor ikke 

statistisk styrke til å analysere 
effekten separat for kvinner.

Diskusjon
Blodtrykksmåling i SPRINT
Blodtrykksmålinger i SPRINT ble 
gjort på en måte som avviker 
sterkt fra vanlig klinisk praksis og 
som trekker resultatene i tvil når 
det gjelder behandlingsmål. I tråd 
men gjeldende retningslinjer for 
oppfølgning av pasienter med 
hypertensjon kan blodtrykket 
følges ved måling av kontor-
blodtrykk, hjemmeblodtrykk og 
ambulatorisk 24-timers målin-

ger. Mens kontorblodtrykket måles av lege 
eller sykepleier, måles hjemmeblodtrykket 
av pasienten selv. I SPRINT ble blodtrykket 
målt med et Omron 907-apparat. Pasienten 
ble plassert alene i et stille rom, og appara-
tet innstilt til å måle blodtrykket 3 ganger 
etter 5 minutters hvile i sittende stilling uten 
medisinsk personell til stede. Gjennomsnit-
tet av de 3 målingene ble benyttet. 

Den blodtrykksmetode som ble 
brukt i SPRINT, er derfor ikke en vanlig 
standard måling av kontorblodtrykk slik 
det praktiseres på legekontor verden over, 
men heller en mellomting mellom kontor-
blodtrykksmåling og en hjemmeblodtrykks-
måling. Dette gjør resultatene fra SPRINT 
vanskelig å applisere i klinisk praksis. 
Blodtrykket er labilt og påvirkes betyde-
lig av undersøkelsessituasjonen og annen 
ytre påvirkning. Hemodynamiske studier 
ved Universitetet i Bergen viste allerede på 
1960-tallet at blodtrykk målt invasivt i arte-
ria brachialis hos pasienter som lå i ro og 
med kontinuerlig registrering steg 6-11 mm 
Hg systolisk og 5-8 mm Hg diastolisk når 
blodtrykket ble målt med vanlig kvikksølv-
apparat og mansjett på motsatt arm (2).

I de europeiske retningslinjer for 
hypertensjonbehandling har ulike måleme-
toder forskjellig normalområde, kontorblod-
trykk < 140/90 mm Hg, hjemmeblodtrykk 
< 135/85 mm Hg og 24 timer blodtrykk < 
130/80 mm Hg. Mange pasienter i inten-
sivgruppen i SPRINT ville derfor hatt et 
systolisk blodtrykk på 130-140 mm Hg med 
standard kontorblodtrykksmåling. 

Tabell 2. Effekt på systolisk blodtrykk og kardiovaskulære hendelser 
med intensiv eller standard blodtrykksbehandling

Variabel Intensiv 
behandling

Standard 
behandling

Systolisk BT ved avslutning (mmHg) 121,5 134,6*
Diastolisk BT ved avslutning (mmHg) 68,7 76,3*
Primært endepunkt (%/år) 1,65 2,19*
Akutt hjerteinfarkt (%/år) 0,65 0,78
Akutt koronarsyndrom (%/år) 0,27 0,27
Hjerneslag (%/år) 0,41 0,47
Hjertesvikt (%/år) 0,41 0,67*
Kardiovaskulær død (%/år) 0,25 0,43**
Totalmortalitet (%/år) 1,03 1,40*

*p<0,05
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Hjertesvikt i SPRINT
Mens SPRINT viste at forekomsten av 
kardiovaskulær død og hjertesvikt begge 
var redusert ved mer intensiv behandling og 
lavere systolisk blodtrykk, så var det ingen 
effekt på forekomst av koronarsykdom eller 
hjerneslag. Hjertesvikt er et relativt bløtt 
endepunkt i hypertensjonsstudier, slik det 
tidligere framkom i ALLHAT-studien, der 
mesteparten av tilfellene med rapportert 
hjertesvikt skyldtes ankelødemer som kom 
etter seponering av tiazid-behandling med 
chlortalidon (3). En lignende mekanisme 
kan også ha blitt introdusert i SPRINT siden 
90 % av studiepasientene allerede var 
behandlet ved randomiseringstidspunktet, 
og mange fikk da typisk seponert behand-
ling inklusiv diuretika for at blodtrykket 
skulle øke til 135-139 mm Hg systolisk i 
standardbehandlingsgruppen. Dette kan ha 
bidratt til at mer hjertesvikt ble rapportert 
i denne gruppen, og hjertesvikt var drive-
ren for det positive primære endepunktet 
i SPRINT. Europeiske retningslinjer krever 
påvisning av strukturell eller funksjonell 
forandring i hjertet med bildediagnostikk 
som ekkokardiografi for at diagnosen 
hjertesvikt kan stilles. Slike data er foreløpig 
ikke publisert fra SPRINT. Det er derfor usik-
kert hvilken type hjertesvikt som oppstod i 
SPRINT-studien. SPRINT definerte hjerte-
svikt som sykehusinnleggelse eller behand-
ling i akuttmottak for symptomer forenlig 
med hjertesvikt og intravenøs behandling 
med loop-diuretikum eller positivt inotropt 
medikament. Kliniske symptomer og funn 
som ble vektlagt for diagnosen hjertesvikt, 
var dyspné, ødem, lav ejeksjonsfraksjon eller 
økt brain natriuretisk peptid (BNP). 

Er mer intensiv senkning av blodtrykk 
gunstig eller ugunstig?
Observasjonsstudier har vist at det det er 
en proporsjonal sammenheng mellom blod-
trykk og mortalitet, men noen studier på 
behandlete blodtrykkspasienter har vist at 
lavt diastolisk blodtrykk var assosiert med 
økt mortalitet knyttet til redusert koronar-
sirkulasjon (4). Den svenske Hypertension 
Optimal Treatment (HOT)-studien ble 
designet for å teste om senkning av diasto-
lisk blodtrykk til < 90 mm Hg, < 85 mm Hg 
eller < 80 mm Hg gav best beskyttelse mot 
kardiovaskulære hendelser. Studien viste at 

særlig pasienter med kombinert hyperten-
sjon og diabetes hadde nytte av mer inten-
siv reduksjon av det diastoliske blodtrykket, 
særlig for reduksjon av risiko for hjerneslag, 
slik det også reflekteres i dagens anbefalte 
behandlingsmål. Mer intensiv blodtrykks-
senkning anbefales ikke hos pasienter med 
stive arterier eller kjent koronarsykdom som 
kan ha redusert koronar flow-reserve.

En rekke studier har de senere år 
testet om mer intensiv senkning av systo-
lisk blodtrykk er gunstig eller ugunstig hos 
pasienter med hypertensjon og høy risiko 
for kardiovaskulær sykdom. Først ute var 
the Action to Control Cardiovascular Risk 
in Diabetes (ACCORD)-studien som testet 
om intensiv senkning av systolisk blodtrykk 
til < 120 mm Hg var assosiert med redusert 
forekomst av kardiovaskulære hendelser 
enn standardbehandling (systolisk blod-
trykk < 140 mm Hg) hos pasienter med 
kombinert hypertensjon og type 2-diabetes 
(5). ACCORD randomiserte 4733 pasien-
ter, gjennomsnittsalder var 62 år, 48 % var 
kvinner og 34 % hadde kjent hjerte-karsyk-
dom ved studiestart. Utgangsblodtrykk var 
i gjennomsnitt 139/76 mm Hg. Hovedresul-
tatet fra studien var at verken risiko for død, 
hjerteinfarkt eller hjertesvikt ble redusert av 
mer intensiv behandling, mens det var klart 
lavere forekomst av hjerneslag i den inten-
sive behandlingsgruppen i ACCORD (5). 
Studien hadde imidlertid mange svakheter, 
blant annet kan den intensive reguleringen 
av diabetes i studien som viste seg ugun-
stig, ha influert på de blodtrykkssrelaterte 
resultatene. Videre var studien åpen, og 
forskjellen mellom oppnådd systolisk blod-
trykk i de 2 behandlingsgruppene var kun 
14 mm Hg (hhv. 119 og 133 mm Hg), hvilket 
reduserte statistisk styrke i studien.

Nylig ble en ny analyse fra den 
prospektive Valsartan Antihypertensive 
Long-term Use Evaluation (VALUE)-studien 
publisert med fokus på effekten av mer 
intensiv blodtrykkssenkning. Totalt var 
15.244 høyrisikopasienter med hyperten-
sjon randomisert til den dobbel-blinde 
VALUE-studien. Høyrisiko ble definert ut 
fra forekomst av faktorer som mannlig 
kjønn, alder, røyking, serum-kolesterol > 6,2 
mmol/l, diabetes, nedsatt nyrefunksjon, 
kjent kardiovaskulær eller nyresykdom eller 
venstre ventrikkel hypertrofitegn på EKG. 
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Pasientene ble delt inn i grupper basert på 
oppnådd diastolisk blodtrykk (< 70 mm 
Hg, 70-79 mm Hg, 80-89 mm Hg, ≥ 90 
mm Hg) og oppnådd systolisk blodtrykk 
(< 130 mm Hg, 120-139 mm Hg, 140-149 
mm Hg og ≥ 150 mm Hg). Pasienter med 
diastolisk blodtrykk ≥ 90 mm Hg hadde 
signifkant mer kardiovaskulære hendelser 
sammenlignet med pasienter med diastolisk 
blodtrykk < 90 mm Hg, mens det ikke var 
forskjell på dem som oppnådde < 70 mm 
Hg sammenlignet med dem med ≥ 70 mm 
Hg i diastolisk blodtrykk (6). Tilsvarende 
hadde pasienter som oppnådde systolisk 
blodtrykk ≥ 150 mm Hg, høyere forekomst 
av kardiovaskulære hendelser enn dem med 
systolisk blodtrykk 130-149 mm Hg, mens 
det ikke var økt forekomst av hendelser i 
gruppen som hadde systolisk blodtrykk < 
130 mmHg. Alle analyser var justert for 
alder, kjønn, kroppsmasseindeks og andre 
baseline-faktorer som var forskjellig mellom 
gruppene. Resultatene fra VALUE-studien 
dokumenterte at det hos denne store 
populasjonen med pasienter behandlet 
for høyt blodtrykk ikke var holdepunkt for 
at blodtrykk < 130/70 mm Hg medførte 
økt risiko for kardiovaskulære hendelser. 
Reduksjon av blodtrykk til lavere verdier enn 
de konvensjonelle behandlingsmål hadde 
større betydning for forebygging av hjerne-
slag enn for hjerteinfarkt. 

Konklusjon
SPRINT-studien viste økt reduksjon av 
kardiovaskulær død og hjertesvikt ved mer 
intensiv senkning av systolisk blodtrykk. 
Blodtrykksmålingsmetoden som ble brukt 
avviker fra vår standardiserte kontorblod-
trykksmetode, og resultatene er derfor 
vanskelig å applisere i klinisk praksis. Det 
positive resultatet var først og fremst 
drevet av reduksjon i hjertesvikt. Studiens 
design kan ha bidratt til dette resultatet 
ved at blodtrykksmedisiner, ofte diuretika, 
ble seponert hos pasienter randomisert 
til standardbehandling. Ut fra dette er det 
foreløpig ingen grunn til å endre gjeldende 
behandlingsmål for hypertensjon: < 140/90 
mm Hg hos de fleste, < 140/80 mm Hg hos 
dem med samtidig type 2-diabetes (7).
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TRENDER INNEN BASAL- OG 
TRANSLASJONSFORSKNING 

Helge Røsjø, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus og  
Senter for hjertesviktforskning, Universitet i Oslo

American Heart Association (AHA) Sci-
entific Sessions har mer basal- og transla-
sjonsforskning enn for eksempel European 
Society of Cardiology-kongressen. Dette 
var tilfelle også i år, og det var sterkt fokus 
på «Emerging Technologies», inkludert nye 
IKT-løsninger og avanserte molekylær-
biologiske (genetiske) metoder. I starten 
av møtet kunngjorde AHA og Google 
Life Science også et samarbeid der hver 
organisasjon vil bidra med 25 millioner USD 
(> 200 millioner NOK) for bedre å forstå, 
forebygge og hindre konsekvensene av koro-
narsykdom. Programmet skal være spisset 
og med kort tidsramme (5 år), og det er 
forventet at en mindre gruppe forskere med 
ledende kompetanse innen biomedisin og 
teknologi vil få tildelingen. Dette er den 
største enkeltsatsningen til AHA noen gang 
og viser at amerikanerne mener alvor med 
fokus på big data og ny teknologi. 

Fokus på big data og teknologi var 
også et av hovedtemaene da direktør Gary 
H. Gibbons, National Heart, Lung, and 
Blood Institute (NHLBI), holdt «State of the 
Union»-foredrag om Precision Medicine 
(persontilpasset medisin). Gibbons er selv 
en ledende hjerteforsker, og det er interes-
sant at NHLBI, som er en viktig finansiering-
skilde for hjerteforskning i USA, har en så 
dyktig forsker som leder. President Obama 
har selv lansert persontilpasset medisin-
initiativet, og NIH (National Institute of 
Health der NHLBI er en av flere avdelinger) 
følger opp med satsning på persontilpas-
set medisin. En grunnsten i satsningen blir 
«Cohort US» der NIH/NHLBI vil finansiere 
detaljert klinisk og molekylær karakterise-
ring (fenotyping) av ≥ 1 millioner frivillige 
amerikanere, inkludert hel-genomsekven-
sering. Deltagerne i «Cohort US» vil levere 
kontinuerlige data i «real time», f.eks. via 
smart-telefoner eller -klokker, og det vil bli 
brukt et dynamisk samtykke slik at delta-
gerne kan kalles inn til senere visitter eller 
intervensjonsstudier basert på klinisk og 

molekylær profil. Det siste kan f.eks. være 
at man vil teste en terapi eller intervensjon 
kun i delen av befolkningen med en spesiell 
genetisk variant eller kombinasjoner av vari-
anter, og med hel-genomsekvensering på 
≥ 1 millioner personer vil man raskt kunne 
finne de aktuelle studiepasientene. Til ori-
entering så angis kostnaden for hel-genom-
sekvensering i Norge i dag til ca 15-20.000 
NOK per genom (~3 milliarder basepar). Og 
selv om prisen for hel-genomsekvensering 
er på vei nedover, så utgjør dette en enorm 
satsning på genetikk innen hjerteforskning. 
Det er for øvrig også initiativ innen person-
tilpasset medisin i Norge, bl.a. har Helse- og 
omsorgsdepartementet gitt Helsedirektora-
tet i oppdrag å lage en plan for implemente-
ring av persontilpasset medisin i spesialist-
helsetjenesten. Gibbins var ellers veldig klar 
på at NIH og NHLBI finansierer mennesker 
og ikke ideer, dvs. at personlige egenskaper 
hos forskerne er viktigst for suksess. NHLBI 
vil følge dette opp med et program der de 
gir 600.000 USD (ca. 5 millioner NOK) per 
år i 6-7 år til utvalgte talenter som dermed 
får et solid fundament for å drive grenses-
prengende forskning. 

En som satt på første rad under Gib-
bons innlegg, og som selv driver grenses-
prengende forskning, er professor Christine 
E. Seidman fra Brigham and Women’s 
Hospital og Harvard Medical School, 
Boston, USA. Seidman var på CHFR-møtet 
på Holmenkollen i år (referat i Hjerteforum 
2015, nr. 4), og hun ble æret med Distin-
guished Scientist Lecture på AHA 2015. 
Det var en inspirerende reise inn i genetikk 
ved medfødte hjertefeil og kardiomyopatier, 
og nettopp kardiomyopatier er et felt der 
genetiske analyser allerede er implementert 
i klinisk praksis. Seidman pekte også på tek-
nologi som driver for ny innsikt i biologi, noe 
hennes egen forskningsgruppe viste da de 
med forbedret teknologi (dypsekvensering) 
kunne fastslå at titin-mutasjoner forklarer 
mange tilfeller av dilatert kardiomyopatier 
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der man tidligere ikke klarte å påvise syk-
domsfremkallende mutasjon (Herman DS et 
al. N Engl J Med 2012). 

Det var flere andre interessante 
sesjoner, inkludert konkurranse for start 
up-Biotech og –IKT-selskaper og en sesjon 
rundt bruk av genetikk i store populasjoner 
der man diskuterte både epigenetikk og 
mendeliansk randomiserings-strategier. 
Som et paradoks til fokus på emerging 
technologies, så var det også en sesjon om 

høysensitivitet (hs)-troponin der stem-
ningen var preget av usikkerhet og skepsis 
(hs-troponintester er ikke tatt i bruk i USA). 
Konklusjonen får således være at amerika-
nerne er langt fremme innen forskning på 
persontilpasset medisin, men har kommet 
kortere rundt implementering av hjelpe-
midler i klinisk praksis som har vist seg å 
bedre diagnostisk treffsikkerhet ved akutt 
koronarsyndrom (Reichlin T et al. N Eng J 
Med 2012). 

PRADA - EN NORSK LATE-BREAKER  
VED AHA 2015

Geeta Gulati1,2, Siri L Heck1,2, Torbjørn Omland1,2. 1Medisinsk divisjon,  
Akershus universitetssykehus, 2K.G Jebsen-senter for hjerteforskning,  

Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo

Kardio-onkologi er et nytt og voksende 
fagfelt, både klinisk og forskningsmessig 
(1). Det arrangeres internasjonale kollokvi-
esamlinger hvor kardiologer og onkologer 
diskuterer hvordan disse pasientene skal 
håndteres i den kliniske hverdagen (2). På 
AHA Scientific Sessions i Orlando var det 
flere foredrag om emnet, inkludert tema-
middag på kvelden.

Hjerteskade
Antrasykliner som Epirubicin® og Doxoru-
bicin®, står sentralt i behandlingen av bryst-
kreft og hematologiske maligniteter. Det er 
kjent at antrasykliner kan gi doseavhengig, 
irreversibel hjerteskade (3). Trastuzumab 
(Herceptin®), som er et monoklonalt 
antistoff, gis i tillegg til antrasykliner hos 
pasienter som har den mer aggressive HER2 
(human epidermal vekstfaktor-reseptor)-
positive brystkreften. Trastuzumab er 
også kjent for sin kardiotoksisitet, men 
denne kan være av reversibel karakter. Det 
er rutine at disse pasientene følges med 
hjertefunksjonsmålinger hver tredje måned 
under behandlingen (3). Konsekvensene 
av behandlingsutløst kardiotoksisitet er å 
avslutte kreftbehandling med disse medi-
kamentene. Ved residiv av kreft vil det være 
vanskelig å starte opp igjen med antrasykli-

ner. Tidligere studier av små, heterogene 
pasientpopulasjoner indikerer at betablok-
kere og angiotensinblokkere kan ha en kar-
dioprotektiv effekt ved bruk av antrasykliner 
og trastuzumab, men større, randomiserte, 
placebo-kontrollerte, dobbelt-blinde studier 
mangler (4). 

PRADA-studien
Ved Akershus universitetssykehus ble 
Prevention of Cardiac Dysfunction During 
Adjuvant Breast Cancer therapy (PRADA)-
studien avsluttet i mai 2015 (5). Hypotesen 
var at kjemoterapiindusert hjerteskade 
ved tidlig brystkreft kan forebygges ved 
samtidig bruk av angiotensinreseptorblok-
keren candesartan og/eller betablokkeren 
metoprolol. Studien omfattet 120 kvinner 
med brystkreft uten tidligere hjertesykdom 
og med normal hjertefunksjon som skulle 
behandles med antrasykliner i perioden 
2011-2015. De som allerede brukte beta-
blokkere eller angiotensinblokkere, ble eks-
kludert. Studien har et 2 x 2 faktorielt design 
og er randomisert, placebokontrollert og 
dobbelt-blind. Magnetisk resonans (MR), 
ekkokardiografi og biokjemiske analyser ble 
brukt for å evaluere hjertefunksjon og hjer-
teskade. Det faktorielle designet gjorde at 
man kunne sammenligne de 60 pasientene 
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som fikk candesartan med de 60 som fikk 
metoprolol eller placebo, og sammenligne 
de 58 pasientene som fikk metoprolol med 
de 62 som fikk candesartan eller placebo. 
Hovedendepunktet i PRADA var endring i 
venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) 
målt med MR fra randomiseringstidspunkt 
til etter den adjuvante kreftbehandlingen 
var fullført. Primærresultatene ble presen-
tert på Late-Breaking Clincial Trials Session 
(6) og fikk mye medieoppmerksomhet. 

Resultater 
PRADA-studien viser at moderne adjuvant 
brystkreftbehandling med lave til mid-
dels høye antrasyklindoser hos pasienter 
uten hjertesykdom er forbundet med et 
beskjedent, men signifikant fall i LVEF og 
at bruk av candesartan under adjuvant 
brystkreftbehandling med antrasykliner 
kan forebygge fall i LVEF. Det var ikke noen 
signifikant effekt av metoprolol. Studien er 
den første randomiserte, placebokontrol-
lerte, dobbelt-blinde studie som viser en 
slik effekt av forbyggende behandling i en 
så stor pasientgruppe. Langtidsoppfølging 
av pasientene vil være avgjørende for å 
bedømme den klinisk betydningen av fun-
nene i PRADA-studien. 

Internasjonal interesse
PRADA-studien ble viet stor interesse av 
media på AHA. Den ble nevnt blant «top 
stories», sammen med SPRINT-studien i 
theheart.org/Medscape cardiology. Studien 
ble diskutert som en av de viktigste studi-
ene ved kongressen av Valentin Fuster, 
Editor-In-Chief for Journal of American 
College of Cardiology, i The Cardiology Show 
fra AHA 2015 (7). Forfatterne ble også 
blant annet intervjuet av Deepak L. Bhatt, 
”guest editor” i Journal of American College of 
Cardiology og Gibson i Clinical Trial Results 
TV (8). Det ble også laget sak i American 
College of Cardiology (ACC) (9) og i Car-
diology Today (10). 

Discussant for studien på Late-brea-
king clinical trial-sesjonen, Bonnie Ky, roste 
studien for sin høye metodologiske kvalitet 
med bruk av gullstandardmetoder med 
hensyn til både studiedesign og metode for 
kvantifisering av venstre ventrikkelfunksjon. 
Ky, som selv har flere kardio-onkologiske 
prosjekter, fremhevet behovet for en robust 

konsensusdefinisjon av kardiotoksisitet 
og for å finne metoder for å identifisere 
høyrisikopasienter som vil ha størst gevinst 
av forbyggende behandling. Hun påpekte 
viktigheten av forskning på temaet, da dette 
er pasienter vi stadig treffer på i den kliniske 
hverdagen (11). 
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HJERTESVIKTMEDIKASJON:  
COSMIC-HF OG PARADIGM
Christian Hall, Medisinsk avdeling, Ringerike sykehus

Omecamptiv Mecarbil (OM) er en substans 
med et uvanlig navn og uvanlig virkning. 
Stoffet er en såkalt myosin-aktivator som 
øker hastigheten med hvilken myosinmo-
lekyler entrer aktiv kontraherende tilstand 
med aktin - «more hands pulling the rope». 
Hemodynamisk ser man økt systolisk ejek-
sjonstid, noe bedret ejeksjonsfraksjon og 
fall i hjertefrekvens. Medikamentet er i tidlig 
utprøvningsfase. Det er tidligere studert ved 
akutt hjertesvikt i studien ATOMIC-AHF. Nå 
redegjorde Teerlink for COSMIC HF, en fase 
2-studie med pasienter med systolisk hjer-
tesvikt og høy proBNP. Hensikten var dels å 
finne en optimal farmasøytisk formulering 
og å bestemme riktig doseringshyppighet 
og -nivå. I tillegg slo man pasientene som 
fikk OM sammen og sammenliknet disse 
med en placebogruppe på 140 pasienter. 
Dette noe uoversiktlige oppsett var ment å 
gi en indikasjon på medikamentets effekt 
i pasientgruppen med tanke på mulig fase 
3-studie. Resultatene viste at OM-behand-
lete pasienter hadde små reduksjoner i 
intraventrikulære volumer og grensesig-
nifikant 3 % økning i ejeksjonsfraksjon. 
Hjertefrekvensen ble redusert med 3 slag 
per minutt og NT-proBNP redusert med ca 
500 pg/ml. Det var ingen signifikant økning 
i bivirkninger i aktiv behandlet gruppe. Man 
så en lettgradig økning i troponin I, men 
ingen økning i kardielle hendelser. Teerlinks 
konklusjon var at de effekter som ble obser-
vert muligens kan føre til bedret prognose 
for OM-behandlede pasienter. Vi avventer 
nye studier.

I 2014 viste McMurray og medar-
beidere i PARADIGM-studien at LCZ696 
(Entresto®), en kombinert angiotensin 
II-reseptorblokker og neprilysin-hemmer, 
kunne bedre prognosen ved kronisk systo-
lisk hjertesvikt. En foreslått mekanisme for 
denne effekten er redusert metabolisme av 
natriuretiske peptider og derav økt produks-
jon av intracellulært cGMP via peptidenes 
stimulering av membranbunden guanylat 
cycklase. På denne bakgrunn ble offentlig-
gjøringen av resultatene fra SOKRATES-RE-

DUCED imøtesett med interesse. Dette 
var en fase 2-studie av substansen verici-
guat - en stimulator av intracellulær løslig 
guanylate cyclase.

SOKRATES REDUCED er en fase 
2-studie med 456 pasienter med klinisk 
«stabil hjertesvikt» med EF ≤ 45 % og en 
dekompenseringshendelse innenfor siste 4 
uker. Pasientene fikk enten placebo eller 1 av 
4 perorale doseregimer av vericiguat. Det 
primære endepunkt var endring i logNT-
proBNP for de tre øverste dosenivåene 
av vericiguat vs. placebo. Her fant man 
ingen signifikant forskjell. I sekundæranal-
yse var imidlertid høyere dose vericiguat 
assosiert til økende reduksjon i NT-proBNP. 
Det var ingen signifikante forskjeller i 
bivirkningsfrekvens. Forfatterne konklud-
erte optimistisk: «Det er grunn til å gjøre 
en fase 3-studie med vericiguat i denne 
pasientgruppen».

Nestor i moderne kardiologi, Eugene 
Braunwald, går nå i sitt 86. år, men er 
fremdeles å se på de internasjonale kon-
gressene. Hans foredrag på kongressens 
siste dag over tema «Evolving Drug and 
Device Therapy in Heart Failure» var et 
høydepunkt! Han begrenset seg til å snakke 
kun om PARADIGM-studien nevnt over, 
men la hovedvekten på arbeidet som 
var gått forut for denne og som gjorde 
resultatet mulig. Hans første bilde var et 
portrett av Adolpho deBold, opprinnelig 
argentiner senere canadier, som oppdaget 
atrialt natriuretisk peptid, ANP. Han brukte 
klassisk endokrinologisk metode: fant først 
sekretkorn i atriene ved mikroskopi, viste 
diuretisk effekt av disse og sekvenserte det 
aktive peptid - ANP. BNP og CNP er søsken 
av ANP som ble funnet i hjerne og så hjerte 
i årene som fulgte. Opp gjennom årene har 
man drøftet om deBold burde fått Nobel-
prisen for sin oppdagelse. Man har ment at 
hans arbeid har hatt kun diagnostisk og ikke 
terapeutisk relevans. Etter PARADIGM-stu-
dien gjelder ikke dette lenger. La oss håpe at 
våre svenske kolleger, i likhet med Braun-
wald, vet å verdsette hans innsats.
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NYHETER RELATERT TIL MEDIKAMENTER 
SOM HINDRER TROMBOSERING OG 

KOLESTEROLSENKENDE MEDIKASJON
Frederic Kontny, Drammen Hjertesenter

Antidot mot NOAK
ANNEXATM-R Part 2: A phase 3 random-
ized, double-blind, placebo-controlled trial 
demonstrating sustained reversal of Rivar-
oxaban-induced anticoagulation in older 
subjects by Andexanet alfa (PRT064445), 
a universal antidote for Factor Xa (fXa) 
inhibitors (presentert av: Mark Crowther, 
publisert: N Engl J Med 2015;373:2413-24).

Andexanet alfa (Portola Pharma-
ceuticals) er den første antidoten som er 
utviklet mot faktor Xa (fXa)-hemmere. Ved 
hjelp av rekombinant genteknologi er det 
laget et modifisert fXa-molekyl hvor utskif-
ting av serin med alanin i den katalytiske 
enden fjerner den prokoagulante aktiviteten 
mens molekylstrukturen opprettholdes. 
FXa-hemmere binder med sterk affinitet 
til dette muterte molekylet med en effektiv 
nøytralisering av antikoagulasjonseffekten 
som resultat. Modifiseringen av molekylet 
medfører at det ikke interagerer med andre 
koagulasjonsfaktorer med unntak av «tis-
sue factor pathway inhibitor». Molekylet 
binder både direkte fXa-hemmere (f.eks. 
rivaroksaban, apiksaban og edoksaban) og 
fXa-hemmere som virker via antitrombin 
(lavmolekylære hepariner og fondaparinux). 

ANNEXA-studieprogrammet omfat-
ter utprøving av andexanet alfa både mot 
apiksaban (ANNEXA-A) og rivaroksaban 
(ANNEXA-R), hvor det i programmets del 
1 kun ble gitt en i.v. bolusdose på hhv. 400 
mg (ANNEXA-A) og 800 mg (ANNEXA-R), 
og i del 2 ble gitt i.v. bolus + infusjon (over 
2 timer) på hhv. 400 mg + 480 mg og 800 
mg + 960 mg. 

I denne sesjonen ble resultatene 
av del 2 av ANNEXA-R presentert. I alt 39 
friske, eldre (50-68 år) forsøkspersoner ble 
gitt rivaroksaban 20 mg daglig og rando-
misert i forholdet 2:1 til andexanet (400 
mg + 480mg) eller placebo. Den primære 
effektvariabelen var prosent endring i anti-
fXa-aktivitet hhv. 10 og 2 min. før og 5 min. 

etter avsluttet infusjon. Andre effektvaria-
bler var % endring i anti-fXa-aktivitet hhv. 
2 og 5 min. etter bolus, oppnåelse av > 80 
% reduksjon i anti-fXa-aktivitet, endrin-
ger i fritt rivaroksaban-konsentrasjon og 
trombin-generering. 

En forbigående stigning i D-dimer 
og F1+2 ble observert hos noen få pasienter, 
men ingen alvorlige eller moderat alvorlige 
bivirkninger ble registrert. Det ble heller ikke 
funnet utvikling av antistoff mot fX eller fXa 
og heller ikke nøytraliserende antistoff mot 
andexanet.

Anti-fXa-aktivitet ble redusert med 
97 % (gjennomsnittlig prosent endring 
fra baseline til post-infusjon-nadir-verdi), 
p<0,0001 vs. placebo. Også de øvrige effek-
tvariabler var signifikant endret i favør av 
andexanet (p<0,0001 vs. placebo for hver 
enkelt av variablene).

Det ble konkluderte med at andexa-
net raskt reduserte anti-fXa-aktivitet og fritt 
rivaroksaban-konsentrasjon og gjenoppret-
tet trombingenerering til utgangsnivåer. 
Nesten fullstendig normalisering av koagu-
lasjonsparameterne ble oppnådd umiddel-
bart etter bolus-dosen, og effekten vedvarte 
inntil 1-2 timer etter avsluttet infusjon. 
Det pågår nå en utprøving av andexanet 
hos pasienter med akutt, alvorlig blødning 
under behandling med en fXa-hemmer 
(ANNEXATM-4). 

Hvordan er tolerabiliteten 
av ticagrelor ved 
langtidsbehandling?
Long-term tolerability of ticagrelor for 
secondary prevention: Insights from 
PEGASUS-TIMI 54 Trial (presentert av: MP 
Bonaca)

PEGASUS-TIMI 54 (N Engl J Med. 
2015;372:1791-800) var en randomisert 
studie av langtidsbehandling med ticagrelor 
(90 eller 60 mg x 2) vs. placebo hos vel 
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21.000 pasienter på acetylsalisylsyre 1-3 år 
etter gjennomgått myokardinfarkt. Studien 
viste at ticagrelor signifikant reduserte 
kardiovaskulær død, myokardinfarkt eller 
hjerneslag og økte risikoen for alvorlig blød-
ning. I denne sesjonen ble det presentert en 
analyse av forekomst, årsaker og tidsaspekt 
relatert til diskontinuasjon av studiemedi-
sinen i PEGASUS-TIMI 54. Diskontinuasjon 
forekom hyppigst i det første studieåret, 
16 % i ticagrelor 90 mg-gruppen, 13 % i 
ticagrelor 60 mg-gruppen og 6 % i placebo-
gruppen, mens den årlige diskontinuasjons-
raten for de neste to årene var på hhv. 3,3 
%, 3,0 % og 2,3 %. Hyppigste årsaker til 
diskontinuasjon i alle tre behandlingsgrup-
per var adverse hendelser og pasientens 
eget ønske. 3 års kumulativ rate av adverse 
hendelser var 19,0 % i ticagrelor 90 mg-
gruppen, 16,4 % i ticagrelor 60 mg-gruppen 
og 8,9 % i placebo-gruppen. Blødning og 
dyspné forekom i hhv. 7,8 % og 6,5 %, 6,2 
% og 4,6 %, og 1,5 % og 0,8 % i hver av 
de 3 gruppene (p<0,001 for hver dose vs. 
placebo). Median tid til diskontinuasjon 
grunnet dyspné var 8, 11 og 53 dager i hhv. 
ticagrelor 90 mg-gruppen, ticagrelor 60 
mg-gruppen, og placebo og grunnet blød-
ning hhv. 86, 156 og 344 dager. Graden av 
dyspné ble klassifisert som mild til moderat 
i 85 % av tilfellene i begge ticagrelor-
gruppene og 82 % i placebo-gruppen. Kun 
et mindretall av blødningene var alvorlige, 
men forekom hyppigere i ticagrelor-grup-
pene enn i placebo-gruppen. Det var ingen 
forskjell mellom gruppene i forekomst av 
andre adverse hendelser inkl. arytmier. En 
«on treatment»-analyse viser en signifi-
kant reduksjon i det primære endepunktet 
(kardiovaskulær død, myokardinfarkt eller 
hjerneslag) i behandlingsgruppene sam-
menliknet med placebo (ticagrelor 90 mg-
gruppen: 6,6 %, ticagrelor 60 mg-gruppen: 
6,8 %, og placebo-gruppen: 8,4 %; HR hhv. 
0,78 og 0,79; p<0,001). Ticagrelor 60 mg 
reduserte også signifikant de enkelte kom-
ponentene av endepunktet. 

Det ble konkludert med at diskonti-
nuasjon av ticagrelor hos stabile pasienter 
med tidligere infarkt er hyppigst tidlig etter 
oppstart av behandlingen og som oftest 
forårsaket av dyspné eller blødning. Graden 
av dyspné var allikevel kun mild til mode-
rat i over 80 % av tilfellene, og de fleste 

tilfellene av blødning var ikke alvorlige. 
Diskontinuasjonsraten etter ett års behand-
lingstid var lav, mens den iskemiske risikoen 
var markert redusert ved kontinuasjon av 
behandlingen. 

Et scoringsystem for 
hvem som har nytte av 
langtidsbehandling med 
dobbelt platehemmer
Individualizing treatment duration of of dual 
antiplatelet therapy after percutaneous 
coronary intervention: An analysis from the 
DAPT study (presentert av: RW Yeh).

DAPT-studien (N Engl J Med. 
2014;371:2155-66) var en randomsiert 
studie av kontinuert dobbel platehemmende 
behandling (DAPT) i 18 måneder med thi-
enopyridin vs. placebo på toppen av aspirin 
hos ca. 10.000 pasienter som allerede 
hadde gjennomført 12 måneder DAPT etter 
PCI med stenting. Studien viste at DAPT 
signifikant reduserte forekomsten av stent-
trombose og kardiovaskulære og cerebro-
vaskulære hendelser, men økte risikoen for 
alvorlig blødning. 

I denne sesjonen ble det presen-
tert en analyse med det formål å utvikle 
et beslutningsverktøy (DAPT-score) for 
individualisering av langtids DAPT avhengig 
av risiko for iskemiske hendelser vs. blød-
ning. En iskemisk modell (myokardinfarkt 
og stent-trombose inkludert fatale tilfeller 
12-30 måneder etter indeks-PCI) og en 
blødningsmodell (GUSTO moderat eller 
alvorlig blødning inkl. fatale tilfeller 12-30 
måneder etter indeks-PCI) ble benyttet 
i en Cox regresjonsanalyse med trinnvis 
seleksjon av 37 kandidatvariabler inkl. 
randomisert behandling, og validert mot en 
uavhengig pasientpopulasjon (PROTECT). 
Via en multivariabel prediksjonsmodel-
lering endte man opp med et utvalg av 
prediktorer med netto behandlingseffekt. 
Blødningsprediktor: alder (gruppert < 65, 
65 - <75, og > 75 år). Iskemiprediktorer: 
tidligere PCI eller myokardinfarkt (MI), 
stentdiameter < 3 mm, hjertesvikt (HF) eller 
venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF) 
< 30 %, akutt MI ved studieinklusjon, bruk 
av paclitaxel-stent, røking, diabetes og PCI 
av venegraft. Prediktorer for både blødning 
og iskemi: hypertensjon, nyresvikt og perifer 
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karsykdom. Basert på vekting i predik-
sjonsmodellen ble de enkelte faktorer gitt 
følgende poeng i DAPT-scoren: alder > 75 
år: - 2, 65 - < 75 år: -1, < 65 år: 0, diabetes: 
1, røking: 1, tidligere PCI eller MI: 1, HF eller 
LVEF < 30 %: 2, akutt MI: 1, PCI i venegraft: 
2, stentdiameter < 3 mm: 1 poeng. Ca. 50 % 
av DAPT-studiepopulasjonen hadde 1 eller 2 
poeng i scoren. I gruppen med lav DAPT-
score (< 2 poeng) var det ingen signifikant 
forskjell mellom behandlingsgruppene i 
forekomst av MI eller stenttrombose eller 
død/MI eller hjerneslag, mens det var en 
signifikant økning i DAPT vs. placebo mht. 
moderat/alvorlig blødning (3,0 % vs. 1,4 %; 
p<0,001). I gruppen med høy DAPT-score 
(> 2 poeng) var det en signifikant reduksjon 
i MI eller stenttrombose (2,7 % vs. 5,7 %) 
og død/MI eller stroke (4,9 % vs. 7,6 %) i 
DAPT- vs. placebo-gruppen (p<0,001 for 
begge), mens det ikke var noen signifikant 
forskjell i forekomsten av moderat/alvorlig 
blødning (1,8 % vs. 1,4 %). 

Det ble konkludert med at DAPT-
score identifiserer pasienter hvor den iske-
miske gevinsten oppveier blødningsrisikoen 
og vice versa og derved bidra til avklaring 
hvem som bør/ikke bør ha langtids-DAPT. 
Det anføres imidlertid enkelte begrensnin-
ger i appliseringen, bl.a. at scoren kun er 
validert for pasienter som allerede har tålt 
ett års DAPT, den er ikke validert for pasien-
ter på ticagrelor eller andre platehemmer-
kombinasjoner enn ASA + klopidogrel /
prasugrel og at dette er en post-hoc analyse 
uten statistisk styrke til å påvise forskjeller 
mellom subgrupper. DAPT Score-kalkulatoren 
er tilgjengelig på nettet: www.daptstudy.org. 

Lovende effekt av potent 
subkutan kolesterolsenker 
med langvarig virkning
ALN-PCSsc: An RNAi investigational agent 
that inhibits PCSK9 synthesis with the 
potential for effective bi-annual dosing 
– interim results (presentert av: Kevin 
Fitzgerald). 

Mens anti-PCSK9 monoklonalt 
antistoff (f.eks. evolocumab [Repatha®] og 
alirocumab [Praluent®] kun har en forbigå-
ende hemming av PCSK9-binding til LDL-
reseptoren, har PCSK9-syntesehemmerene 
en mer varig effekt med hemming både av 

PCSK9-syntesen og alle intra- og ekstra-
cellulære PCSK9-funksjoner. ALN-PCSsc 
(Alnylam Pharmaceuticals) er den første 
PCSK9-syntesehemmeren som er under 
utprøving. 

I denne sesjonen ble det gitt en 
oversikt over resultater fra fase 1-studie-
programmet. Friske forsøkspersoner med 
LDL-kolesterol > 100 mg/dl (≈ 2,6 mmol/l) 
med eller uten statinbehandling ble gitt 
enten en enkelt dose av ALN-PCSsc s.c. (25, 
100, 300, 500 eller 800 mg) eller multi-
dose (125 mg hver uke x 4, 250 mg hver 
annen uke x 2, 300 mg hver måned x 2, 500 
mg hver måned x 2). Hver doseringsgruppe 
besto av 3-6 forsøkspersoner. ALN-PCSsc 
var generelt godt tolerert, uten forekomst av 
alvorlige bivirkninger. De vanligste bivirk-
ningene (hyppighet > 10 %) var hodepine, 
hoste, muskel-/skjelett-plager og diaré. 

I enkeltdose-gruppen oppnådde en 
maksimalt 89 % reduksjon i PCSK9-nivå 
(gjennomsnitt av maksimumsnivåer ved de 
ulike doser var 82 %). Tilsvarende reduksjon 
i multidose-gruppen var 94,4 % (89 %). 
LDL-kolesterol ble redusert med 78 % (59 
%) og 83 % (64 %) i hhv. enkeltdose- og 
multidose-gruppene. Det ble også observert 
reduksjon i andre lipider: Lp (a) i enkelt-
dose-gruppen: 77 % og multidose-gruppen: 
76 %, total-kolesterol: 48 % og 55 %, Apo-
B: 72 % og 68 % og non-HDL-kolesterol: 68 
% og 73 %. Forsøket pågikk over 6 måneder, 
og repeterte målinger av PCSK9- og lipid-
nivåer viste vedvarende god effekt på alle 
parametre om enn noe økning i lipidnivåene 
mot slutten av forsøksperioden. 

Det ble konkluderte med at ALN-
PCSsc er godt tolerert uten observasjon av 
alvorlige bivirkninger så langt. Den opp-
nådde LDL-kolesterol-reduksjonen synes 
å være i samme størrelsesorden som det 
som er rapportert fra studier med PSCK9 
mab-er både hos pasienter med og uten 
statinbehandling, og en finner reduksjon 
også i Lp(a), total-kolesterol og non-HDL-
kolesterol uten endring i HDL-kolesterol. En 
langvarig effekt av s.c. injeksjoner åpner for 
muligheten av bi-annualt doseringsregime. 
Det startes nå en fase-II-studie (ORION-
1) på 480 pasienter med arteriosklerotisk 
kardiovaskulær sykdom og forhøyet LDL-
kolesterol tross maksimal lipidsenkende 
behandling. 


