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NCS’ HØSTMØTE  
22.-24. OKTOBER 2015

NCS’ høstmøte ble også i 2015 arrangert på Fornebu. 305 deltagere, 
hvorav 198 ordinære deltagere/helsepersonell, var enda flere enn i 
2014. Igjen var det høy faglig standard på innleggene. Mange vil nok ha 
vel så godt læringsutbytte av deltagelse på disse nasjonale møtene som 
på internasjonale kongresser! 

Vi bringer her en oppsummering av forskningssesjonen, referat 
fra mange av innleggene og deretter presenterte abstrakter. 

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

Olaf Rødevand, redaktør

FORSKNINGSSESJONENE VED 
HØSTMØTET

Fredagens første sesjon startet med invitert 
foredrag ved Theis Tønnessen, professor 
i thoraxkirurgi ved Universitetet i Oslo/
Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål, 
og forskningsleder ved Hjerte-, lunge- og 
karklinikken, OUS. Tønnessen ga en flott 
oversikt over egen forskning på fibrose ved 
trykkbelastet venstre ventrikkel. Deretter 
var det klart for presentasjon av abstrak-
ter. Arbeidene holdt jevnt høy standard og 
presenterte et bredt spekter av kardiolo-
giske problemstillinger. Tre kolleger med 
forskningskompetanse stod for vurdering 
av kvalitet i prosjekt og presentasjon: Siri 

Malm, overlege ved Sykehuset Harstad, 
Stein Ørn, overlege ved Stavanger uni-
versitetssjukehus/førsteamanuensis ved 
Universitetet i Bergen, og Helge Skulstad, 
avdelingssjef ved Hjerteavdelingen ved 
Akershus universitetssykehus. I tradisjonen 
fra vintermøtet ble kun presentasjoner fra 
stipendiater vurdert for prisen. Vinneren av 
årets pris for beste abstrakt ble Ola Kleve-
land, lege og ph.d.-student ved Klinikk for 
hjertemedisin, St.Olavs Hospital/Institutt 
for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
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med foredraget «Effect of a single dose of 
the interleukin-6 receptor antagonist tocilizu-
mab on inflammation and troponin T release 
in patients with non-ST elevation myocar-
dial infarction: a double-blind, randomised, 
placebo-controlled phase II trial». 

Ettermiddags-sesjonen ble innledet 
av Darrel Francis, professor i kardiologi ved 
Imperial College i London. Francis’ forskning 
har omhandlet ekkokardiografi, og han har 
de senere årene brukt mye tid og krefter 
på å gjøre oss oppmerksomme på hvilke 
feil man mer eller mindre bevisst kan gjøre 
i kliniske studier og hvor lett dette leder 
til signifikante funn, som igjen er lettere å 
publisere, men ikke dermed betyr at de er 
mer riktige eller viktige. Både de som ikke 
var til stede og vi som var der vil nok ha 
glede av å lese arbeidene hans. Deretter fikk 
vi høre Bjørn Bendz, overlege ved Kardio-
logisk avdeling ved OUS, Rikshospitalet, 

fortelle historien om «After 80»-studien. 
Studien ble gjennomført uten industristøtte 
og fikk mye oppmerksomhet da den ble 
presentert ved ACC-kongressen i 2015. All 
honnør til de involverte! 

NCS’ forskningspris for 2015 ble delt 
ut under ettermiddags-sesjonen og gikk 
høyst velfortjent til Leif Erik Vinge. Svend 
Aakhus overrakte prisen på vegne av NCS. 
Et referat fra prisforedraget gjengis bak de 
øvrige kongressreferatene her. Komiteens 
begrunnelse for å tildele Vinge prisen, er 
omtalt foran i bladet. 

Det var meget godt oppmøte på 
forskningssesjonene i år - den positive tren-
den fra fjoråret ser ut til å fortsette. Sesjo-
nen ble ledet av Kristina Haugaa, overlege 
og førsteamanuensis ved OUS, Rikshospita-
let og undertegnede. Takk til alle som deltok 
på podiet og i salen.

Brage Høyem Amundsen,  
leder av forskningssesjonen

Vinneren av årets pris for beste abstrakt ble Ola Kleveland, lege og ph.d.-
student ved Klinikk for hjertemedisin, St.Olavs Hospital/Institutt for sirku-
lasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
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DOBBELT PROBLEM 
- ATRIEFLIMMER OG HJERTESVIKT

Rune Mo, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim

Atrieflimmer og hjertesvikt er beskrevet 
som to av dette århundres epidemier (1). I 
en stadig eldre befolkning er prevalensen av 
begge tilstander stigende. Med felles risiko-
faktorer og patofysiologi er det heller ikke 
overraskende at atrieflimmer og hjertesvikt 
opptrer sammen. Atrieflimmer og hjerte-
svikt har gjensidig effekt på insi-
dens, symptomer og prognose. 
Et stadig økende antall pasienter 
med hjertesvikt og atrieflim-
mer vil bli en faglig, økonomisk 
og administrativ utfordring for 
helsevesenet.

Epidemiologi
En rekke forhold kan disponere 
for så vel atrieflimmer som hjer-
tesvikt. Dette kan mellom annet 
gjelde livsstilsrelaterte tilstander 
som overvekt og alkoholbruk, 
men også sykdommer som hypertensjon, 
diabetes mellitus, koronarsykdom og kardio-
myopati (1). I tillegg til felles bakgrunn, 
risikofaktorer og komorbiditet vil atrieflim-
mer per se fremme utvikling av hjertesvikt 
og hjertesvikt per se fremme utvikling av 
atrieflimmer. Flere epidemiologiske arbeider 
har dokumentert sammenhengen mel-
lom atrieflimmer og hjertesvikt (2-4). Ved 
økende grad av hjertesvikt øker forekomsten 
av atrieflimmer, slik at pasienter med hjerte-
svikt i funksjonsklasse III- IV vil ha atrieflim-
mer i 25- 50 % av tilfellene (4). Tilsvarende 
tall finner vi for forekomst av hjertesvikt 
ved paroksysmal atrieflimmer (33 %), 
persisterende atrieflimmer (44 %) og per-
manent atrieflimmer (56 %) (3). Data fra 
Framingham-studien tilsier at mortaliteten 
dobles hvis det tilkommer hjertesvikt ved 
atrieflimmer og vise versa (2). Forekomst 
og prognostiske forhold synes å være lik ved 
hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon 
som ved hjertesvikt med redusert ejeksjons-
fraksjon (5,6).

Patofysiologi
En rekke patofysiologiske forhold kan for-
klare hvorfor atrieflimmer gir hjertesvikt (4). 
Ved takykardimyopati kan høy ventrikkelfre-
kvens gi energiuttømming med strukturelle 
og funksjonelle forandringer på mitokondri-

enivå. I tillegg sees remodelle-
ringsprosesser med tap av myo-
cytter, myokard-iskemi samt 
subcellulære forandringer, m.a. 
med konsekvenser for kalsium-
håndtering og kalsiumfunksjon. I 
sum gir dette redusert kontrak-
tilitet. Atrioventrikulær annulær 
remodellering med dilatasjon 
av såvel mitral- som trikuspi-
dalring, tap av atrie-systole 
samt uheldige hemodynamiske 
konsekvenser av uregelmessig 
ventrikkelaksjon kan også med-
virke til utvikling av hjertesvikt. 

Hjertesvikt kan føre til atrieflimmer gjennom 
høye fylningstrykk med økt atrialt strekk og 
volum. Videre vil nevroendokrin aktivering 
ved hjertesvikt bidra til atrial fibrose. Her 
kan også inflammatoriske mekanismer 
spille en rolle. Ved hjertesvikt ses cellulære 
forandringer med konsekvenser for elektro-
fysiologisk viktige ionekanaler og gap junc-
tions. I sum kommer det til en strukturell, 
funksjonell og elektrisk atrial remodellering 
som disponerer for atrieflimmer. Gjennom 
skisserte patofysiologiske mekanismer vil 
atrieflimmer og hjertesvikt henge sammen i 
en circulus vitiosus (1).

Behandling av hjertesvikt og 
antikoagulasjon
Gjeldende europeiske og amerikanske 
retningslinjer legger ikke spesielle føringer 
for behandlingen av hjertesvikt ved sam-
tidig atrieflimmer (7,8). Hjertesvikt skal 
behandles medikamentelt, instrumentelt 
og eventuelt operativt etter etablerte 
anbefalinger (1). Selv om betablokkere 
ikke har vist sikker mortalitetsgevinst hvis 
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hjertesvikt er komplisert med atrieflimmer 
(9), vil betablokkere være indisert sammen 
med ACE-hemmere, aldosteronantagonis-
ter og diuretika. Indikasjoner for CRT-P/D, 
mekanisk pumpestøtte og transplantasjon 
følger også opptrukne retningslinjer. Anti-
koagulasjon vil være aktuelt for de fleste 
pasienter med atrieflimmer og hjertesvikt. 
Indikasjonen som fremkommer i CHA2DS2-
VASc-skår, må holdes opp mot blødnings-
risiko, eventuelt i henhold til HAS-BLED-
skår. Subgruppeanalyser fra studier på nye 
blodfortynnende midler (NOAK) tilsier at 
disse medikamentene er effektive og sikre 
også ved hjertesvikt (1). 

Frekvenskontroll
Frekvenskontroll er indisert for å begrense 
symptomer og for å hindre utvikling av taky-
kardimyopati (1). Her anbefaler europeiske 
retningslinjer betablokker som første valg 
ved hjertesvikt med redusert ejeksjonsfrak-
sjon. Hvis frekvensmål ikke oppnås med 
betablokker alene, kan en legge til digoksin 
eller alternativt amiodaron. Ved hjertesvikt 
med bevart ejeksjonsfraksjon anbefales 
en frekvensreduserende kalsiumantago-
nist (diltiazem, verapamil). Hos pasienter 
med atrieflimmer uten hjertesvikt, kan 

kalsiumblokkere synes å ha bedre effekt 
på arbeidskapasitet og NT pro-BNP-nivåer 
enn betablokkere (10). Ved utilstrekkelig 
effekt kan en vurdere bytte til betablokker, 
kombinasjon med digoksin eller en kombi-
nasjon av kalsiumantagonist og betablokker. 
AV-knuteablasjon med implantasjon av 
pacemaker må vurderes som en therapia 
ultimo ratio (7). Målet for frekvenskontroll er 
ikke sikkert fastlagt. I RACE II-studien (11) 
ga streng frekvenskontroll (under 80/minutt 
i hvile og under 110/minutt ved moderat 
anstrengelse) ingen gevinst i forhold til snill 
frekvenskontroll (under 110/minutt i hvile). 
Studien inkluderte kun 15 % med ejeksjons-
fraksjon under 40 %. Hos pasienter med 
atrieflimmer og hjertesvikt synes det rimelig 
å tilpasse frekvenskontroll til symptomer 
generelt og utvikling av hjertesvikt spesielt.

Rytmekontroll
Også ved hjertesvikt må en ta stilling til om 
en skal tilstrebe sinusrytme. Rytmekontroll 
kan oppnås medikamentelt, med elektro-
konvertering og/eller ved ablasjon. Ved 
hjertesvikt vil medikamentell rytmekontroll 
i første rekke ivaretas ved amiodaron (1). I 
AFFIRM-studien (12) ga rytmekontroll ingen 
mortalitetsgevinst sammenlignet med fre-

Figur 1. Behandlingsmuligheter og behandlingsfokus ved samtidig hjertesvikt og atrieflimmer. Illustra-
sjon fra referanse 1.
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kvenskontroll. Mens AFFIRM ikke primært 
var en studie på pasienter med hjertesvikt, 
ble AFI-CHF-studien (13) utført i en hjerte-
svikt-populasjon. Sinusrytme ble ivaretatt av 
amiodaron og elektrokonverteringer. Heller 
ikke denne studien viste overlevelsesgevinst 
ved rytmekontroll fremfor frekvenskontroll. 
Det anmerkes at 75-80 % av pasientene i 
rytmekontroll-gruppen hadde sinusrytme 
ved studiens avslutning.

Flere mindre studier viser bedret 
ejeksjonsfraksjon og redusert endediastolisk 
diameter etter ablasjon for atrieflimmer 
hos pasienter med samtidig hjertesvikt. 
En metaanalyse på 26 slike arbeider (14) 
inkluderte totalt 1138 pasienter som i gjen-
nomsnitt var fulgt i 23 måneder og med 
60 % i sinusrytme ved avslutning. Også 
metaanalysen viste bedret ejeksjonsfrak-
sjon og redusert NT pro-BNP etter ablasjon. 
AATAC-AF in Heart Failure-studien (15) 
sammenlignet ablasjon versus amiodaron 
som rytmekontroll i henholdsvis 102 og 101 
pasienter med atrieflimmer og hjertesvikt. 
Pasientene ble i gjennomsnitt fulgt 26 
måneder. Ved studiens avslutning var 70 % 
uten tilbakefall av atrieflimmer i ablasjons-
gruppen mot 34 % i amiodaron-gruppen (p 
< 0,001). Andelen som ble lagt inn i sykehus 
var 31 % blant dem som ble abladert, mot 
57 % i gruppen som fikk medikamentell ryt-
mekontroll (p < 0,001). Om enn tallene er 
lave og uten kraft til bastante konklusjoner, 
ble mortalitet i ablasjonsgruppen 8 % mot 
18 % i amiodaron-gruppen (p = 0,037). 

Ablasjon kan altså se ut til å gi bedre 
rytmekontroll enn det som oppnås medika-
mentelt (15). Samtidig viser mindre studier 
gunstig effekt på livskvalitet og funksjonelle 
parametere (14). Hvorvidt radiofrekven-
sablasjon har prognostisk gevinst og kan 
oppfattes som et primært behandlingstiltak 
ved atrieflimmer og hjertesvikt, er på den 
annen side ikke avklart. Pågående studier vil 
kunne gi bedre kunnskap om rytmekontroll 
generelt og ablasjonsbehandling spesielt 
ved atrieflimmer og hjertesvikt.
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TRIPPEL ANTITROMBOTISK 
BEHANDLING:  

TIL HVEM OG HVOR LENGE?
Jan Eritsland, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Det anslås at mellom 6 og 10 % av pasien-
ter som gjennomgår PCI/stenting, har indi-
kasjon for langtids oral antikoagulasjonsbe-
handling (OAK). Den vanligste indikasjonen 
for dette er atrieflimmer, andre indikasjoner 
er mekanisk klaffeprotese, venstre ventrik-
keltrombe eller venøs trombo-
embolisk sykdom. Det har lenge 
vært kjent at OAK beskytter 
bedre mot tromboemboliske 
hendelser ved atrieflimmer enn 
dobbel platehemming («Dual 
AntiPlatelet Therapy», DAPT) 
med acetylsalisylsyre (ASA) og 
klopidogrel. Motsatt beskytter 
DAPT bedre mot stenttrom-
bose etter PCI enn kombina-
sjonen ASA+OAK. Pasienter 
behandlet med OAK og som 
får utført PCI, vil derfor en viss 
periode måtte bruke både OAK og DAPT 
(«trippel antitrombotisk behandling») for å 
beskyttes mot uønskede hendelser. Dette 
medfører imidlertid også økt risiko for alvor-
lige blødninger. Blødningsrisikoen øker med 
antall antitrombotiske prinsipper pasien-
ten behandles med, behandlingstiden og 
intensiteten av behandlingen. Den vil også 
avhenge av pasientrelaterte risikofaktorer. 
Dessverre er risikofaktorer for blødning 
og trombose delvis de samme. Alvorlig 
blødning etter PCI er forbundet med økt 
morbiditet og mortalitet, forlenget sykehus-
opphold og økte kostnader.

Hvilke kombinasjoner er 
aktuelle?
OAK gjennomføres enten med vitamin 
K-antagonist (VKA, vanligst i Norge war-
farin) eller med non-vitamin K-antagonist 

oral antikoagulasjon (NOAK, 
i Norge foreløpig dabigatran, 
rivaroksaban eller apiksaban). 
DAPT i denne sammenheng 
vil si ASA+ADP-reseptoranta-
gonist, og i kombinasjon med 
OAK anbefales foreløpig bare 
klopidogrel og ikke nyere, mer 
potente hemmere som prasu-
grel eller tikagrelor.

Blødningsrisiko 
med trippel 
antitrombotisk 

behandling
Det finnes observasjonelle data fra store 
pasientpopulasjoner på ulik antitrombotisk 
behandling fulgt opp over tid. For pasienter 
på OAK ser det ut som om tillegg av ASA 
øker risikoen for alvorlig blødning med ca. 
50 %, mens blødningsrisikoen ved å legge 
til DAPT øker med en faktor på 2-3, kanskje 
mer. Det er derfor klart at slik behandling 
må gjennomføres så kort tid som forsvarlig, 
men samtidig så lenge at risikoen for stent-
trombose, som er størst i tiden like etter 
PCI, kan anses for relativt liten.
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Hva bygger anbefalingene 
på?
Det er dessverre så langt få og små 
randomiserte studier innen dette feltet. 
Anbefalingene bygger derfor i stor grad 
på observasjonelle registerdata og post 
hoc-analyser fra studier. Med få unntak blir 
derfor evidensgrunnlaget lavt rangert (nivå 
C) og anbefalingene ofte av type «should be 
considered» (IIa) eller «may be considered» 
(IIb). Like fullt har ESC utgitt dokumenter 
med retningsgivende råd, senest i «2015 
Guidelines on NSTE-ACS» (finnes på ESCs 
nettsider). Nedenstående råd bygger på 
disse.

Generelle råd
I akuttbehandling med PCI av pasienter på 
OAK anbefales tilgang via arteria radialis. 
Bruk av GPIIb/IIIa-hemmere tilrådes restrik-
tivt brukt, bare som hjelp til å komme ut 
av prosedyrerelaterte komplikasjoner. Det 
anbefales lav terskel for bruk av protonpum-
pehemmere til pasienter som anses å kunne 
være truet av GI-blødning. VKA og NOAK 
anses nå likeverdige. Angiografi og evt. PCI 
kan gjennomføres hos VKA-brukere dersom 
INR > 2,5, ellers, og til brukere av NOAK, 
gis ekstra bolus av parenteral antikoagula-
sjon, f.eks. ufraksjonert heparin 60 IE/kg. 
Tidligere anbefaling om i størst mulig grad 
å vurdere vanlig metallsten (BMS) fremfor 
medikamentavgivende stent (DES) (dvs. 
DES av «moderne» type) er nå nedtonet, 
slik at operatøren egentlig står fritt til å 
velge den best egnede stenten for formålet. 
Ved atrieflimmer med lav CHA2DS2-VASc-
skår (0-1, 2 hos kvinner) kan det forsvares 
å stoppe OAK den tiden som DAPT anses 
nødvendig.

Behandlingsintensitet
Ved antikoagulasjon med VKA i kombina-
sjon med platehemmer(e) anbefales INR 
styrt til INR-nivå 2,0-2,5, med unntak for 
antikoagulerte pasienter med mekanisk 
mitralklaffprotese, der INR bør ligge i nivå 
2,5-3,0. For pasienter antikoagulert med 
NOAK anbefales laveste dokumenterte 
dose, dvs. for dabigatran 110 mg x 2, for 
rivaroksaban 15 mg x 1 og for apiksaban 2,5 
mg x 2. Denne doseringen av apiksaban 
er noe uavklart (50 % reduksjon av vanlig 

terapidose) og inntil flere data foreligger 
har noen eksperter ment at 5 mg x 2 bør 
kunne gis til pasienter med lav blødnings-
risiko (pga. antatt sikrere profylakse ved 
atrieflimmer).

Behandlingsvarighet
Nøkkelordet er individualisert behand-
lingsvarighet. Den aktuelle pasienten bør 
karakteriseres ut fra risiko for tromboembo-
lisme og blødning, fortrinnsvis ved bruk av 
validerte skår (CHA2DS2-VASc og HAS-
BLED ved atrieflimmer), og klinisk situasjon 
(stabil koronarsykdom vs. akutt koronar-
syndrom). I utgangspunktet anbefales 
trippelbehandling i 4 uker (BMS) i stabile 
situasjoner og i 6 måneder (DES eller ved 
akutt koronarsyndrom), men ved økt blød-
ningsrisiko kan dette siste tidsintervallet 
forkortes, evt. ned til 4 uker. Etter perioden 
med trippelbehandling anbefales OAK + 
singel platehemmer fram til 12 måneder (og 
her kan det velges mellom ASA og klopi-
dogrel). Etter 12 måneder anbefales OAK 
alene, men det gis rom for å fortsette også 
med ASA utover dette, f.eks. ved stenting 
av hovedstamme, proksimal LAD etc.). I 
tabellen er disse skjematiske anbefalingene 
ført opp. Til pasienter med akutt koronar-
syndrom og som ikke behandles med PCI, 
anbefales OAK + singel platehemmer (ASA 
eller klopidogrel) i 1 år.

OAK + singel platehemmer 
etter stenting?
Dokumentasjonen for OAK og klopidogrel 
fra start er relativt sparsomt dokumentert 
(randomisert i WOEST-studien og i tillegg 
finnes noen observasjonelle data). Her ser 
denne kombinasjonen ut til å komme bedre 
ut enn konvensjonell trippelbehandling. I 
ISAR-TRIPLE-studien ble det vist at ved trip-
pelbehandling var behandling med klopido-
grel i 6 uker like bra som i 6 måneder, både 
med tanke på blødningskomplikasjoner og 
iskemiske hendelser (hele første år ASA 
+ OAK i bunnen). Flere studier med OAK 
+ singel platehemmer er igangsatt, men 
allerede med nåværende kunnskap gir anbe-
falingene rom for å overveie kombinasjonen 
OAK + klopidogrel fra start til pasienter 
med antatt svært høy blødningsrisiko.
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Oppsummering
Som det vil gå fram av ovenstående og 
tabellen, gir retningslinjene et betyde-
lig rom for en individuell vurdering av 
behandlingsopplegget etter PCI/stenting av 
pasienter med god indikasjon for langvarig 

Indikasjon Blødnings-
risiko

Klinikk Anbefaling

A.flimmer,
CHA2DS2-
VASc ≥ 2

Mekanisk
hjerteklaff

Trombo-
embolisme

HAS-BLED 
< 3

Stabil 4 uker (inntil 6 mndr.) trippelbeh.
Deretter inntil 12 mndr. OAK + ASA el. 
klopidogrel (SAPT).

AKS 6 mndr. trippelbeh.
Deretter inntil 12 mndr. OAK + ASA el.
klopidogrel (SAPT).

HAS-BLED 
≥ 3

Stabil 4 uker trippelbeh.
Deretter inntil 12 mndr. OAK + ASA el.
klopidogrel (SAPT).

AKS 4 uker trippelbeh. (evt. OAK+SAPT).
Deretter inntil 12 mndr. OAK + ASA el.
klopidogrel (SAPT).

 
Tabell 1. Forslag til antitrombotisk behandling til pasienter med langtids oral antikoagula-
sjonsbehandling og koronarsykdom som PCI-behandles. AKS: akutt koronarsyndrom, OAK: 
oral antikoagulasjon, ASA: acetylsalicylsyre, SAPT: «Single AntiPlatelet Therapy» (= ASA 
eller klopidogrel). (Tilpasset etter Halvorsen S, Hjerteforum 2015, nr. 3)

OAK-behandling. Sentralt er vurdering av 
trombotisk risiko, blødningsrisiko og klinisk 
situasjon ved PCI. Epikrisen fra PCI-senter 
(og fra pasientens hjemmesykehus til fast-
legen) bør inneholde begrunnet forslag til 
antitrombotisk behandling.
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VÄNSTER GRENBLOCK OCH 
BRÖSTSMÄRTA: INDIKATION FÖR AKUT 

REPERFUSIONSBEHANDLING?
Thomas Kellerth, Hjärt-lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro

Europeiska och amerikanska riktlinjer ger 
en 1A-rekommendation till akut reperfusio-
nsterapi till patienter med mis-
stänkt hjärtinfarkt och EKG-fynd 
i form av ST-höjning eller vänster 
grenblock som är nytillkommet, 
eller misstänkt nytillkommet. 
Jag kommer här att diskutera 
flera problem i diagnostik och 
behandling av dessa patienter 
och även argumentera varför 
nuvarande riktlinjer inte är helt 
adekvata.

Diagnostiska 
svårigheter
Vänster grenblock (left bundle branch block, 
LBBB) förekommer hos 2-5 % av patienter 
som söker för bröstsmärtor på en akutmot-
tagning (1,2). Vid LBBB föreligger uttalade 
repolarisationsförändringar vilket försvårar 
bedömning av ischemiska ST-förändringar. 

Sgarbossa et al (3) analyserade EKG från 
patienter med LBBB i den stora GUSTO-1 

studien och fann att ST-höjning 
konkordant med QRS-vektorn, 
ST-sänkning i V1-V3 eller diskor-
dant ST-höjning > 5 mm korrele-
rade till akut hjärtinfarkt. Senare 
analyser har visat att fynd av ST-
konkordans (bild 1) har en hög 
specificitet för koronar ocklusion, 
men tyvärr mycket låg sensiti-
vitet, vilket kraftigt minskar den 
kliniska användbarheten. 

Dålig prognos
Många studier har visat att 

mortaliteten hos patienter med LBBB och 
hjärtinfarkt är hög. I den svenska databa-
sen ligger mortaliteten efter 1 år mer än 
dubbelt så högt jämfört med STEMI och 
NSTEMI (bild 2). Stenestrand et al (4) 
visade 2004 att skillnaden i mortalitet 
till stor del kan förklaras av att patienter 

med LBBB är äldre, har ökad 
komorbiditet och sämre 
vänsterkammarfunktion. 

LBBB och 
hjärtinfarkt
Det finns inte mycket stöd för 
antagandet att LBBB uppstår 
akut som en följd av trombo-
tisk koronar ocklusion. Detta 
kan delvis förklaras av blod-
försörjningen till retlednings-
systemet: His bunt, höger 
skänkel och vänster främre 
fascikel försörjs av LAD, 
medan vänster bakre fascikel 
försörjs från höger kranskärl 
via AV-nodala grenar. LBBB är 
sannolikt i första hand en mar-
kör för underliggande struk-
turell hjärtsjukdom, gamla 
hjärtinfarkter och fibros. 

Bild 1: EKG med LBBB och ST-konkordans och excessiv ST-höjning i 
V2-V4
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Man kan av flera skäl ifrågasätta 
begreppet «nytillkommet» LBBB. Defini-
tionen bygger på en negation: ett LBBB 
som inte är känt sedan tidigare. Jag har i 
litteraturen inte kunnat hitta något stöd för 
att grenblockets förmodade ålder skulle kor-
relera till ökad sannolikhet för hjärtinfarkt 
eller ökad nytta med reperfusionsbehand-
ling. Tvärtom, i en liten studie från Örebro 
visade vi att frekvensen hjärtinfarkt var den 
samma i gruppen med nytillkommet LBBB 
jämfört med gruppen som hade ett tidigare 
känt LBBB (33 % vs 37 %, p=0.912) (5). 
Liknande fynd finns i studien av Chang et al 
från en akutmottagning i USA (1).

Infarktdiagnostik hos äldre pati-
enter med hjärtsvikt kan vara svår och ett 
troponinläckage kan i vissa fall misstolkas. 
Patienter med LBBB är äldre och har oftare 
hjärtsvikt vilket kan innebära större risk för 
överdiagnostik. Ytterligare en svårighet är 
att vi inte säkert kan veta om en hjärtinfarkt 
hos en patient med grenblock ska betrak-

tas som en STEMI-ekvivalent, och 
genomgå akut reperfusionsterapi, eller 
en NSTEMI, och isåfall genomgå suba-
kut koronar angiografi efter sedvanlig 
värdering av nytta och risk.

LBBB och 
reperfusionsterapi
Rekommendationen att erbjuda akut 
reperfusionsterapi vid grenblock 
härstammar från 1990-talet, då en 
metaanalys av trombolysstudier, FTT-
studien (6), omfattande 9 studier och 
58600 patienter, visade att förekomst 
av ST-höjning eller grenblock (BBB) 
korrelerade till sänkt mortalitet efter 
trombolys, till skillnad från exempel-
vis ST-sänkning eller andra EKG-

förändringar (bild 3). Europeiska riktlinjer 
från 1996 lyder följaktligen: «for patients 
with the clinical presentation of myocardial 
infarction and with ST elevation or bundle 
branch block, early reperfusion should be 
attempted» (7). I reviderade riktlinjer från 
2003 införs begreppet «new or presumed 
new» LBBB. (8) 

Rekommendationen begränsas 
således, men någon vetenskaplig referens 
anges inte. En genomgång av de 9 studierna 
i FTT-analysen visar att flertalet studier 
inkluderade patienter oavsett EKG-fynd, 
och att ingen av studierna gjorde åtskillnad 
mellan höger och vänster grenblock, eller 
tog hänsyn till grenblockets förmodade 
ålder. Begreppet «nytillkommet LBBB» har 
sedan dess levt kvar i reviderade riktlinjer 
och i dokumenten «Universal definition of 
myocardial infarction», enligt min mening 
på mycket svaga grunder. 

Reperfusionsterapi innebär nuförti-
den ofta akut koronar angiografi med sikte 

Bild 3: från FTT-analysen, mortalitet analyserat utifrån EKG vid randomisering. Referens 6.

 

Bild 2: från Swedeheart årsrapport 2014: mortalitet vid olika 
infarkttyper, alla åldrar, 2012-2013
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på PCI. En metaanalys av Keeley et al (9) 
lade grunden för denna terapiförändring, då 
man visade sänkt mortalitet vid primär PCI 
(PPCI) jämfört med trombolys. Analysen 
byggde på 23 studier och 7739 patienter. 
Endast 4 av studierna inkluderade patienter 
med LBBB, men antalet går inte att finna 
i publikationerna. I en sentida studie av 
PPCI, HORIZONS, var andelen patienter 
med LBBB endast 1% (10). Det finns skäl 
att förmoda att endast ett mycket litet antal 
patienter med grenblock har ingått i rando-
miserade studier av PPCI vs trombolys.

False-positive cath-lab 
activation 
Begreppet har beskrivits i ett flertal publika-
tioner de sista åren och innebär att en pati-
ent har angiograferats akut under misstanke 
om STEMI eller STEMI-ekvivalent, men att 
en hjärtinfarkt eller akut koronar ocklusion/
trombotisk lesion (s k «culprit lesion») inte 
kunnat påvisas. I tabell 1 sammanställs åtta 
aktuella studier, där frekvensen «onödig 
angiografi» ligger mellan 44 och 82 %. 
Studierna redovisar resultat från «STEMI 
networks» dvs huvudsakligen prehospitala 
kohorter och resultaten stämmer med 
dagliga erfarenheter på våra interventionella 
centra: många LBBB-patienter har inte akut 
hjärtinfarkt, och särskilt inte en STEMI-

ekvivalent! Man kan argumentera för att 
alla angiografier inte är onödiga, men det 
finns både en risk och en kostnad för denna 
logistik.

Flera studier har visat en relativt 
låg frekvens hjärtinfarkt i populationer 
med bröstsmärta och LBBB. Chang et al 
(1) studerade 7937 konsekutiva patienter 
som sökte för bröstsmärta på en akutmot-
tagning. 191 hade LBBB och frekvensen 
hjärtinfarkt var 6 %, samma som i gruppen 
utan grenblock. Även i trombolysstudier 
har precisionen visat sig vara låg. Av 22839 
patienter inkluderade i ASSENT 2/3-studi-
erna, hade 267 LBBB. Endast 158 (63 %) av 
dessa fick diagnos hjärtinfarkt (11). Trom-
bolys till en patient utan hjärtinfarkt medför 
ingen nytta men betydande risk för allvarlig 
blödning. Risken för onödig trombolys tycks 
vara extra hög vid LBBB.

Vad hände med RBBB?
Flera studier har visat hög mortalitet vid 
hjärtinfarkt och RBBB, ibland till och med 
högre än vid LBBB. Widimsky et al (12) 
studerade 6742 patienter med hjärtinfarkt 
remitterade för akut koronar angiografi. 
427 (6 %) hade RBBB och 291 (4 %) hade 
LBBB. Koronar ocklusion (TIMI-flöde 0 eller 
1 i infarktrelaterat kärl) var vanligare vid 
RBBB jämfört med LBBB (51,7 vs 39,4 %, 

Tabell 1: studier av false-positive cath-lab activation. Prehospitala kohorter av pat med 
STEMI/nLBBB. Observera skillnader i frekvens av angiografier. Definition av false-positive 
var oftast «no culprit lesion». Notera att även NSTEMI ofta har en culprit lesion.
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p=0,023). Sjuhusmortaliteten var lika (14,3 
vs 13,1 %). Ett intressant fynd var att 47 % 
av patienterna med RBBB inte hade ST-höj-
ning. RBBB var ett vanligt fynd vid ocklusion 
av vänster huvudstam. Författarna argu-
menterar för att även RBBB bör återinföras i 
riktlinjer för STEMI.

Sammanfattning 
 y De flesta patienter med LBBB och 

bröstsmärtor har inte hjärtinfarkt.
 y De flesta patienter med LBBB och hjärtin-

farkt har troligen inte «STEMI».
 y LBBB korrelerar till hög ålder, kronisk 

ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt, 
men troligen inte till akut koronart 
syndrom.

 y Begreppet «nytillkommet» LBBB är 
inte bara ologiskt utan också sanno-
likt irrelevant som grundval för akut 
reperfusionsterapi.

 y Det finns inte underlag för en 1A-rekom-
mendation avseende reperfusionsterapi 
vid nytillkommet eller förmodat nytill-
kommet LBBB, inte heller underlag för att 
särskilja rekommendationer för LBBB och 
RBBB.

 y Tänk kliniskt: EKG-tolkning vid BBB är 
svår eller omöjlig (jämför med pacema-
ker): låt patientens symtom och status 
avgöra den akuta handläggningen.

 y Mer forskning behövs i denna högriskpo-
pulation. Vi studerar för närvarande ett 
stort material från Swedeheart, där vi 
sedan 2012 registrerar om LBBB är känt 
sedan tidigare eller inte. Resultaten kom-
mer att presenteras under 2016.

Vid Universitetssjukhuset i Örebro 
tillämpar vi följande praxis:

 y Akut koronar angiografi: vid ST-konkor-
dans (ovanligt) eller klinisk bild med 
cirkulationspåverkan eller resistent 
bröstsmärta, illamående, kallsvettighet. 

 y Övriga patienter: handlägg som NSTE-
ACS, dvs inläggning, troponinserie och 
ställningstagande till invasiv strategi 
efter individuell bedömning.

Ekokardiografi har en viktig plats vid akuta 
kardiologiska bedömningar och fynd av 

hypokinesi i segment som har bevarad 
väggtjocklek kan indicera akut ischemi och 
tala för akut koronar angiografi i utvalda fall. 
Metodens användbarhet begränsas dock av 
att eko-kompetens saknas prehospitalt och 
på akutmottagningar, inte minst på jourtid.
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SELVBEGRENSENDE 
VENTRIKKELTAKYKARDI  

– FARLIG ELLER IKKE?
Trine Fink Håland, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Selvbegrensende ventrikkeltakykardi 
(nsVT) er en vanlig problemstilling innen 
kardiologien. Prevalens av nsVT varierer 
ved de forskjellige hjertesykdommene, og 
spørsmålet er om nsVT kan si 
noe om pasientens prognose 
videre. I de fleste forsknings-
studier brukes nsVT som en 
risikomarkør for plutselig død 
selv om det ikke er en kausal 
sammenheng mellom de to 
parameterne. NsVT kan vel 
så gjerne være et surrogatmål 
for ventrikulær dysfunksjon og 
elektrisk ustabilitet som øker 
pasientens risiko for mortalitet. 

Definisjonen av nsVT 
er ikke universell. EHRA/HRS/
APHRS’ konsensusartikkel om ventrikulære 
arytmier (1) definerer nsVT på følgende 
måte: 

 y Mer enn 3 påfølgende hjerteslag som 
oppstår i ventriklene

 y Hastighet over 100 slag per minutt
 y Varighet under 30 sekunder

Hvilken betydning nsVT har som prediktor 
for plutselig død kan variere ved de forskjel-

lige hjertesykdommene. Foredraget ved 
årets høstmøte omhandlet tilfeldig funn av 
nsVT som risikomarkør for plutselig død 
hos friske og ved hjertesykdommer som 

affiserer myokard. Foredraget 
omhandlet ikke kanalopatier. 

Normale hjerter
NsVT forekommer hos pasi-
enter der en ved utredning 
ikke finner bakenforliggende 
hjertesykdom. Prevalens av 
nsVT ved normale hjerter er 
vanskelig å anslå, men ved 
Holter-registreringer vil ca. 
10 % utgjøre pasienter uten 
sikker hjertesykdom. Framing-
hamstudien viste at mye VES 

(mer enn 30 ventrikulære ekstrasystoler 
(VES) per minutt), dubletter og ventrik-
keltakykardi (VT) dobler risiko for mortalitet 
og hjerteinfarkt hos asymptomatiske menn 
(2). Engstrøm og medarbeidere fant derimot 
ikke økt risiko for kardiovaskulær sykdom 
og mortalitet ved ventrikulære arytmier i en 
prospektiv studie av friske menn som ble 
fulgt opp over en 10 års periode (3). 

Idiopatisk VT kan ha sitt opphav fra 
de fleste ventrikulære strukturer, men hyp-
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pigst fra hjertets utløp der høyre utløps-VT 
(RVOT-VT) dominerer (70-80 %). Det er 
antatt at idiopatisk VT er adrenergt mediert 
der forsinkede etterpolariseringer er en 
del av mekanismen. Ved arbeidsbelastning 
tilkommer det VES og nsVT ved starten 
av belastningen som går bort ved økende 
belastning og kommer tilbake i recovery-
fasen. RVOT-VT regnes som en relativt 
benign arytmi der risiko for plutselig død 
ansees som lav. 

Totalt sett har en ikke funnet sikre 
holdepunkter for at nsVT har en prediktiv 
verdi med tanke på plutselig død hos pasi-
enter uten bakenforliggende hjertesykdom 
(1). Det vil dog være naturlig at disse pasi-
entene blir grundig utredet for å utelukke 
kardiomyopati i et tidlig stadium. Det er 
anbefalt at pasienter med nsVT følges opp 
videre selv om man ikke finner underlig-
gende tegn til hjertesykdom (4). Hvor hyp-
pig pasientene skal følges opp vil avhenge 
av karakter av nsVT og symptomatologi. 
Raske, langvarige nsVT med symptomer bør 
følges hyppigere (årlig) og behandles med 
antiarytmika og eventuelt med kateter abla-
sjon (tabell 1). 

Atleter
Prevalens av nsVT hos atleter er anslått 
til 5 % av Biffi og medarbeidere som har 
undersøkt profesjonelle roere og svømmere 
(5). Selve mekanismen for nsVT hos atleter 
er usikker, men ikke relatert til myokardfor-
andringer eller grad av bradykardi (5). En 
teori for mekanismen av nsVT er endring i 
det autonome nervesystemet mot en mer 
sympatikusdominans som fører til bedre 
yteevnene i aktivitet. Dette kan skape en 
«irritabilitet» i myokard som kan gi opphav 
til de ventrikulære arytmiene (4). NsVT 
hos atleter ser ikke ut til å ha prognostisk 
betydning for plutselig død når arytmiene 
går over under aktivitet, og behandlingen 
blir rent symptomatisk. 

Hypertensjon og 
klaffesykdom
Supraventrikulære og ventrikulære arytmier 
hos pasienter med hypertensjon og klaffe-
sykdom forekommer hyppig. Ved hyperten-
sjon er hyppigheten av nsVT beskrevet til å 
være rundt 8 %, men dette fordobles hvis 
det i tillegg foreligger myokardforandringer 
som hypertrofi. Det er beskrevet nsVT hos 
opp til 25 % av pasienter med signifikant 
klaffesykdom som aortastenose og mitralin-

Tabell 1. Prediktiv verdi og behandling av nsVT hos normale og pasienter med myokardaffeksjon

Klinisk presentasjon Risiko for plutselig død Behandling

Normalt hjerte
Tilfeldig funn Ingen sikker prognostisk betydning 

hvis ingen tegn til kardial patologi
Idiopatisk VT: betablokker, kalsiumblokker, 
1C-antiarytmika ved symptomer. Vurdere 
kateterablasjon

Atleter Sannsynlig ingen prognostisk betyd-
ning når de går over ved aktivitet

Symptomatisk

Hypertensjon og 
klaffepatologi

Risiko baserer seg på grunnsykdom Underliggende sykdom, betablokkere

Iskemisk hjertesykdom 
Akutt hjerteinfarkt < 
48 timer

Ingen sikker prognostisk betydning Revaskularisering og betablokkere

Tidligere 
hjerteinfarkt 
EF< 35%

Økt risiko Revaskularisering og betablokkere.
Vurdere ICD ved EF<35 %, NYHA-kl. II-III og 
optimal medisinsk behandling

Dilatert kardiomyopati Usikker prognostisk betydning når EF 
tas med i betraktning

Vurdere ICD ved EF<35 %, NYHA-kl. II-III og 
optimal medisinsk behandling

Hypertrofisk 
kardiomyopati

Økt risiko Betablokker, HCM-risikokalkulator med 
tanke på ICD
Elliot et al. Eur Heart J 2014;35:2733-2779

Arytmogen høyre ven-
trikkel- kardiomyopati

Økt risiko Betablokker, risikovurdering, med tanke på 
ICD
Corrado et al. Circulation 2015;132:441-453
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suffisiens. I studier som omhandler risik-
ostratifisering av pasienter med hyperten-
sjon, kommer derimot ikke nsVT ut som en 
uavhengig prediktor for plutselig død når 
venstre ventrikkel-hypertrofi og -dysfunk-
sjon inkluderes (4,6).

Koronarsykdom
NsVT forekommer relativt hyppig i akuttfa-
sen ved hjerteinfarkt og ved iskemisk kar-
diomyopati. Monomorf nsVT er ofte knyttet 
til dannelse av reentry fenomener grunnet 
arr og randsoneiskemi, men flere foci kan 
bli elektriske ustabile ved iskemi som gir 
opphav til polymorf nsVT. 

Prevalens av nsVT er rapportert til å 
være 18-25 % ved NSTEMI og opp til 75 % 
av ved STEMI grunnet reperfusjonsartymier. 
Risiko for plutselig død fordobles hvis nsVT 
foreligger > 2 døgn etter symptomdebut og 
behandling (7,8), men øker ikke hvis nsVT 
foreligger innenfor de første 48 timene (1). 

Hjertesvikt
Prevalens av nsVT varierer i studier fra 
30-80 % hos hjertesviktpasienter med 
ejeksjonsfraksjon (EF) < 30-40 % (9,10). 
Det foreligger enkelte studier der nsVT er 
en uavhengig prediktor for plutselig død hos 
hjertesvikt-pasienter (9), men totalt sett ser 

Figur 1. Pasient med uttalt HCM og nsVT ved Holter-registrering.

Figur 2. EKG (pasient 1) fra en ung kvinne med residiverende VT og nærsynkope. Kateterabla-
dert to ganger. Ekkokardiografi viser god høyre ventrikkelfunksjon. MR viste senere dyskinesi i 
apikale tredjedel av høyre ventrikkel. Pasienten oppfylte kriteriene for ARVC.
Ekkokardiografi (pasient 2) av en eldre mann med ARVC og uttalt høyre ventrikkelsvikt med 
primærprofylaktisk ICD. 
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det ikke ut til at nsVT gir noe ekstra verdi 
med tanke på risikostratifisering utover 
andre kliniske data som funksjonsklasse 
(NYHA-klasse) og EF (1,11). Indikasjon for 
primærprofylaktisk ICD baserer seg blant 
annet på disse to parameterne. 

Dilatert kardiomyopati
Pasienter med idiopatisk dilatert kardio-
myopati (DCM) har en prevalens for nsVT 
på rundt 40-50 %. NsVT ved DCM har 
ingen sikker prognostisk betydning med 
tanke på plutselig død (1,12). Marburg 
Cardiomyopathy-studien viste at VES og 
nsVT er assosiert med høyere arytmiri-
siko i univariatanalyser, men kun EF var en 
signifikant prediktor for alvorlige hendelser i 
multivariatanalyser med en RR på 2,3 per 10 
% fall i EF (13). 

Hypertrofisk kardiomyopati 

Det er ikke uvanlig med nsVT ved 
hypertrofisk kardiomyopati (HCM) (figur 
1), og hyppigheten er anslått til å ligge 
omkring 25-30 % (4,14). NsVT er ved HCM 
relatert til fortykket myokard med endret 
arkitektur av myocytter og myofilamenter, 
småkarsykdom med iskemi og fibrose (15). 
Grad av fibrose har vist seg til å være en 
viktig faktor for arytmier videre (16). NsVT 
er en signifikant prediktor for plutselig 
død hos HCM pasienter og er inkludert 
i risikovurdering i både de europeiske og 
amerikanske retningslinjene (17,18). Enkelte 
studier har vist at nsVT har best prediktiv 
verdi hos de yngste pasientene (< 30 år) 
(14). 

Arytmogen høyre ventrikkel-
kardiomyopati 
Arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati 
(ARVC) er en arvelig hjertemuskesydom 
som gir endring i desmosomene som binder 
myocyttene sammen. ARVC affiserer 
spesielt høyre ventrikkel med risiko for 
plutselig død. Sykdommen har ofte «varme» 
og «kalde» faser der arytmier og hjertesvikt 
kan dominere i forskjellig perioder (figur 2). 
Studier viser at nsVT har en prediktiv verdi 
hos ARVC-pasienter med tanke på plutselig 
død, og nsVT alene har en klasse IIa-indika-
sjon for ICD (19,20).
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TROMBEASPIRASJON VED STEMI
Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Patogenesen ved STEMI inkluderer i de aller 
fleste tilfelle en akutt trombotisk okklusjon 
av et epikardialt koronarkar. Mekanisk fjer-
ning av trombemateriale under primær PCI 
kan derfor virke logisk. Ulike aspirasjons-
katetre og ulike metoder for trombesug har 
vært i bruk. I dag benyttes stort 
sett enkle katetre for manuell 
aspirasjon. Det foreligger tre 
større studier som har under-
søkt nytten av rutinemessig 
trombeaspirasjon ved STEMI. 
I 2008 ble TAPAS-studien 
publisert (1). I alt 1071 pasienter 
med STEMI ble randomisert 
til trombeaspirasjon eller ikke. 
Primært endepunkt i studien 
var «myocardial blush» grad 
0-1. Dette er et surrogatende-
punkt som uttrykker forhold ved 
mikrosirkulasjonen. TAPAS-studien viste 
signifikant bedre mikrosirkulasjon bedømt 
ved «blush grade» i aspirasjonsgruppen. 
Studien var ikke designet for harde ende-
punkter, men ett års data ble publisert med 
signifikant lavere dødelighet ved aspirasjon 
(2). Etter TAPAS-studien fikk rutinemessig 
trombeaspirasjon en IIa-anbefaling i ESC 
STEMI-retningslinjene (3). 

I 2013 ble den svenske TASTE-
studien publisert (4). 7244 pasienter ble 
inkludert basert på randomisering i det 
svenske PCI-registeret SCAAR. Primært 
endepunkt var totalmortalitet etter 30 
dager. Registrering av endepunkter ble gjort 
ved bruk av registre. Den måten våre sven-
ske kolleger benyttet SCAAR-registeret på 
til å gjennomføre denne studien er genial 
og til etterfølgelse. Studien ble effektivt 
gjennomført med relativt lave kostnader. En 
innvending mot TASTE-studien kan være at 
endepunkter ikke ble vurdert av en ende-
punktskomité, mens en vesentlig styrke er 
at den gir god oversikt også over den del av 
STEMI-populasjonen som ikke ble inklu-
dert. I alt 60 % av STEMI- pasientene ble 
Inkludert i TASTE. De viktigste grunnene til 
at pasienter ikke ble inkludert var at det ikke 
var mulig å innhente samtykke eller at trom-

beaspirasjon ble vurdert som uaktuell av 
tekniske grunner. Studien var nøytral; rutine-
messig trombeaspirasjon hadde ingen effekt 
på primært endepunkt. Totalmortalitet etter 
30 dager var henholdsvis 2,8 og 3,0 % i 
aspirasjons- og kontrollgruppen. Ett års data 

fra studien er også publisert, og 
heller ikke her var det forskjell 
mellom gruppene (5). 

Den største randomi-
serte studien på rutinemessig 
trombeaspirasjon ved STEMI er 
TOTAL med 10 732 pasienter 
(6). Primært endepunkt var kar-
diovaskulær død, residivinfarkt, 
kardiogent sjokk eller hjertesvikt 
i NYHA-klasse IV etter 180 
dager. Det var ingen forskjell 
mellom gruppene. Ett års 
data i TOTAL-studien er nylig 

publisert, og gruppene kommer likt ut også 
etter ett år (7). Etter TASTE og TOTAL kan 
det nå konkluderes at rutinemessig trom-
beaspirasjon ved STEMI ikke er indisert. I 
ESC-retningslinjene for revaskularisering fra 
2014 er rutinemessig trombeaspirasjon ved 
STEMI nedgradert til en IIb-anbefaling med 
evidensnivå A (8). Det har altså gått fra en 
sterkere anbefaling med svak evidens til en 
svakere anbefaling med sterkere evidens. En 
refleksjon i denne sammenheng kan være at 
en skal være forsiktig med å tillegge surro-
gatendepunkter for stor vekt i utarbeidelse 
av retningslinjer.

Resultatene fra TASTE og TOTAL 
betyr ikke nødvendigvis at trombeaspirasjon 
ikke har noen plass i behandling av STEMI. 
Det er forskjell på rutinemessig bruk og 
bruk i selekterte tilfelle. I enkelte situasjoner 
med mye trombemasser angiografisk kan 
det likevel være grunn til å foreta aspirasjon. 
I slike tilfelle er det ikke uvanlig at aspiratet 
kan inneholde betydelige trombemengder.

I TOTAL-studien var det økt fore-
komst av hjernslag ved trombeaspira-
sjon (0,7 % vs 0,3 %, p=0,02). En mulig 
mekanisme for dette kan være emboli-
sering i forbindelse med tilbaketrekking 
av aspirasjonskateteret. For å redusere 
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slagrisikoen er det viktig at føringskateteret 
er godt engasjert i koronararterien, det må 
aspireres under hele tilbaketrekkingen av 
aspirasjonskateteret og til slutt anbefales å 
aspirere et par ganger gjennom føringskate-
teret for å fjerne eventuelle tromberester. I 
følge det norske PCI-registeret, NORIC, ble 
det i 2014 benyttet trombeaspirasjon hos 21 
% av STEMI- behandlingene i Norge (Svein 
Rotevatn, personlig meddelelse).

Oppsummering: Det er ikke indikasjon for 
rutinemessig trombeaspirasjon ved STEMI. To 
store randomiserte studier har begge kommet 
ut nøytrale. Dette utelukker ikke at metoden 
kan benyttes og være nyttig i enkelttilfelle med 
angiografisk store trombemengder. Det er hol-
depunkter for at trombeaspirasjon kan medføre 
en økt hjerneslagrisiko.
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PERIKARDIAL KONSTRIKSJON ETTER 
HJERTEKIRURGI

Kai Andersen, Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Kronisk konstriktiv 
perikarditt - generelle 
forhold
Den dominerende del av disse tilstandene 
er enten idiopatisk eller sekundær til tidli-
gere viral perikarditt (1,2). Perikard er stivt 
og som oftest fortykket, med følgelig ventri-
kulært fylningshinder og diastolisk hjerte-
svikt. Ekkokardiografi/doppler-undersøkelse 
er diagnostisk hovedmetode. CT og MR gir 
ofte viktig strukturell tilleggsinformasjon, og 
i noen tilfelle er også invasiv hemodynamisk 
diagnostikk nødvendig. Forståelse av respi-
ratorisk varierende hemodynamiske funn er 
avgjørende for å skille konstriksjon fra andre 
tilstander (2). I tillegg vil bestemmelse 

av tidlig-diastolisk hastighet av mitral-
annulus kunne bidra til å avklare dette (2,3). 
Imidlertid kan funnene variere noe med ulik 
etiologi.

Om konstriksjon etter tidligere 
hjertekirurgi
Tidligere hjertekirurgi er angitt å være årsak 
til vel en tredjedel av tilfellene med kon-
striktiv perikarditt (1,2). Tilstanden er av 
stor klinisk betydning og er forbundet med 
dårlig prognose (4). Affeksjonen av perikard 
kan være regional, dessuten med samtidig 
affeksjon av myokard slik som også ofte 
foreligger etter stråleskade. Diagnostikken 
er derfor ofte vanskelig og kan kreve invasiv 
avklaring.
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Patologisk anatomiske og 
patofysiologiske hovedtrekk
Perikard er som oftest fibrotisk fortykket 
hos (> 80%), i mange tilfelle også med 
kalknedslag (1,2). Dette medfører tap av 
perikardial ettergivelighet med hindret 
ventrikulær fylning. Som et resultat retine-
res væske etter aktivering av renin-angi-
otensin-aldosteron systemet med økning 
av diastoliske ventrikkeltrykk for å opprett-
holde kardial fylning og minuttvolum. Siden 
perikard omslutter hele hjertet vil det fore-
ligge tilsvarende trykkøkning med diastolisk 
trykklikhet i alle fire hjerteavsnitt. 

Respiratorisk varierende 
hemodynamiske funn
Normalt vil respiratoriske endringer i 
intratorakalt trykk formidles til hjertets 
kaviteter, mens hjerteavsnittene er isolert 
fra disse trykkendringene ved konstriktiv 
perikarditt (2). Når det intratorakale trykket 
reduseres under inspirasjonen, vil derfor 
trykkgradienten mellom lungevenene og 
venstre hjertehalvdel være mindre enn 
normalt, med følgelig reduksjon av lunge-
venøs og transmitral blodstrøm og derved 
redusert fylning av venstre ventrikkel. Som 
ledd i ventrikulær interaksjon tilkommer da 
et skifte av septums posisjon mot venstre 
med samtidig økt fylning av høyre ventrik-
kel. Under ekspirasjonen fører intratorakal 
trykkøkning til motsatte endringer med økt 
fylning av venstre ventrikkel, overskytning 
av septum mot høyre med nedsatt høyre 
ventrikkelfylning som også medfører at 
levervenøs blodstrøm reverseres i tidlig 
diastole. Perikardial konstriksjon er derfor 
karakterisert av økt inspiratorisk reduksjon 
av tidlig diastolisk transmitral blodstrøms-
hastighet, respiratorisk skifte av interven-
trikulærseptums posisjon og ekspiratorisk 
reversering av levervenøs blodstrøm (3). 

Forandret tidlig diastolisk bevegelse 
av annulus mitralis
Laterale venstre ventrikkelveggs tilhef-
ting til et fortykket og stivt perikard fører 
til at ventrikkelens radiale ekspansjon i 
diastole hindres (3). Dette er forbundet 
med kompensatorisk endret longitudinal 
bevegelse med økt tidligdiastolisk bevegelse 
av mediale del av annulus mitralis (mediale 

e’). Mens laterale del av annulus normalt 
har større bevegelseshastighet enn medi-
ale del er dette forholdet oftest reversert 
ved konstriktiv perikarditt - såkalt «annulus 
reversus» - pga. hindret bevegelse lateralt. 

Påvisning av konstriktiv perikarditt/
diagnostisk treffsikkerhet
Den diagnostiske sensitiviteten av ekko-/
doppler-funnene ovenfor er funnet å 
være 75 %-93 %, høyest for respiratorisk 
septumskift (3). Positiv prediktiv verdi var 
gjennomgående høy, 92 %-96 %, størst 
for ekspiratorisk reversering av levervenøs 
blodstrøm. Sammenlignet med dem med 
vanligste etiologi hadde pasienter med 
tidligere kirurgi lavere medial e’-hastighet 
og lavere hastighet av reversert levervenøs 
blodstrøm. Pasienter med tidligere strålebe-
handling hadde mindre variasjon i transmi-
tral blodstrømhastighet og lavere medial 
e’-hastighet.

Behandling/prognose
Symptomgivende kronisk konstriktiv peri-
karditt må behandles med perikardectomi 
(2,4,5). Mens 30 dagers mortalitet er så 
høy som 5%-10%, er den også reduserte 
langtidsprognosen likevel klart bedre 
etter perikardektomi enn med konservativ 
behandling (5). Imidlertid er langtids-
prognosen hos tidligere hjerteopererte 
dårligere enn hos dem med idiopatisk eller 
postinflammatorisk etiologisk bakgrunn for 
konstriksjonen (2,4). Prognosen er bedre 
etter total perikardektomi enn etter partiell 
reseksjon av perikard (2) og er bedre hos 
dem som fortsatt bare har relativt moderat 
nedsatt funksjonsnivå (2,4). Diagnose og 
behandling må derfor ikke forsinkes.

Endrede ventrikulære 
veggbevegelser etter sternotomi, av 
diagnostisk betydning? 
Etter sternotomi tilkommer redusert longi-
tudinal ventrikkelbevegelse, særlig av høyre 
ventrikkels frie vegg der redusert longi-
tudinal funksjon kan persistere i lang tid. 
Samtidig foreligger ofte paradoks bevegelse 
av interventrikulærseptum. Basert på nyere 
data har det vært drøftet om adherenser 
mellom brystvegg og høyre ventrikkel fører 
til nedsatt rotasjon av anteroseptale deler 
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basalt i venstre ventrikkel slik at normal 
rotasjon av øvrige basale avsnitt skyver 
fremre del av septum inn mot høyre ventrik-
kels kavitet (6). Det er ikke avklart om slike 
bevegelsesendringer også kan være en del 
av konstriktive funksjonsforandringer etter 
tidligere hjertekirurgi. Imidlertid synes de å 
kunne påvirke diagnostiske forhold. Således 
er en viktig variabel som medial e’ funnet å 
være lavere hos dem som har vært hjer-
teoperert enn hos dem som ikke har vært 
operert tidligere. 

Differensialdiagnostisk avklaring/ 
invasiv utredning
Viktigste differensialdiagnose er restriktiv 
myokardsykdom som imidlertid ikke er 
forbundet med respiratorisk skifte i sep-
tumposisjon og heller ikke med økt mitral e’. 
Dessuten er levervenøs diastolisk blodstrøm 
reversert i inspiriet og ikke i ekspiriet som 
ved konstriksjon. Ved tvetydige funn vil 
invasiv diagnostikk kunne være avklarende. 
Typiske funn ved konstriksjon omfatter 
diastolisk trykklikhet mellom alle fire hjer-
teavsnitt og ventrikulær trykk-kurve med 
diastolisk «dip»-platå-mønster. Samtidige 
diskordante (motsatte) respiratoriske 
variasjoner i venstre og høyre ventrikkels 
systoliske trykk skiller konstriktiv perikarditt 
fra restriktiv myokardsykdom der trykkva-
riasjonene er konkordante. 

Oppsummering/ 
konklusjoner
Tidligere hjertekirurgi er årsak til omtrent 
en tredjedel av tilfellene med konstriktiv 
perikarditt. Perikardektomi gir god sympto-
matisk bedring og er forbundet med bedre 
langtidsprognose enn konservativ behand-
ling. Bortsett fra stråleskade som har enda 
dårligere prognose, er tidligere kirurgi for-
bundet med dårligere prognose enn andre 
årsaker til perikardial konstriksjon. Dårlig 
prognose er dessuten relatert til grad av 
symptomer og hemodynamisk påvirkning. 
Diagnose og behandling må derfor ikke 

forsinkes. Imidlertid, diagnostikken er ofte 
vanskelig, spesielt etter kirurgi pga. mulig 
regional affeksjon av perikard, evt. myo-
kardial dysfunksjon og mulige effekter av 
tidligere sternotomi. Ved tvetydige funn bør 
det i tillegg til supplerende CT og MR også 
foretas invasiv diagnostikk med samtidig 
høyre og venstre hjertekateterisering. 
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FDG-PET/CT VED KARDIOVASKULÆRE 
INFEKSJONER

Håkon Johansen, Avdeling for nukleærmedisin,  
Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital

FDG-PET/CT er et noninvasiv bildediagnos-
tiskt verktøy som gir tomografisk avbild-
ning av metabolsk aktivitet. Metoden har 
etablert seg som et verdifullt hjelpemiddel 
i onkologisk bildediagnostikk 
[1]. Den mest brukte radioak-
tive traceren FDG (radiomerket 
glukoseanalog) blir tatt opp i 
cellene på samme måte som 
glukose, men blir ikke fosforylert 
videre og vil derfor akkumuleres 
i celler med høy glukosemetab-
olisme [2]. I de senere årene har 
også FDG-PET/CT fått økende 
betydning i utredningen av 
infeksjoner og inflammasjoner 
[3]. PET er en svært sensitivt, 
men uspesifikk undersøkelse 
og kan ikke differensiere mellom opptak 
betinget av malignitet, infeksjon eller 
inflammasjon. Myokard har under normale 
forhold høyt opptak av FDG, og signalet fra 
patologisk opptak vil da ofte være vanske-
lig å skille fra fysiologisk opptak. Ved at 
pasienten holder en spesiell diett med høy 
andel av fett og proteiner og lavt inntak 
av karbohydrater de siste 24-48 timer før 
undersøkelsen vil FDG-opptaket i myokard 
bli sterkt redusert, og undersøkelsen blir 
derved lettere å tolke. PET har romlig 
oppløsning på ca. 5 mm, men eventuelle 
bevegelsesartefakter vil redusere oppløse-
ligheten på bildene. Hjerte-, nyre-, eller 
leversvikt er ingen kontraindikasjon mot PET 
med lavdose CT uten intravenøse kontrast-
midler. Stråledosen ved PET/CT er ca. 8 
mSv. Til sammenligning utgjør en standard 
diagnostisk koronar angiografi gjort ved St. 
Olavs Hospital ca. 4 mSv. FDG-opptak kan 
også sees som ledd i en fysiologisk postop-
erativ inflammasjonsprosess, og evt. opptak 
på relativt nyopererte pasienter må tolkes 
med forsiktighet. FDG-PET/CT var ikke 
tilstrekkelig evaluert til å bli inkludert i Euro-
pean Society of Cardiology sine retningslin-
jer for endokarditt i 2009 [4]

Saby et.al. publiserte i 2013 i Journal 
of the American College of Cardiology en 
studie på 72 pasienter med mistenkt 
proteseendokarditt [5]. Alle pasientene 

fikk gjort FDG-PET/CT som 
ledd i utredningen. Man sam-
menlignet de modifiserte Duke 
kriteriene fra 2000 [6] med 
et nytt tilleggskriterium: patol-
ogisk økt FDG-opptak i/ved 
implantert klaff som positivt for 
endokarditt. Det nye majorkrite-
riet økte sensitivitet fra 70 % 
til 97 % og støttet forslaget 
om å inkludere FDG-PET/CT 
som et nytt majorkriterium for 
protese-endokarditt.

Ved infeksjoner i pace-
makere/ICD har FDG-PET/CT vist seg å 
ha viktig diagnostisk verdi. Sarrazin et al. 
publiserte i Journal of the American College 
of Cardiology i 2012 en studie som evaluerte 
FDG-PET/CT på tre grupper pasienter [7]: 
en gruppe med mistenkt infeksjon i pace-
maker/ICD, en annen gruppe pasienter 
med relativt nyimplanterte pacemaker/ICD 
uten mistanke om infeksjon og en tredje 
gruppe med eldre pacemaker/ICD som 
gjorde FDG-PET/CT på annen indikasjon. 
Man fant signifikant økt FDG-opptak rundt 
generatorboks og/eller ledningssystemet 
på pasienter med bekreftet infeksjon. 
Postoperativ inflammasjon etter 4-6 uker 
var signifikant lavere sammenlignet med 
infiserte anlegg. Ingen systemer implantert 
for over 6 måneder siden hadde patologisk 
økt FDG-opptak [7].

Nye retningslinjer for infeksiøs 
endokarditt ble presentert ved ESC-kon-
gressen 2015 i London og publisert i 
European Heart Journal [8] inkluderer nå 
positiv FDG-PET/CT som et nytt majorkri-
terium ved proteseendokarditt (tabell 14 s. 
16). Ved mistanke om infeksiøs endokarditt 
i relasjon til pacemaker/ICD, med positive 
blodkulturer og negativ ekkokardiografi, kan 
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man etter de nye retningslinjene vurdere 
FDG-PET(tabell 25 s. 36). Der FDG-PET 
ikke er tilgjengelig kan leukocyttscintigrafi 
med SPECT/CT være et alternativ. Denne 
undersøkelsen er mindre sensitiv, men har 
høyere spesifisitet. 

Kasuistikker
Kasuistikk 1: Infeksjon i ICD
Pasienten med hypertrofisk kardiomyopati, 
EF 15 %. Primærprofylaktisk ICD fra 2009, 
revidert 2010 grunnet ledningssvikt. Innlagt 
2014 på lokalsykehus med stafylokokksep-
sis. Transtorakal ekkokardiografi uten funn. 

PET/CT viste infisert ledningssystem proksi-
malt og septiske embolier i begge lunger.
(Figur 1 - 4)

Kasuistikk 2: Infeksjon i mekanisk 
aortaklaff og rørgraft
Pasient med bikuspid aortaklaff og dilatert 
aorta ascendens. Implantert mekanisk aor-
taklaff og graft i ascendens i 2004. Innlagt 
2015 på lokalsykehus med stafylokokksep-

Figur 1. PET over thorax sammen med rtg. 
thorax

Figur 2. PET og PET/CT: Patologisk økt FDG-opptak 
i ledningssystemet

Figur 3. PET og PET/CT: Patologisk økt FDG-opp-
tak i ledningssystemet
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sis. Transøsofageal ekkokardiografi viste 
tegn til graftinfeksjon og abscessdannelse i 
aortaroten. PET/CT ble utført som preop-
erativ vurdering for å kartlegge utbredelsen 
av infeksjon. Det var patologisk økt opptak i 
aortaklaffen og langs store deler av rør-
graftet forenelig med utbredt infeksjon.
(Figur 5 og 6)
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KOMBINERTE KLAFFEFEIL
Trygve Husebye, Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk,  

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Kombinerte klaffefeil forekommer som kom-
binasjon av stenose og insuffisiens i samme 
klaff eller som sykdom i flere klaffer (fler-
klaffefeil). Sistnevnte er hovedtemaet i dette 
innlegget. Data fra Euro Heart Survey viser 
at >15 % av alle klaffeoperasjoner 
omfatter to eller flere klaffer (1). 
Sparsomme data om forløp og 
behandling gjør at evidensbaserte 
retningslinjer mangler (2). En 
annen utfordring er at ulike klaf-
fefeil kan ha motsatt innvirkning 
på hemodynamisk parametre vi 
vanligvis benytter ved vurdering 
av klaffesykdommer. 

Flerklaffesykdom kan 
være ervervet eller medfødt 
(1). Vanligst på verdensbasis 
er reumatisk hjertesykdom. Av 
dem med mitralklaffsykdom, som er det 
vanligste reumatiske vitium, vil ca. 40 % 
også samtidig ha affeksjon av aortaklaffen. 
Degenerativ kalsifiserende aortaklaffesyk-
dom i kombinasjon med kalsifisering av 
mitralannulus, funksjonell mitralinsuffisiens 
sekundært til trykk-/volumbelastning av 
venstre ventrikkel ved aortaklaffesykdom 
og trikuspidalinsuffisiens sekundært til 
venstresidig klaffesykdom er de vanligste 
årsaker til flerklaffefeil i vår del av verden. 
Infeksiøs endokarditt vil ikke sjelden affisere 
flere klaffer. Strålebehandling mot mediasti-
num/thorax er årsak til ulike kombinasjoner 
av klaffefeil og er både vanskelig å behandle 
og har en alvorlig prognose fordi klaffefei-

lene ofte opptrer i kombinasjon med annen 
stråleskade av hjertet som koronarsykdom, 
fibrose i myokard og konstriktiv perikarditt. 
Opp mot 20 % av pasienter med metas-
taserende carcinoid syndrom debuterer 

klinisk med hjerteklaffeaffeksjon, 
da som regel både trikuspidal og 
pulmonalklaffen. Av medfødte 
tilstander kan Marfans syn-
drom være assosiert både med 
dilatasjon av aorta-annulus og 
mitralklaffeprolaps. 

Ekkokardiografi er den 
foretrukne metode for å vur-
dere flerklaffefeil og vil oftest 
inkludere både transtorakal og 
transøsofageal teknikk. Ulike 
kombinasjoner av klaffefeil kan 
ha motsatt virkning på slagvolum 

og intrakardiale trykk. Mange av de hemo-
dynamiske parameterne vi benytter i vår 
vurdering, er i tillegg blodstrømsavhengige. 
Arealberegning av en stenose med kontinui-
tetsligningen forutsetter at slagvolumene 
før og etter stenosen er identiske mens 
arealberegning med trykkhalveringstid 
ved mitralstenose forutsetter at det kun 
er stenosen som påvirker den diastoliske 
fyllingen av venstre ventrikkel. For å kunne 
benytte den forenklete Bernouillis ligning til 
å beregne trykkgradienter må blodstrøms-
hastigheten før stenosen være vesentlig 
mindre enn hastigheten rett etter stenosen. 
Forutsetningene nevnt ovenfor vil ofte 
ikke være tilstede ved ulike kombinasjoner 
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av klaffefeil. Hvilke kombinasjoner dette 
gjelder, er derfor viktige å kjenne til (figur1). 
Målinger som er mindre lastavhengige er å 
foretrekke, og ved stenoser kan planimetri 
være et godt alternativ. 3D ekkokardiografi 
forventes å få en viktigere rolle i denne sam-
menheng ettersom bildekvalitet/oppløselig-
het forbedres. 

Fordi ekkokardiografi har begrens-
ninger ved utredning av flerklaffefeil vil ofte 
høyresidig og venstresidig hjertekateteri-
sering være nødvendig. Kontrastinjeksjon 
benyttes til å bedømme alvorlighetsgrad 
av aorta- eller mitralinsuffisiens. Invasivt 
bestemt endediastolisk trykk i venstre 
ventrikkel, venstre atriums trykk/innkilt 
lungearterietrykk, pulmonaltrykk, høyre 
atriums trykk og beregning av minuttvolum 
og lungekarmotstand vil gjøre vurderingen 
av flerklaffefeil sikrere. Slike målinger har 
imidlertid også sine feilkilder. I denne sam-
menheng nevnes spesielt at en signifikant 
trikuspidalinsuffisiens gjør minuttvolum-
beregninger med termodilusjon upålite-

lige (figur1). Andre diagnostiske metoder 
som MR og CT kan også være nyttig ved 
flerklaffesykdom.

Den vanligste kombinasjon av 
flerklaffefeil i Norge er aortastenose og 
mitralinsuffisiens. Som regel vil mitralinsuf-
fisiensen være funksjonelt betinget pga. 
trykkbelastning/remodellering av venstre 
ventrikkel som følge av en alvorlig aor-
tastenose. En middels til stor mitralinsuf-
fisiensen vil lede til redusert slagvolum og 
også disponere for atrieflimmer. Begge deler 
leder til en «low flow-low gradient»-aortas-
tenose. Trykkgradienter vil da ikke reflektere 
aortastenosens alvorlighetsgrad, og man 
må benytte arealberegninger i stedet. Der-
som en alvorlig aortastenose korrigeres, vil 
en funksjonell mitralinsuffisiens bli mindre 
fordi trykkbelastning og remodellering av 
venstre ventrikkel vil forventes å reverseres. 
Flere faktorer påvirker sannsynligheten for 
å oppnå en slik gunstig effekt. Tilstedevæ-
rende pulmonal hypertensjon med systolisk 
pulmonaltrykk > 50 mm Hg, stort venstre 

 + AS + AI + MI + MS + TI

AS Vmaks og Pmaks overesti-
merer alvolighetsgrad
Gorlin formel uegnet 

LF-LG-situasjon 
Arealberegning 
egnet 
OBS forveksling 
av MI og AS 
CW-signal

LF-LG-situasjon 
Arealberegning 
egnet

Gorlin formel 
uegnet

AI PHT forlenges ved 
samtidig forsinket 
relaksasjon

Lite påvirket Maskerer 
hyperdynamisk 
sirkulasjon

Ikke påvirket

MI Økt VV trykk 
kan øke 
regurgitasjonsvolum

Lite påvirket Lite påvirket Ikke påvirket

MS LF-LG-situasjon
Forlenget PHT 
Arealberegning 
egnet

Kontinuitetsligning 
og PHT overestimerer 
areal 

Kontinuitetsligning 
og PHT underesti-
merer areal

Gorlin formel 
uegnet

Figur 1. Figuren viser skjematisk hvordan bedømning av en spesifikk klaffefeil ( kolonnen til venstre) påvirkes 
av en annen tilstedeværende klaffefeil (raden øverst). Omarbeidet etter (1).
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atrium og atrieflimmer er vist å være predik-
torer for manglende tilbakegang av mitralin-
suffisiens etter utført TAVI (3). Ved en 
strukturell årsak til mitralinsuffisiensen, for 
eksempel prolaps eller dilatert ring («orga-
nisk» mitralinsuffisiens), kan man heller ikke 
forvente en vesentlig reversering av insuf-
fisiensen etter behandling av aortastenosen. 
Slike faktorer må derfor kartlegges før man 
tar stilling til om en mitralinsuffisiens skal 
behandles samtidig med en planlagt opera-
sjon for aortastenose. 

Trikuspidalinsuffisiens forekommer 
ofte i kombinasjon med mitralklaffsykdom. 
Pulmonal hypertensjon forårsaker trikuspi-
dalinsuffisiens, og begge leder til dilatasjon 
av trikuspidalannulus og høyre ventrik-
kel. Dermed skapes en selvforsterkende 
prosess som leder til ytterligere forverring 
av trikuspidalinsuffisiensen. Økende grad av 
trikuspidalinsuffisiens (grad 2-3) har vært 
vist å være en prediktor for død uavhengig 
av andre ekkokardiografifunn som sys-
tolisk trykk i arteria pulmonalis, EF, vena 
cava inferior-diameter og høyre ventrikkels 
størrelse og funksjon (4). Studien omfat-
tet > 5000 pasienter fulgt over 4 år, og 
selv om den var retrospektiv og således 
har sine begrensninger, danner den mye av 
grunnlaget for anbefalingene av håndtering 
av trikuspidalinsuffisiens ved operasjon for 
venstresidig klaffesykdom. Som regel kan 
man forvente at en trikuspidalinsuffisiens 
vil gå tilbake/reduseres når mitralfeilen blir 
korrigert. Hvorvidt man i en slik situasjon 
også skal operere en trikuspidalinsuffisiens, 
vil først og fremst baseres på insuffisien-
sens alvorlighetsgrad, grad av pulmonal 
hypertensjon, om det foreligger strukturell 
patologi i klaffeapparatet (dilatert annulus > 
4 cm) og atrieflimmer (2). 

Ved vurdering av kombinerte klaf-
fefeil foreligger altså begrensninger ved 
flere av de diagnostiske metoder vi vanligvis 
benytter. Flere teknikker må derfor benyttes, 
hvis mulig de som er minst lastavhengige. 
Multimodal tilnærming vil være nødvendig 
og inkluderer alltid ekkokardiografi, ofte 
også høyresidig og venstresidig hjerteka-
terisering og av og til MR/CT. Pasientens 
symptomer sammen med venstre ventrikkel 
dilatasjon/dysfunksjon vil være bestem-
mende for om man skal anbefale interven-
sjon eller ikke. Risikoen ved flerklaffopera-
sjon er høyere enn ved skifte av én klaff og 
kan tale for å la en moderat klaffefeil forbli 
ubehandlet for dermed å redusere den 
operative risiko. Dette må imidlertid veies 
mot den betydelige økte risiko en senere 
reoperasjon vil innebære. Ved klaffeinsuf-
fisienser må strukturell eller funksjonell 
årsak kartlegges da endring i belastning og 
reversert remodellering ved korreksjon av 
den primære klaffefeil først og fremst kan 
redusere en funksjonell insuffisiens slik at 
den ikke lenger vil ha hemodynamisk betyd-
ning. Utviklingen av perkutane teknikker for 
klaffeerstatning/-reparasjon som alterna-
tiv til kirurgisk behandling vil forventes å 
påvirke både risiko og strategi ved håndte-
ring av flerklaffefeil.
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PARAVALVULÆRE LEKKASJER, MED 
HOVEDVEKT PÅ VURDERING AV 

PARAVALVULÆR LEKKASJE VED TAVI. 
Espen Holte, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Oppmerksomheten rundt paravalvulære 
lekkasjer (PVL) har økt etter introduksjon 
av TAVI (transkateter-aorta-ventilimplan-
tasjon). PVL er en av de viktigste prognos-
tiske markørene ved klaffeimplantasjoner, 
spesielt ved TAVI (1). Insidensen av PVL er 
høyere ved TAVI enn ved kirurgi (2). Ved 
kirurgiske aortaventiler og mitralventiler er 
insidensen henholdsvis 2-10 % og 7-17 %, 
hvor opptil 5 % av disse fører til en alvorlig 
klinisk hendelse (hjertesvikt, endokarditt, 
hemolyse). Ved kirurgisk klaffeimplantasjon 
er tidlig PVL ofte relatert til selve inngrepet, 
mens sen PVL ofte er forårsaket av struk-
turelle endringer (3). Ved TAVI er insiden-
stallene mer sprikende. Små PVL har en 
insidens på 7-70 %, mens tallet for mode-
rate til store PVL er 0-24 %. Inkonsistens i 
data for insidens og prognostisk betydning 
av PVL ved TAVI skyldes flere faktorer: 1) 
forskjellig risikoprofil i populasjonene, 2) 
ingen felles enighet i hvordan man graderer 
en PVL, 3) forskjellige metoder er brukt til 
å vurdere PVL (angiografi, ekkokardiografi 
og MR) og 4) variasjon i hvor godt en PVL 
tolereres. For eksempel har en liten PVL 
skadelig innvirkning på en liten, tykk, ikke-
ettergivende ventrikkel, noe som ofte fore-
kommer i TAVI-populasjonen (4). Moderat 
til stor PVL etter TAVI er forbundet med 
2-3 ganger økt mortalitet, mens det er mer 
sprikende data i forhold til den prognostiske 
betydningen av en liten PVL (5). Bedret 
klaffedesign, optimalisering av klaffestør-
relse, plassering av klaffen samt peroperativ 
vurdering av klaffen har bidratt til å redusere 
omfanget av PVL ved TAVI (6). Ved funn 
av moderat til stor PVL peroperativt vil en 
i utgangspunktet gjøre tiltak for å redusere 
graden av lekkasje (etterdilatere med bal-
long, implantere en ny klaff i klaffen, skifte 
klaff, evt. vurdere plugg) (1). 

Vurdering av PVL er av vesent-
lig betydning både peroperativt og ved 
postoperative kontroller. De fleste ventilpa-

sienter har «ventilskygger», som ofte gjør 
det nødvendig med både transtorakal- og 
transøsofagus-ekkokardiografi. En skal ha 
lav terskel for transøsofagus-ekkokardiografi 
ved vurdering av PVL. Ved mitralklaffeprote-
ser er målinger som indikerer økt blodstrøm 
gjennom ventilen viktige tegn på en signifi-
kant PVL, som økt blodstrømshastighet (> 
2,0 m/s), økt middelgradient (> 6 mm Hg), 
hyperdynamisk venstre ventrikkel samt økt 
lungearterietrykk (SPAP > 60 mmHg) (7). 
De amerikanske og europeiske retnings-
linjene for vurdering av PVL ved TAVI tar 
utgangspunkt i anbefalingene for klaffelek-
kasjer ved klaffeproteser, som har en tredelt 
gradering (liten, moderat og stor lekkasje) 
(8). I utgangspunktet vurderes en PVL på lik 
linje som en klaffelekkasje ved en nativ klaff, 
men vurderingen er oftere vanskeligere og 
mer sammensatt (7). Det er flere forhold 
ved PVL som vanskeliggjør bedømmelsen 
av lekkasjens størrelse:

 y Multiple jetter
 y Eksentriske jetter
 y Lekkasjejetten går langs venstre ventrik-

kels vegg og blir «viftet ut»
 y Begrenset akustisk vindu grunnet forkalk-

ninger og artefakter fra protesen
De mest sentrale mål for vurdering av PVL 
ved TAVI/aortaventil er tatt med i figur 1:

Lokalisasjon av PVL ved TAVI 
angis ut fra tidspunkt på en tenkt urskive 
i aortaklaffeposisjon ved et transtorakalt 
parasternalt kortaksesnitt. Klokken 09 
tilsvarer festepunktet til trikuspidalklaffen, 
klokken 12 blir da omtrent svarende til midt 
på høyre koronare kusp. Utfordringene med 
å vurdere størrelsen på en PVL har ført til en 
betydelig diskusjon internasjonalt de senere 
år, både i forhold til hvilke parametere som 
skal brukes og hvor mange grader en skal 
benytte (tre eller fire grader). Det siste 
innspillet i den diskusjonen kom i år med 
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forslag til ny klassifisering, som inneholder 
5 grader (1). Forfatterne har delt opp liten 
og moderat lekkasje i henholdsvis, liten, 
liten til moderat, moderat og moderat til 
stor PVL. Hensikten med dette forslaget er 
å øke fleksibiliteten og nøyaktigheten. Det 
er et klart behov for større enighet i hvordan 
man graderer en PVL for å få bedre og mer 
konsistente data i forhold til insidens og 
prognostisk betydning av PVL ved fremti-
dige kliniske studier. Spesielt viktig er det 
med tanke på at flere med lavere risiko 
sannsynligvis vil få TAVI i fremtiden. I dag 
utgjør TAVI ca. 50 % av alle aortasteno-
seoperasjoner i Tyskland. I den kliniske 
hverdagen er det vesentlig å avgjøre om 
en lekkasje er moderat eller stor. Dette på 
grunn av den prognostiske betydningen, 
samt betydningen for den peroperative 
håndteringen og den postoperative oppføl-
gingen. Gradering av en PVL er ofte utfor-
drende og bør basere seg på bruk av flest 
mulig parametere, med lav terskel for bruk 
av transøsofagus-ekkokardiografi. 
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 y Strukturelle parametere
 Klaffeformen: anormal (ikke sirkulær), ofte ved ≥ moderat  

 PVL
 Venstre ventrikkeldimensjon: normal til lett dilatasjon ved  

 moderat PVL
 y Fargedoppler 

 Affeksjon av cirkumferensen
 < 10 % «=» liten
 10 % - 30 % «=» moderat 
 > 30 % stor 
 Multiple jetter
 Ofte tilstede ved moderate lekkasjer
 Utbredelse av jettvidden i LVOT: > 25 - 30% indikasjon  

 på ≥ moderat PVL
 y Trykkhalveringstid (PHT)

 PHT > 500 ms «=» liten
 PHT < 200 ms «=» stor 

 y Reversering av blodstrømmen i aorta descendens
 Pandiastolisk 
 VTIreversering < ½ VTIfremover flow «=» moderat
 VTIreversering > ½ VTIfremover flow «=» stor

Figur 1. LVOT (venstre ventrikkels utløpstraktus), VTI (tidsintegral for 
hastighet)
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EPIDEMIOLOGI OG KLINISK SPEKTRUM 
VED HJERTESVIKT MED BEVART 

EJEKSJONSFRAKSJON
Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hjertesvikt er et klinisk syndrom karak-
terisert av tung pust (dyspné), tretthet, 
redusert arbeidstoleranse og væskereten-
sjon. Epidemiologisk data viser 
at ca. halvparten av pasientene 
med hjertesvikt har bevart 
eller normal ejeksjonsfraksjon 
(HFpEF), men det har vært en 
utfordring å definere og karak-
terisere disse pasientene. Selv 
om både ESC og AHA/ACC har 
forsøkt på strikte diagnostiske 
kriterier, er etterlevelsen av 
disse variablene svært ulik. ESC 
sier da også at de diagnostiske 
kriterier er basert på konsen-
sus og har aldri vært utsatt for 
testing i prospektive undersøkelser. Spesielt 
har «kravet» om påvisning av underliggende 
patologi slik som holdepunkter for diastolisk 
dysfunksjon, vært omdiskutert, og nyere 
ekkokardiografiske data fra store kliniske 
studier viser at diastolisk funksjon er normal 
hos ca. 30 % av pasientene. Dertil er det 
mange eldre med ekkokardiografisk holde-

punkt for diastolisk dysfunksjon som ikke 
har holdepunkter for HF. Det er derfor viktig 
at diagnosen HFpEF kan settes uten at det 

er påvist diastolisk dysfunksjon 
ved rutinemessig ekkokardiografi 
i hvile. Imidlertid foreligger ofte 
andre tegn på høyt fyllingstrykk 
som forstørret venstre atriestør-
relse og høyt pulmonaltrykk, 
og hos mange med dyspné og 
preservert EF vil diagnosen 
kunne stilles ved stresstester 
enten med liggende sykling med 
invasive trykkmålinger eller 
ekko-doppler-undersøkelse.

Epidemiologi
Epidemiologiske studier fra land i vesten 
viser pasienter med HFpEF ofte er eldre, 
ofte med alder opp mot 80 år. Det er 
overvekt av kvinner, arteriell hypertensjon, 
svekket nyrefunksjon, fedme og atrieflim-
mer blant pasienter med HFpEF. En sam-
menligning av pasienter med HFrEF og 
HFpEF foreligger i tabell 1.
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Prognose
Prognosen til pasienter med HFpEF har i 
noen studier vært bedre enn ved HFrEF, men 
nyere epidemiologiske studier som fra Olm-
sted viser omtrent samme overlevelsesrate 
ved de to typene (ca. 30 % 1 års dødelig-
het). Det man må huske er at prognosen 
hos pasienter med HFpEF gjennomgående 
er dårligere i epidemiologiske undersøkelser 
sammenlignet med kliniske randomiserte 
studier, hovedsakelig pga. av høy komor-
biditet, tilstander som ofte resulterer i 
eksklusjon for deltagelse i kliniske studier. 
Dødsmåten er også litt forskjellig i det 
andelen ikke-kardial død er høyre ved HFpEF 
enn HFrEF (i Olmsted 49 % vs. 36 %).

Hospitaliseringer
Mens man i mange europeiske land slik som 
Sverige har sett en reduksjon av hospitali-
seringer for hjertesvikt de siste 10-15 årene, 
hvilket sannsynligvis har sammenheng 
med godt organiserte hjertesviktpoliklinik-
ker, har man i USA observert økt antall 
hospitaliseringer de siste 10 årene Denne 
økningen skyldes i det vesentligste økende 
prevalens da insidensen synes stabil (data 
fra Framingham og Olmsted County). Den 
økte frekvensen av hospitaliseringer som 
har vært observert spesielt i USA, har derfor 
sammenheng med økende prevalens av 
sykdommen. I tillegg har det forkommet et 
skifte i «epidemien» idet den økte forekom-
sten av innleggelser i vesentlig grad skyldes 
pasienter med HFpEF mens det har vært en 
reduksjon hos pasienter med HFrEF.

Klinisk spektrum
Pasienter med HFpEF representerer en 
svært heterogen gruppe, og pasientene 
karakteriseres av høy grad av komorbiditet 
og bakenforliggende patologi. En omfat-
tende diagnostisk kartlegging er derfor 
viktig, og følgende forhold bør vurderes:

 y Demografi
 y Komorbiditet (hypertensjon, atrieflim-

mer, KOLS, nyresykdom etc.)
 y Funksjonell kapasitet (VO2 maks, 6 

minutters gangtest)
 y Autonom respons på arbeid
 y Ekkokardiografi
 y Koronarsykdom
 y Biomarkører (CRP, Troponin, BNP/

NT-proBNP)
 y Endotelfunksjon

En objektiv funksjonell vurdering er viktig, 
og dersom denne er normal, foreligger det 
ingen hjertesvikt. En grundig ekkokardio-
grafisk undersøkelse er helt nødvendig ved 
mistanke om HFpEF, og forhold som hypert-
rofi og remodellering, venstre atriestørrelse, 
tegn på systolisk (må kanskje bruke vevs-
doppler for å få dette frem) og diastolisk 
dysfunksjon samt tegn på pulmonal hyper-
tensjon, beskrives. For en god del pasienter 
med typiske kliniske tegn på hjertesvikt 
der man ikke åpenbart finner «forklarin-
gen» ved ekko-doppler, bør man gå videre 
med belastning ekkokardiografi i form av 
liggende sykling, alternativt invasiv hemo-
dynamisk måling av trykk i lungekretsløpet 
under belastning. De ekkokardiografiske 
funnene er også svært variable. Funn fra 
befolkningsundersøkelse i Olmsted County 
(Shah, A. M. & Pfeffer, M. A. Nat Rev Cardiol. 
2012; 9: 555) viser denne store spredningen 
(figuren). Bl.a. hadde 31 % ingen tegn til 
diastolisk dysfunksjon (i hvile).

Bruk av biomarkører som BNP/
NT-proBNP vil også kunne skille pasien-
tene. F.eks. så man et godt eksempel på 
dette i TOPCAT-studien der pasienter med 
HFpEF ble randomisert til aldosteronhem-
meren spironolakton eller placebo. Mens 
hovedstudien var nøytral, dvs. det var 
ingen positiv effekt av spironolakton på det 
primære endepunkt (kardiovaskulær død, 

Tabell 1

Parameter HFrEF HFpEF
Alder (år) 70 74
Kvinner (%) 38 63
Hypertensjon (%) 65 74
Koronarsykdom (%) 58 46
Diabetes mellitus 
(%)

≈ 40 ≈ 45

KOLS (%) ≈ 30 ≈ 38
Anemi (%) 20-25 ≈ 15
Atrieflimmer (%) 30  25-40
Søvnapné (%) 50-80 

(oftere CSA)
50-80 
(oftere OSA)

Nyresvikt (%) 40-50 40-50
Fedme (%) ≈ 35 ≈ 50
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overlevd hjertestans og hospitalisering for 
hjertesvikt), viste subanalyser at de som 
hadde blitt inkludert på basis av økte BNP/
pro-BNP verdier, hadde meget god effekt av 
spironolakton (35 % reduksjon av primært 
endepunkt), mens de som ble inkludert 
på bakgrunn av hospitalisering for hjerte-
svikt sist året ikke hadde effekt. Selv om 
bakenforliggende koronarsykdom er enda 
vanligere ved HFrEF enn HFpEF, finner man 
ofte tegn på dette hos pasientene med 
HFpEF. De fleste pasientene bør nok derfor 
gjennom en angiografi, med påfølgende 
revaskularisering dersom det er signifikante 
stenoser. Det er grunn til å tro at fremtidige 
behandlingsforsøk vil legge til grunn den 
store forskjellen i bakenforliggende faktorer 
ved HFpEF.

Konklusjon
Hjertesvikt er et symptomkompleks der 
pasienter med HFpEF representerer en spe-
siell utfordring, og det er viktig å erkjenne 
at dette er en svært heterogen gruppe med 
pasienter, med ulik underliggende patologi 
og komorbiditet som driver sykdommen. 
Det blir viktig å komme frem til mer presise 
diagnostiske kriterier og en bedre karakte-
ristikk av pasientene i subklasser basert på 
dominerende sykdomsmekanisme og symp-
tombilde. «One fits all» passer ikke. Slik kan 
man danne grunnlag for bedre behandling 
inkludert farmakologisk behandling. 

KARDIOLOGISK KOMPETANSE VED 
AKUTTMOTTAK I LOKALSYKEHUS

Bjørn Haug, Prehospitale tjenester, Helgelandssykehuset

De behandlingsopplegg som tilbys hjerte-
pasienter, hviler trygt på tung vitenskapelig 
dokumentasjon. Vi vet mindre om hvordan 
helsevesenet bør organiseres for at hele 
befolkningen skal få del i optimal behand-
ling. Det siste året har helsemyndighetene 
satt i gang en rekke prosjekter med sikte på 
å bedre kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. 
Spesialistutdanningen er under endring. 
Det foreslås en ny spesialitet i akutt-/mot-
taksmedisin, og helseministeren har lovet 
en stortingsmelding i løpet av høsten om 
hvordan sykehusene bør organiseres. 

35 % av landets innbyggere har et 
lite sykehus (< 100.000 innbyggere i opp-
taksområdet) som sitt primære lokalsyke-
hus. Selv om noen helseforetak har sys-
temer for prehospital sortering og direkte 
innleggelse i større sykehus, vil en stor del 
av disse bli lagt inn i lokalsykehus dersom 
de får akutt behov for hjertemedisinsk diag-
nostikk og behandling. Helseministeren har 
gjennom sykehustalen i vinter, og mange 
andre publikasjoner, antydet at han ønsker 
en sentralisering av den kirurgiske virk-

somheten. Det er sannsynligvis en god idé, 
men likevel politisk kontroversielt. Sammen 
med lanseringen av tanken om sentralise-
ring av kirurgien lanseres en ny kreasjon 
i spesialisthelsetjenesten: nærsykehuset. 
Det skal ha indremedisinsk akuttmot-
tak, laboratorium og røntgen, men ingen 
akuttkirurgi eller operasjonsstue. Ideen 
kan selvsagt være faglig motivert, men 
slik den legges fram kan man få mistanke 
om at motivet også er å demme opp for 
fakkeltog og sinte ordførere. Forslagene vil 
kunne påvirke kvaliteten på pasienttilbudet. 
Endring av spesialiststrukturen vil trekke 
hjertespesialisten lenger unna akuttmot-
taket. Ny sykehusstruktur vil, dersom det 
blir slik helseministeren har antydet, føre til 
flere små indremedisinske akuttmottak der 
man må anta at tilgangen på kompetanse vil 
være begrenset. 

Hvordan skal vi som fagmiljø møte 
dette? Legeforeningen har tydelig markert 
at kirurgisk og indremedisinsk akuttmot-
tak ikke kan skilles. Pasienter med akutte 
hjertemedisinske sykdommer utgjør en stor 
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andel av populasjonen i norske akuttmot-
tak. Moderne diagnostikk og behandling 
er både kompetansekrevende og avhengig 
av gjennomtenkt logistikk. Dersom norske 
hjertepasienter skal få et tilbud i tråd med 
internasjonale retningslinjer, må også det 

hjertemedisinske fagmiljøet ta del i denne 
debatten. Vi har gjennom de siste årene 
bygd opp moderne registre over hjerte-
medisinske sykdommer. De bør brukes til 
helsetjenesteforskning rettet mot hjerte-
medisinske akuttilbud.

ELEKTRISK STORM
Knut Sevre, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Elektrisk storm defineres som 3 eller flere 
enkeltstående hendelser med ventrik-
keltakykardi (VT) eller ventrikkelflimmer 
(VF) i løpet av 24 timer. Arytmi må kunne 
dokumenteres ved EKG-registrering, evt. 
utskrift fra ICD- eller pacemaker-minne. Et 
flertall av pasientene har tilgrunnliggende 
strukturell hjertesykdom i form av iskemisk 
eller dilatert kardiomyopati. Hos ca. 85 % 
av pasientene finnes ingen sikker utløsende 
årsak. Hos 10 % finnes forverring av hjerte-
svikt, og 5 % har alvorlige elektrolyttforstyr-
relser. Dette bør i tilfelle korrigeres.

Mange får utført koronar angiografi 
selv om det er sjelden at det gjøres funn 
som endrer forløp av tilstanden.

Cordarone og betablokkere er 
hjørne steiner i den medikamentelle behand-

lingen av elektrisk storm. Om flere typer 
potente antiarytmika kombineres, øker 
risiko for proarytmisk effekt.

Arytmi kan undertrykkes ved over-
drive pacing fra temporær eller permanent 
pacemaker eller ICD. Dersom atrio-ventri-
kulær overledning er god, er det ofte best 
effekt av overdrive pacing fra atriet. 

Sedering kan være effektivt for å 
redusere adrenerg stimulering av hjer-
tet. Pasienter som ikke lar seg stabilisere 
medikamentelt eller ved overdrive pacing kan 
være kandidater for å fjerne arytmisubstrat 
kirurgisk, f.eks. aneurysmektomi. I sjeldne 
tilfeller kan det være indikasjon for hjerte-
transplantasjon. Ablasjon bør vurderes hos 
utvalgte pasienter. Ta gjerne tidlig kontakt 
med regional arytmiseksjon.
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HJERTEKATETERBEHANDLING HOS 
VOKSNE MED MEDFØDTE HJERTEFEIL

Gaute Døhlen, Barnehjerteseksjonen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Det har vært en utrolig utvikling innen 
behandling av pasienter med medfødte 
hjertefeil. For 40 år siden var gruppen 
voksne med medfødte hjertefeil ansett for 
å være en liten pasientgruppe. Det var de 
«uproblematiske» som overlevde til voksen 
alder. I dag er voksengruppen større enn 
barnepopulasjonen, og mange har svært 
vanskelige problemstillinger 
som må tas hånd om av helse-
personell med spesiell inter-
esse for og kunnskap om dette 
fagfeltet. Kirurgisk overlevelse 
var på 1970-tallet ca. 60 %. I 
dag er overlevelsen over 97 %. 
Voksengruppen øker fortsatt i 
volum. I Norge og i det meste 
av Europa benevnes pasient-
gruppen med forkortelsen 
GUCH (Grown Up with Conge-
nital Heart disease). I Amerika 
og Canada brukes forkortelsen 
ACHD (Adult Congenital Heart Disease) 
om den samme pasientgruppen. 

I 1992 ble det grunnlagt en 
internasjonal paraplyorganisasjon for 
voksne med medfødte hjertefeil: ISACHD 
(International Society for Adult Congenital 
Heart Disease). Alle verdensdeler er 
med i denne organisasjonen. ISACHD 
har publisert anbefalinger for hvordan 
behandlingen av denne pasientgruppen bør 
organiseres samt publisert retningslinjer.

I det følgende vil jeg beskrive 
kort noen av dagens intervensjonelle 
behandlingsmuligheter for denne 
pasientgruppen. Først vil jeg beskrive noen 
av de vanligste behandlingsprinsippene, 
og deretter vil jeg kort nevne noen av de 
mer komplekse hjertefeilene og hvordan 
intervensjonell behandling kan inngå i et 
behandlingsløp for denne pasientgruppen.

Vanlige intervensjonelle 
behandlingsprinsipper i 
GUCH-populasjonen 
Atrieseptum-defekt (ASD)
ASD er den vanligste intervensjonelle 
behandlingen blant voksne med medfødte 

hjertefeil. Indikasjon for behand-
ling er signifikant shunt. Dette 
gir en volumbelastning på høyre 
hjertehalvdel og på lungekrets-
løpet. Høyre atrium og ventrikkel 
dilaterer, og volumbelastningen 
på lungekretsløpet kan gi dyspné 
og nedsatt yteevne. Barn har 
stor toleranse for denne typen 
belastning, og det vanlige er at et 
barn som får lukket sin ASD ikke 
merker en stor endring. Voksne 
derimot angir en betydelig 
bedret fysisk utholdenhet etter 

ASD-lukning.
Dersom det er god avstand fra 

defekten inn til atrieveggen sier vi at det 
er gode kanter, og defekten er vanligvis 
lukkbar. Dersom det er manglende kant, 
spesielt nedad mot cava inferior, er defekten 
vanskeligere å lukke, og det er risiko for 
at en lukningsplugg skal stå ustabilt. Å 
definere nøyaktig alle kanter rundt en 
ASD er vanskelig uten transøsofagus-
ekkokardiografi (TØE). Det vanligste 
«propp» som brukes for ASD-lukning i 
Norge er Amplatzer-plugg. Denne er brukt 
siden 1980-tallet og har vist å ha gode 
korttids- og langtidsresultater, med få 
komplikasjoner.

Ventrikkelseptum-defekt (VSD)
VSD-er kan være kongenitale eller rest-
defekter etter kirurgi eller infarkt. VSD-er 
kan lukkes intervensjonelt, men de vanligste 
VSD-ene er perimembranøse, og det har 
vist seg å være en betydelig risiko for AV-
blokk etter plassering av en lukningsplugg i 
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en perimembranøs VSD på grunn av nærhet 
til ledningsbanene. Av denne grunn har 
vi valgt å avstå fra intervensjonell VSD-
lukning av de perimembranøse defektene. 
Noen steder i verden utføres dette til tross 
for faren for AV-blokk, og det diskuteres 
løsninger som kan redusere komplikasjons-
risikoen. De muskulære VSD-ene kan lukkes 
intervensjonelt under TØE-veiledning. 
Postinfarkt VSD-ene er ofte vanskelige, for 
hjertemuskelveggen er i oppløsning og gir et 
dårlig feste for en lukningsplugg.

Persisterende ductus arteriosus 
(PDA)
Åpen ductus arteriosus er vanlig forekom-
mende i barnepopulasjonen, mye sjeldnere 
hos voksne. Indikasjon for behandling er 
dersom man hører en kontinuerlig bilyd. En 
åpen ductus gir volumbelastning på lunge-
kretsløpet og på venstre hjertehalvdel med 
dilatasjon av venstre forkammer og venstre 
hovedkammer. PDA gir en høyhastighetsjet 
som øker risiko for endokarditt. Vanlig-
vis lukkes en PDA fra venesiden med en 
Amplatzer-device. Vi har nå flere ulike typer 
innretninger som er spesialdesignet for 
ulike utforminger av PDA, og de aller fleste 
defekter lar seg lukke. Kontraindikasjon mot 
lukking er pulmonal hypertensjon.

Pulmonalarterie-grenstenose
Stenose i ulike avsnitt av lungekretsløpet er 
ikke uvanlig. Helt proksimalt er det hyppig 
forekommende hos alle som er behand-
let med arteriell switch-prosedyre pga. 
transposisjon av de store arterier. Dette er 
foreløpig ikke en stor gruppe i voksenpopu-
lasjonen, men vil i årene fremover bli stadig 
flere. Etter denne operasjonen rir pulmona-
larterien over aorta som kan gi kompresjon 
av begge grenene helt inn mot bifurkaturen. 
Lenger ut i lungekarene er det vanlig med 
trangheter hos pasienter med Alagilles syn-
drom, pasienter født med Fallots tetrade og 
hos dem som har utført kirurgi på lungear-
teriene som for eksempel unifokalisering.

Behandling av pulmonalarterie-
stenoser gjøres enten med ballong eller 
med stent. Noen stenoser er svært 
resistente og krever høye ballongtrykk. 
Noen ganger må vi ty til «cutting balloons» 
for å åpne en stenose. Dette er ballonger 

med tre longitudinelle små lameller eller 
kniver på overflaten av ballongen. Disse 
knivene skjærer tynne furer i karveggen 
som deretter kan etterdilateres med 
høytrykksballonger. I løpet av de siste årene 
har det kommet stadig kraftigere ballonger. 
Vi har nå ballonger i alle diametere opp 
til over 20 millimeter som tåler trykk 
over 20 atmosfærer. Stentene vi bruker i 
lungekarene, er alle ballongekspanderbare. 
Stentene har ulike egenskaper og finnes i 
ulike metaller og med ulike radiell styrke. 
Noen stenter har evne til å kunne dilateres 
mye nesten helt uten å forkorte seg. Noen 
stenter kan åpnes på siden og lage «vindu» 
som gir mulighet for å stente over en 
sidegren.

Koarktasjon av aorta
Noen utvalgte koarktasjoner egner seg godt 
for stenting. Dette gjelder først og fremst 
diskrete innsnevringer i god avstand etter 
tredje buekar. Mange store sentra i verden 
er veldig aggressive med stenter i aorta-
buen. I Norge har vi holdt litt tilbake, men 
behandler nå noen få pasienter årlig etter 
nøye utredning og diskusjon på våre felles 
hjertemøter. Indikasjon for behandling vil 
være en betydelig trykkgradient (> 20 mm 
Hg), hypertensjon eller signifikante kollate-
raler. Internasjonalt er disse indikasjonene 
stadig oppe til debatt, og nytten på lang sikt 
av denne behandlingen er fortsatt ikke helt 
sikker. 

Første intervensjonelle koarkta-
sjonsbehandling ble utført med bal-
long dilatasjon i 1982. Senere er det 
publisert utallige artikler med bruk av 
vanlige ballongdilaterbare stenter og 
selvekspanderbare stenter, dekkede og 
udekkede stenter. Korttidsresultater er 
veldig gode, men det mangler som sagt 
gode langtidsstudier. Komplikasjonene 
kan være frakturer, stent-migrasjon, 
ekstravasering og okklusjon av buekar.

Klaffestenoser
Intervensjonell behandling av kongenitte 
klaffestenoser gjøres hos pasienter med 
pulmonal stenose i alle aldre. Ballongdilata-
sjon av aortastenose gjøres kun i nyfødt-
alder. I Norge gjøres ikke ballongdilatasjon 
av aortastenoser senere i livet (TAVI er 
ikke inkludert i dette). Ved mange sentra 
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i verden ballongdilateres aortastenoser 
også senere i livet, men det er stor risiko 
for alvorlig aortainsuffisiens. Kongenitte 
trikuspidal- og mitralstenoser behandles 
kirurgisk. 

Ballongdilatasjon av pulmonal-
stenose var den første behandling som 
ble utført med kateter, i 1956. Dette er 
nå en veldokumentert behandling med 
gode korttids- og langtids-resultater 
med generelt lite reststenose og lite 
insuffisiens. Indikasjon for behandling er en 
trykkgradient på 60 mm Hg, uten kliniske 
symptomer. 

Av de mer avanserte 
diagnosegruppene  
nevnes tre:
Perkutan pulmonalklaff
Ved flere diagnoser settes det inn kunstig 
klaff i pulmonalposisjon. Disse kunstige 
klaffene har alle begrenset levetid. I 2007 
ble første perkutane pulmonalklaff tilgjen-
gelig. Siden den tid har vi i Norge lagt 46 
perkutane pulmonalklaffer. Indikasjon for 
behandling er degenererte klaffer med 
enten stenose, insuffisiens eller begge deler. 
Med stenose som indikasjon regnes ¾ 
systemtrykk å være indikasjonsgrense. Med 
insuffisiens som indikasjon estimeres indek-
sert høyre ventrikkels volum. Indikasjons-
grense vil være dersom indeksert volum 
overgår ca. 150 ml/m2. Foreløpige resultater 
ved perkutan behandling er som ved kirurgi. 
Man kan godt sette flere perkutane klaffer 
inn i hverandre når den første er degenerert.

Fontan sirkulasjon
Gruppen pasienter med Fontan sirkula-
sjon er økende. Mange er nå kommet over 
i voksenpopulasjonen, og det blir vanligere 

og vanligere med problemer knyttet til 
sirkulasjonen etter hvert som pasientene 
blir eldre. Alle barn gjennomgår nå ruti-
nekateterisering sent i tenårene, før de 
overføres til voksen omsorgsside. Hos de 
aller fleste finner vi suboptimale forhold, og 
vi gjør noen form for intervensjon. Det kan 
være okklusjon av veno-venøse kollateraler, 
okklusjon av arteriovenøse kollateraler eller 
ballongdilatasjon eller stenting av pulmona-
larteriegrener, aorta eller cavo-pulmonale 
forbindelser.

Arterielle transposisjoner (TGA)
Fra 1960-tallet ble TGA-ene operert med 
atrial switch, enten ved Senning- eller Mus-
tard-prosedyre. Fra 1980-tallet opereres 
TGA-ene med arterial switch (Jatene)-pro-
sedyre. Ved Senning-/Mustard-prosedyre 
ble det sydd inn baffler i atriene for å lede 
blodet til rett ventrikkel. Det har vist seg at 
opptil 25 % av pasientene utvikler baffle-
lekkasjer. Ved signifikant baffle-lekkasje 
vil mange oppleve oksygen-saturasjonsfall 
ved belastning, og det vil være en betydelig 
fare for paradokse embolier. Bafflelekkasje 
kan ofte lukkes intervensjonelt ved bruk av 
en ASD-lukningsmekanisme. Mange med 
utført Senning-/Mustard-prosedyre utvikler 
bafflestenoser. Disse kan ofte behandles 
med stenting. Etter at man startet med 
arteriell switch-prosedyre er det blitt vanlig 
med pulmonalarterie-grenstenose. Disse 
kan som oftest behandles med stenting.

Intervensjonell behandling er 
et viktig tillegg til kirurgi hos denne 
pasientgruppen. Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet, har landsfunksjon for 
intervensjonell og kirurgisk behandling av 
medfødte hjertefeil i alle aldre. Det er et 
nært og godt samarbeid mellom kirurger og 
kardiologer vedrørende disse pasientene.
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 «FAILING FONTAN»
Gottfried Greve, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen, 

Haukeland universitetssjukehus

Fontanisering er aktuelt der biventriku-
lær reparasjon ikke er mulig som ved kun 
en fungerende atrioventrikulær klaff (for 
eksempel trikuspidal-atresi), uttalt hypo-
plasi av et kammer (for eksempel pulmona-
latresi med intakt interventrikulærseptum) 
eller så stor defekt mellom ventriklene at 
den felles ventrikkelen ikke lar seg dele (for 
eksempel ekstreme varianter av 
atrioventrikulærseptumdefek-
ter). Operasjonene har vært gjort 
i to eller tre trinn. Første trinn er 
å sikre tilstrekkelig blodforsy-
ning til lungene der denne er 
kritisk redusert og avhengig av 
en åpen ductus ateriosus ved å 
anlegge en shunt fra systemisk 
side (aorta, a. subclavia eller den 
felles ventrikkel) til a. pulmona-
lis, eller begrense blodstrøm til 
lungene (banding av lungearte-
rien) når lungekarmotstanden 
går ned. Ved klassisk Fontan-prosedyre var 
neste trinn å anastomosere høyre atrium 
til lungearterien og lede det venøse blodet 
utenom hjertet til lungene. I dag er det van-
lig første å anastomosere v. cava superior til 
en lungearteriegren, vanligvis høyre (trinn 
2), og deretter v. cava inferior enten via en 
intraatrial tunnel eller ekstraatrial conduit. 

Det endelige resultat blir at ett kam-
mer er eneste pumpe for den systemiske og 
den pulmonale delen av kretsløpet, koplet i 
serie. Dette setter store krav til den funksjo-
nelle ventrikkel og kretsløpet. Ventrikkelen 
må generere tilstrekkelig systolisk trykk og 
slagvolum. Det kan ikke være noen vesent-
lig insuffisiens i AV-klaffeapparatet eller 
aortaklaffen. Enhver stenose i aortaklaff, i 
aortabuen (koarktasjon av aorta), i anasto-
mosene mellom hulvene og lungearterien 
eller i selve lungearterien vil ha negativ 
effekt på den samlete pumpefunksjonen 
og blodgjennomstrømningen i lungene, 
og derved diastolisk fylning (preload) av 
ventrikkelen. Samme effekt vil systemisk 
hypertensjon og økt lungekarmotstand ha. 

Stenoser, insuffisienser og økning i vaskulær 
motstand skal derfor behandles aggressivt.

Ved ferdig fontanisering vil ven-
trikkelen være dilatert, hypertrofisk og ha 
redusert kontraktilitet sammenlignet med 
før operasjonene. Minuttvolumet vil etter 
fontanisering være redusert fordi ventrik-
kelen nå pumper blod ut i den systemisk og 

den pulmonale delen som følger 
hverandre i serie og ventrikkelen 
ikke lenger pumper både til den 
systemiske og den pulmonale 
delen av kretsløpet parallelt. Det 
trengs et mindre slagvolum.

For at ventrikkelen skal 
yte et tilstrekkelig slagvolum 
kreves det god diastolisk fylning 
(preload). Reduseres preload, 
oppstår det en ond sirkel der 
redusert preload gir remodel-
lering, redusert compliance og 
ytterligere dårlig ventrikkelfyl-

ling og etter hvert dårligere ventrikkelfunk-
sjon. Der høyre ventrikkel fungerer som sys-
temiske ventrikkel (ved hypoplastisk venstre 
hjertesyndrom) har en antatt at ventrikulær 
dysfunksjon vil være et større problem, men 
det er ennå ikke vist.

For adekvat fylning av systemisk 
ventrikkel kreves tilstrekkelig blodgjen-
nomstrømning gjennom lungene som igjen 
avhenge av adekvat intravasalt volum. 
Redusert minuttvolum ved dehydrering er 
et alvorlig problem. Reise til varme land og 
spesielt større anstrengelser i varme med 
stort væsketap, gastroenteritt og/eller bruk 
av diuretika krever årvåkenhet og tidlig 
igangsetting av tiltak for å kompensere for 
tap av volum. Som eneste pumpe i systemet 
vil ventrikkelen ha økt arbeidsbelastning. 
Dette sammen med dårligere funksjon pga. 
manglende synergi med den andre ventrik-
kelen som i et normalt tokammerhjerte, kan 
føre til tap av funksjon. Fibrose i myokard 
er et hyppig funn hos disse pasientene. Svik-
tende ventrikkelfunksjon er en medisinsk 
utfordring fordi den berører begge kretsløp 
direkte, og behandlingen er frustrerende. 
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Vanlige behandlingsstrategier har ofte liten 
eller motsatt effekt. Flere studier (akutte 
og kroniske) har vist lite bedring av ventrik-
kelfunksjonen ved bruk av medikamenter 
med positiv inotrop effekt, som reduserer 
afterload, vasodilatatorer og betablokkere. 
Felles for disse medikamentene er at de i 
liten grad bedrer preload som er den begren-
sende faktoren. Hjertetransplantasjon vil i 
mange tilfelle være eneste utvei, og disse 
pasientene bør henvises til transplanta-
sjonsutredning tidligere enn andre hjerte-
sviktpasienter. Blant medfødte hjertefeil er 
«failing Fontan» den vanligste grunnen for 
hjertetransplantasjon.

Lav lungekarmotstand er en forut-
setning for å kunne gå for «full fontanise-
ring». Ved økt lungekarmotstand før siste 
trinn kan det være en løsning å stoppe etter 
anleggelsen av en anastomose mellom v. 
cava superior og lungearterien. Med årene 
vil lungekarmotstand øke hos alle. Lunge-
karmotstanden er en kritisk faktor, og selv 
en liten økning kan være katastrofalt for 
disse pasientene. Medikamenter brukt mot 
pulmonal hypertensjon (sildenafil, bosentan 
etc.) har derfor vært mye diskutert. I hvilken 
grad en lykkes med å senke en nesten nor-
mal lungekarmotstand og om slik behand-
ling har en gunstig langtidseffekt er usikkert.

Ved klassisk Fontan vil økt trykk i 
det subpulmonale atriet kunne gi betyde-
lig dilatasjon av atriet med alvorlige følger i 
form turbulens som hemmer blodstrømmen 
gjennom atriet og øker risikoen for trombe-
dannelse, og økt risiko for tap av sinusknu-
tefunksjon og for intraatriale takyarytmier. 
Pasienter med klassisk Fontan bør ha 
antikoagulasjonsbehandling. Ved TCPC uten 
andre indikasjoner for antikoagulasjon, er 
det tilstrekkelig med blodplatehemmere. 

Arytmier er rapportert hos inntil 
40 % av de fontanopererte. Tap av sinus-
knutefunksjon og bradykardi kan kreve 
implantasjon av pacemaker. Men både 
tilgang og optimal plassering av elektroder 
er utfordrende. Epikardiale elektroder kan 
være nødvendig. Noen steder implanteres 
tokammer-pacemaker allerede ved siste 
trinn i fontaniseringen. Intraatriale takyaryt-
mier forekommer relativt hyppig. Elektro-

konvertering er første valg og skal gjøres 
raskt etter debut fordi arytmiene kan gi en 
betydelig hemodynamisk instabilitet og er 
potensielt fatale. Profylaktisk behandling er 
en utfordring fordi de fleste medikamentene 
har negativ inotrop effekt eller pasienten i 
utgangspunktet er bradykard. Amiodaron et 
alternativ, men har betydelige bivirkninger. 
Residiverende atriale arytmier bør derfor 
henvises til elektrofysiologisk utredning og 
ablasjon hvis mulig. Slike arytmier er ofte 
første manifestasjon ved dårlig atrial funk-
sjon, slik at det ved nyoppståtte takyaryt-
mier skal gjøres en full kardiologisk utred-
ning. Ved klassisk Fontan eller intraatrial 
tunnel bør en vurdere re-do til ekstrakardial 
conduit kombinert med atrial maze-prose-
dyre. Med sviktende ventrikkelfunksjon, 
fibrose i myokard og dilatasjon av ventrik-
kelen er det høy risiko for ventrikulære 
arytmier som krever implantasjon av ICD

Proteintapende tarm rammer 10-15 
% av pasientene og kan gi massivt protein-
tap med hypoproteinemi, hypoalbuminemi, 
perifere ødemer, ascites, malabsorpsjon etc. 
Symptomene kan komme akutt og voldsomt 
eller mer snikende. Prognosen er alvorlig, og 
mye ved patofysiologien er fortsatt uklart. 
Forhøyet sentralvenøst trykk er en viktig 
faktor. Behandlingen er komplisert. Men 
uansett er det viktig å behandle forhold som 
påvirker hemodynamikken negativt. Andre 
behandlingstiltak er saltfattig kost, prote-
inrik diett, mediumkjedede triglyserider 
(MCT)-kost, kortikosteroider (prednisolon 
eller Entocort) eller forsøksvis heparin, 
oktreotid, somatostatin og cyklosporin. 
Ved økt lungekarmotstand kan en prøve 
sildenafil, bosentan eller andre pulmonale 
vasodilatatorer. Akutt kan albumininfusjon 
være nyttig, men effekten er ofte kortvarig, 
og natriumtilskuddet er et problem.

Ved oppfølgning av disse pasien-
tene er det viktig å oppdage selv mindre 
forandringer tidlig og være tidlig ute med 
tiltak. Leveraffeksjon i form av økt stivhet 
kan være en tidlig forandring, og elastografi 
enten ved ultralyd (share wave) eller MR 
kan være nyttige undersøkelser for noninva-
sivt å avdekke økt trykk i v. cava inferior. 
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ISKEMIDIAGNOSTIKK VED 
LOKALSYKEHUS

Håvard Dalen, Sykehuset Levanger, Hjertemedisinsk seksjon,  
Medisinsk klinikk og Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,  

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet - NTNU

Iskemidiagnostikk er en sentral del av kar-
dial utredning ved lokalsykehus. Ulike meto-
der er tilgjengelige, og det er store nasjonale 
og regionale forskjeller når det gjelder både 
volum av ulike undersøkelser og andel som 
henvises for invasiv koronarutredning. Ulike 
retningslinjer er aktuelle, og for 
stabile pasienter er de europeiske 
retningslinjene for stabil koro-
narsykdom fra 2013 den mest 
aktuelle (1). I tillegg er de relativt 
nye retningslinjene for revaskula-
risering og akutt koronarsykdom 
med og uten ST-elevasjoner 
aktuelle retningslinjer (2, 3).

I retningslinjene er 
pretest-risikovurdering et sentralt 
punkt for hvilke tester som 
er mest aktuelle i diagnostisk 
øyemed. Ulike risikovurderinger 
er aktuelle for ulike pasientgrup-
per. For stabile pasienter er en tabell basert i 
stor grad på Diamond og Forrester-publika-
sjonen fra 1979 fortsatt sentral (4). Denne 
er basert på 18 studier fra 1966-77 med ≥ 
50 % stenose ved invasiv koronar angiografi 
som referanse. I tillegg inkluderer materia-
let data fra 7 autopsistudier fra 1933-74. 
Retningslinjen for stabil koronarsykdom 
anbefaler ingen ekstra test om pretest 
sannsynlighet for koronarsykdom er < 15 
%. Om pretest risiko er > 85 % anbefales 
direkte henvisning til hjertekateterisering. 
Stresstesting anbefales ved pretest risiko 
15-85 %, og bildedannende undersøkel-
ser er foretrukket foran belastnings-EKG. 
Stressekkokardiografi, myokardscintigrafi, 
stress-MR og PET har alle anbefaling og 
evidensnivå klasse 1A. De to siste er lite 
brukt ved norske lokalsykehus. Ved pretest 
risiko 15-65 % er belastnings-EKG aktuelt, 
og CT-undersøkelse av koronarkarene er 
aktuelt som primær test om pretest risiko 
er 15-50 % og som annen diagnostiske test 
om diagnosen fortsatt er uklar. 

Inndeling i tilnærming basert på 
risiko er tiltalende og fornuftig. Riktig test 
til riktig pasient til riktig tid er mantraet. 
Best mulig diagnostisk sikkerhet, med 
lavest mulig stråledose og et kostnad-
nytte-perspektiv for samfunnet er sentralt. 

Formålet med iskemiutredning 
er tredelt. Man ønsker å identi-
fisere de med lav risiko som ikke 
trenger behandling, videre de 
med moderat risiko som trenger 
medikamentell behandling og til 
sist de med høy risiko som tren-
ger optimal medisinsk behand-
ling med eller uten revaskulari-
serende behandling. De fleste 
iskemitestene har sensitivitet og 
spesifisitet omkring 85 %; dog er 
sensitivitet for belastnings-EKG 
noe lavere (omkring 50 %). Ved 
beskrevne verdi for sensitivitet 

og spesifisitet på 85 % ser man at positiv 
prediktiv verdi er 50 % om prevalensen av 
sykdom er 15 %, mens negativ prediktiv 
verdi er 50 % om prevalensen er 85 %. Det 
betyr at ved prevalens < 15 % er det større 
sjanse for at et positivt testresultatet er feil 
enn riktig, og ved prevalens > 85 % er det 
tilsvarende mer sannsynlig at et negativt 
resultat er feil enn riktig. Det som likevel 
gir grunnlag for videre diskusjon og videre 
studier er paradokset man ser ved bruk av 
beskrevne risikotabell i nyere studier. I for 
eksempel PROMISE-studien som sammen-
liknet CT-undersøkelse av koronarkarene 
med stresstester, var pretest sannsynlighet 
for koronarsykdom basert på Diamond og 
Forrester 53 %, mens koronarsykdom ble 
funnet hos beskjedne ca. 11 %.

Ved gjennomgang av litteraturen 
for de enkelte iskemitestene er dokumen-
tasjonen best på stressekkokardiografi og 
myokardscintigrafi. Enkelte mener at stress-
MR brukes for lite, men denne metoden er 
hemmet av at den er tidkrevende og har 
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redusert tilgjengelighet, samt pasientre-
laterte forhold som at både uregelmessig 
hjertefrekvens, redusert nyrefunksjon og 
eventuell klaustrofobi er problematiske 
faktorer. Utstyr for koronarundersøkelser 
ved hjelp av CT har gjennomgått en ekstrem 
utvikling de siste år. Enkelte sentre gjør nå 
rutinemessig CT-undersøkelse av koronar-
karene med strålebelastning < 1 mSv. To 
større multisenter-studier har blitt publisert 
det siste året, SCOT-HEART og tidligere 
nevnte PROMISE. I den siste studien ble 
10.000 pasienter henvist for non-invasiv 
utredning på mistanke om koronarsykdom 
randomisert til enten anatomisk kartlegging 
med CT-undersøkelse eller funksjonsvur-
dering med hvilken som helst iskemitest for 
øvrig (ca. 70 % ble undersøkt med myo-
kardscintigrafi). Det primære endepunktet 
var død, hjerteinfarkt, innleggelse grunnet 
ustabil angina eller større prosedyrerela-
tert komplikasjon og forekom hos ca. 3 % i 
begge gruppene (p=0,75). Flere i CT-armen 
ble hjertekateterisert, men færre hadde 
normal angiografi ved anatomisk tilnær-
ming. Stråledosene var høye med gjennom-
snittsdoser på 10-12 mSv (høyest i CT-
armen). I SCOT-HEART ble 4146 pasienter 
randomisert til standard diagnostikk eller 
til CT-undersøkelse av koronarkar. Disse 
pasientene hadde høyere risiko for koro-
narsykdom, noe som CT-gruppen viste ved 
at «bare» 37 % hadde normale koronarkar 
ved CT-undersøkelsen. CT-undersøkelsen 
bedret diagnostisk sikkerhet og medførte 
endret diagnostisk og behandlingsmessig 
tilnærming. Etter 1,7 års oppfølging fant 
man 38 % relativ risikoreduksjon for fatalt 
og ikke-fatalt hjerteinfarkt (ikke signifikant, 
med hasard-ratio 0,62, konfidensintervall 
0,38-1,01). Stråledosen var ca. 1/3 av det 
den var i PROMISE-studien (4,1 mSv).

Når det gjelder å gi klare anbefa-
linger, er dette et vanskelig felt. De enkelte 
metodene har gode resultater i de mindre 
originalstudiene, men disse er oftest av noe 
eldre dato. Videre har både populasjon og 
behandling endret seg. Referanse i mange 
av studiene har vært ≥ 50 % stenose ved 
koronar angiografi, og dette er selvsagt 
et suboptimalt endepunkt. For de fleste 
funksjonstestene er en negativ test forenlig 
med god prognose, og dette er kanskje enda 
tydeligere sett for CT-undersøkelse av koro-

narkarene. Likeså er det med bakgrunn i mer 
moderne risikovurdering som for eksempel 
bruk av troponin ved akutt koronarsyndrom, 
kanskje like riktig å avstå fra videre anato-
misk eller funksjonell utredning om slike 
tester er negative (5). I et større amerikansk 
register viste det seg at 84 % hadde en eller 
annen non-invasiv test før invasiv angio-
grafi, men om denne testen var positiv, usik-
ker eller negativ var i mindre grad relatert til 
obstruktiv koronarsykdom (6).

Iskemiutredning ved lokalsykehus 
har en viktig rolle for identifisering av pasi-
enter med henholdsvis lav, moderat og høy 
risiko og for å selektere pasienter som kan 
profitere på invasiv koronar angiografi. Opp-
summert kan man si at ulike metoder for 
iskemiutredning har sine styrker og svakhe-
ter. Gitt svakhetene ved de ulike studiene er 
det vanskelig å anbefale en tilnærming foran 
en annen. Et konkretisert forhold til pasien-
tens risiko og metodenes styrker og svakhe-
ter er sentralt i diagnostikk. Iskemiutredning 
ved lokalsykehus bør sees i sammenheng 
med invasiv iskemiutredning som oftest 
skjer ved universitetssykehusene. Samar-
beid mellom disse miljøene er sentralt for å 
unngå at iskemiutredning hverken fungerer 
som seleksjon av pasienter til invasiv utred-
ning eller inkluderes når beslutningene om 
intervensjon skal tas. De kommende årene 
vil videre gi svar på om CT-undersøkelse av 
koronarkarene vil endre hvordan vi utreder 
og behandler koronarsykdom.
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ABLASJON AV ATRIEFLIMMER: 
INTERVENERE TIDLIGERE?  

VALG AV ABLASJONSSTRATEGI.
Per Ivar Hoff, Takyarytmi-seksjonen, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

som sammenlignet ablasjonsbehandling 
og medikamentell behandling som første 
behandlingsstrategi. Studien viste en redu-
sert, men lik atrieflimmerbyrde i ablasjon- 

og medikamentgruppen (3). 
RAAFT-2-studien med tilsva-
rende problemstilling viste et 
noe bedre resultat i ablasjons-
gruppen (4). Noe som taler 
mot en første invasiv strategi 
er komplikasjons-frekvensen 
som beskrives i oversiktsar-
beider (5) og i MANTRA PAF 
og RAAFT-2. Tall for norske 
ablasjonssentra er ikke full-
stendige, men inntrykket er at 
komplikasjonsfrekvensen er 
lavere enn de som er publisert. 

En Hamburg-ledet studie (ATTEST) ser 
på progresjon fra paroksysmal til første 
persisterende atrieflimmer etter behand-
ling med tidlig ablasjon versus kontinuerlig 
medikamentell behandling (6). Studien kan 
gi et sikrere svar på om tidlig intervensjon 
hindrer progresjon av atrieflimmer og er 
beregnet ferdig i 2018.

Valg av metode ved 
paroksysmal atrieflimmer
Elektrisk isolering av lungevener fra venstre 
atrium (pulmonary vein isolation - PVI) har 
vært benyttet som ablasjonsteknikk siden 
1998 (7), senere med støtte av 3-dimensjo-

Intervenere tidligere?
Spørsmålet om tidlig ablasjonsbehandling 
ved atrieflimmer er basert på erfaring om at 
arytmien endres gradvis fra en paroksysmal 
til en persisterende, langtids-
persisterende og permanent 
form. Dette er nok tilfelle for 
mange pasienter, men ikke 
for alle. En antar også at ved å 
behandle atrieflimmer tidlig vil 
en begrense en slik prosess. Det 
siste er ikke absolutt dokumen-
tert. Bedring av hjertefunksjo-
nen etter vellykket ablasjon hos 
pasienter med atrieflimmer og 
hjertesvikt taler for en reverse-
ring av negativ remodellering 
(1). Egne observasjoner viser 
at suksessraten ved ablasjon faller fra 70 
% til 30 % når varighet av persisterende 
atrieflimmer øker fra < 2 til > 4 år. Langtids-
oppfølging over 5 år ved mer paroksysmal 
atrieflimmer viser gradvis fallende andel av 
pasienter med sinusrytme til 50 % etter én 
prosedyre og til 70 % hvis det er utført mer 
enn en ablasjonsprosedyre (2).

Aksept for direkte ablasjonsbehand-
ling av atrieflimmer er anført i de euro-
peiske retningslinjer fra 2012 hos pasienter 
uten eller med minimal hjertesykdom for 
øvrig. Bakgrunnen for anbefalingen er nok 
delvis den nordiske MANTRA PAF-studien 
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nal anatomisk kartlegging av venstre atrium. 
To hovedteknikker benyttes, radiofrekvensa-
blasjon (RFA) med elektrisk indusert varme 
eller med frysing (cryo) med nitrogen i et 
ballongkateter. Begge metodene har som 
formål å isolere lungevenene. PVI med RFA 
gir 70-80 % suksess hos egnede pasienter, 
men tilbakefall forekommer. Flere tilnær-
minger har vært prøvd for å redusere antall 
residiver. Ablasjon av atriale høyfrekvente 
komplekse elektrogrammer (CFE) under 
atrieflimmer har vært benyttet. STAR AF-
studien (8) var en randomisert tre-armet 
RFA-studie som bedømte effekt av PVI, 
ablasjon av CFE eller kombinasjon av begge. 
Kombinasjonen ga best resultat. Samtidig 
har det foregått en teknisk utvikling og 
videre utbredelse av ablasjon med cryo-bal-
longteknikken, og flere arbeider viser også 
70-80 % suksess. Cryo-ablasjon gir delvis 
mindre smerter ved behandling og krever 
en kortere lærekurve. Suksessraten ved 
store sentra angis som lik ved bruk av RFA 
og cryo. Hvilken teknikk som kan ha størst 
fordeler, vurderes også i en pågående studie 
betegnet «Fire and Ice» (9).

Valg av ablasjonsmetode 
ved persisterende former av 
atrieflimmer
De beste ablasjonsresultater er oppnådd 
ved paroksysmal atrieflimmer. Ved persis-
terende atrieflimmer er suksessraten lavere. 
Ablasjon ved å anlegge linjer i taket av 
venstre atrium mellom de øvre lungevener 
og mellom mitralringen og nedre venstre 
lungevene har vært benyttet, likeså abla-
sjon av CFE-områder. I STAR AF II-studien 
undersøkte man effekten av PVI alene mot 
kombinasjonene PVI + linjer eller PVI + 
CFE-ablasjon (10). Resultatet ble omkring 
60 % suksess etter 18 måneder og likt i 
alle 3 grupper med tendens til best resultat 
ved ren PVI. Cryo-ablasjon, som er en ren 
PVI, ved persisterende atrieflimmer rap-
porteres også å gi omkring 60 % bortfall av 
atrieflimmer. 

Fra San Diego har en lansert en 
metode for kartlegging av basale «rotorer» 
i venstre og høyre atrium (11) som da blir 
målområde for ablasjonsbehandling. Teknik-
ken som har vært studert også ved Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet, synes 

komplisert og har nok ikke fått sin endelige 
avklaring.

UTAH-gruppen i Salt lake City har i 
flere år benyttet MR for å kartlegge grad av 
atrial fibrose (12). Fibrose synes å samsvare 
anatomisk med de områder i atriene som 
har redusert elektrisk signalstørrelse. Atrie-
flimmer synes å ha relasjon til de fibrotiske 
områder. RFA-behandling bør i framtid 
kanskje også rettes mot randsoner mellom 
fibrose og normalt vev. 

CABANA-studien vil muligens gi 
svar på om ablasjon av atrieflimmer har 
bedre effekt enn medikamentell arytmibe-
handling på endepunkter som mortalitet, 
slag, hjertesvikt og hospitaliseringer (13). 
Studien beregnes ferdig i 2018.

En alternativ behandling som ikke 
bør glemmes, er permanent pacemaker 
med tillegg av øket frekvensdempende 
medikasjon eller ablasjon av selve AV-knu-
ten. Dette kan være en god symptomatisk 
behandling særlig for eldre pasienter med 
atrieflimmer og stor frekvensvariasjon.

Oppsummering
Om tidlig ablasjonsbehandling er hensikts-
messig, vil kunne bli sikrere dokumentert. 
Primær metode for ablasjonsbehandling av 
paroksysmal og persisterende atrieflimmer 
vil for en tid være best mulig utført PVI. Ved 
langtidspersisterende atrieflimmer er beste 
metodikk ikke endelig avklart. 

Referanser
1. Hsu L-F et al.. N Engl J Med 

2004;351:2373-2383
2. R Weerasooriya J et al. Am Coll Cardiol. 

2011;57;160-166
3. Cosedis Nielsen J et al. N Engl J Med 

2012;367:1587-1595
4. Carlos MA et al. JAMA. 2014;311:692-700
5. Wazni O et al. N Engl J Med. 

2011:2296-3011
6. Attest study. ClinicalTrials.gov Identifier: 

NCT01570361
7. Haissaguerre M et al. N Engl J Med. 

1998;339:659-66 
8. Verma A et al. Eur Heart J. 2010;31:1344-56 
9. Fürnkranz A et al. Cardiovasc Electrophysiol. 

2014;25:1314-20
10. Verma A et al. N Engl J Med. 

2015;372:1812-22. 



hjerteforum   N° 1/ 2016 / vol 29 108

11. Narayan SM et al. J Am Coll Cardiol. 
2012;60:628-36 

12. Daccarett M et al. J Am Coll Cardiol. 
2011;57:831-838

13. CABANA study. ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT00911508

UTFORDRINGER INNEN 
HJERTEKIRURGIEN  

DE NÆRMESTE ÅRENE 
Lars Aaberge, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hjertefaget har gjennomgått store forand-
ringer de siste ti-årene. Dette skyldes flere 
forhold som spontane endringer i hjerte-
dødelighet siden tidlig 70-tall og endringer 
i epidemiologi, sykelighet og alderssam-
mensetning i befolkningen samtidig som 
hjertefaget har gjennomgått store endringer 
i seg selv både når det gjelder kunnskap om 
og forståelse av sykdomsprosesser og derav 
endrede behandlingsstrategier, samt en 
betydelig utvikling av teknologi og farmako-
logi. Når det gjelder behandling av koronar-
sykdom, har det skjedd betydelig endring fra 
å behandle pasienter med kronisk sykdom 
til å behandle pasienter i akuttfase, dvs til å 
behandle pasientene tidligere enn før. 80 % 
eller mer av pasientene som behandles for 
koronarsykdom i dag, utgjøres av pasien-
ter med akutte koronarsyndrom (ustabil 
angina, NSTEMI og STEMI). Denne utviklin-

gen begynte sent på 90-tallet og medførte 
en økning i PCI til et nivå rundt 12.000 
prosedyrer pr år i Norge i 2005 (figur 1) – et 
tall som har endret seg relativt lite fram til 
2014, men med noe regionale forskjeller. 
Samtidig så vi en økning i koronarkirurgi 
fram til ca 2004, mens det har vært et bety-
delig fall i antall koronaroperasjoner (figur 
2) fra 2007 (ca 3700 operasjoner) til 2014 
(1709 operasjoner). Også her er det en del 
regionale forskjeller, men det er ikke grunn 
til å tro at det ikke vil komme en ytterligere 
reduksjon i antall koronaroperasjoner i tiden 
framover. 

Dersom man legger til grunn situa-
sjonen slik den er ved Oslo universitetssy-
kehus, Rikshospitalet, og Sørlandet sykehus, 
Arendal (figur 2, grønn søyle) hittil i 2015, 
vil estimert antall koronaroperasjoner for 
landet som helhet være 900 operasjoner 

pr år. Hvor det reelle tallet 
vil ligge, er usikkert, men 
kanskje et sted mellom 
900 og 1700. Man ser altså 
at fallet innen koronarki-
rurgi har fortsatt i mange 
år uten at det har vært en 
tilsvarende økning av PCI 
i den samme perioden. I 
tillegg skjer det også innen 
andre behandlinger en 
overgang fra åpen kirurgi 
mot kateterintervensjoner. 
Det største volumet her vil 
være behandling av dege-
nerativ aortastenose hvor 
sannsynligvis de aller fleste 

Figur 1. Antall PCI-behandlinger (røde søyler) i Norge har de siste årene 
vært rundt 12000. Antall koronaroperasjoner (grønne søyler) er betydelig 
redusert de siste årene.

Figur 10.  Antall PCI‐behandlinger (røde søyler) i Norge har de siste årene vært  
rundt 12000. Antall koronaroperasjoner (grønne søyler) er betydelig redusert de  
siste årene. 
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som skal ha biologisk klaff, vil få dette i form 
av kateterbehandling. Vi ser tilsvarende at 
thoraxkirurgene opererer stadig «tyngre» 
pasienter med mer komplekse tilstander, 
noe som krever mere intensivkapasitet og 
evne til å behandle kompliserende tilstander 
(respirasjonssvikt, nyresvikt, infeksjoner 
etc). Ovenstående utvikling mot mer kate-
terbaserte intervensjoner og tyngre, men 
færre hjertekirurgiske inngrep vil fortsette. 
Dette er også i tråd med gjeldende retnings-
linjer hvor bare de mest komplekse koronare 
tilstander primært anbefales kirurgi (figur 
3). På bakgrunn av ovenstående utvikling vil 
det derfor ut fra hensyn til 1) utdanning og 

Figur 2. Aortokoronare bypass-operasjoner i Norge  
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Figur 3. Hva sier ESC Guidelines 2014  

Hva sier ESC Guidelines 2014 ? 
PCI CABG 

En‐ eller to‐kar uten proksimal LAD I       C IIb     C 

En‐kar med proksimal LAD‐stenose I       A I         A 

To‐kar med proksimal LAD‐stenose I       C I         B 

Venstre hovedstamme med Syntax Score ≤ 22 I        B I         B 

Venstre hovedstamme med Syntax Score 23 ‐ 32 IIa     B I         B 

Venstre hovedstamme med Syntax Score > 32 III      B I         B 

Tre‐kar med Syntax  ≤ 22 I        B I         A 

Tre‐kar med Syntax 23 ‐ 32 III      B I         A 

Tre‐kar med Syntax > 32 III      B I         A 

AKS, Kardiogene sjokk I A  /  I  B 

2) kvalitet (volum) være et åpent spørs-
mål hvor mange hjertekirurgiske miljøer 
man kan ha i Norge, noe som vil utfordre 
ønsket om og behovet for geografisk nær-
het til et hjertekirurgisk behandlingstilbud 
i hele landet. Utviklingen vil også utfordre 
hensynet til geografisk/regional hjerteki-
rurgisk beredskap. Å overføre en andel av 
hjertekirurgiske inngrep til private/ideelle 
aktører vil ytterligere forsterke ovenstående 
utfordringer. Jeg mener derfor at volumet 
av koronarkirurgi bør forbeholdes de fire 
universitetssykehusene for å sikre tilstrek-
kelig volum for å ivareta vaktkompetanse, 
opplæring, forskning og undervisning. 
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TERMINAL BEHANDLING I KARDIOLOGI: 
NÅR ER NOK NOK?

Torstein Hole, Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus og Det 
medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hjartesvikt kan sjåast på som eit felles slutt-
stadium for dei fleste typer hjartesjukdom. 
Pasientar med hjartesvikt har redusert alle 
aspekt av livskvalitet og har meir redusert 
livskvalitet enn dei aller fleste andre kro-
niske sjukdomar (1,2). I ein slik 
situasjon er det like stort mål å 
betre livskvalitet og symptom 
som prognose (3,4). På den 
andre side er også invasive 
tiltak aktuelt hjå pasientar med 
dårleg funksjonsklasse. 

Pasientar med kro-
nisk alvorleg hjartesvikt deler 
mange av dei problem som 
kreftpasientar har både fysisk, 
psykologisk og sosialt. Like vel 
synest det til no å ha vore lite 
fokus mellom kardiologar på 
palliativ medisin, og spesialistar 
i palliativ medisin har i liten grad fokusert på 
hjartesviktpasientar. Det betyr at pasien-
tane, i strid med WHO sine tilrådingar, får 
palliative tiltak avhengig av diagnose og 
ikkje på grunnlag av individuelle behov. 
Tabell 1. Prognostiske faktorar ved refraktær/
alvorleg hjartesvikt

 y NYHA-klasse IV
 y Tidlegare innleggingar 

for forverring
 y Ingen utløysande 

årsak til forverring
 y Får allereide opti-

mal medikamentell 
behandling

 y Utvikling av nyresvikt 
eller hyponatremi 

 y Sinustakykardi >100, 
symptomatisk arytmi

 y Ingen respons i 
løpet av 2-3 døgn på 
adekvate endringar i 
diuretikadose etc.

 y Alder/komorbiditet
Palliativ medisin inkluderer behov hjå 
pasientar med avgrensa levetid, men som 
kan leve i månader til år. Fokus vil då vere på 
å kontrollere og lindre symptom og å betre 

og vedlikehalde funksjon for på 
den måten å sikre best mogeleg 
livskvalitet. Eit palliativt fokus 
og lindrande behandling bør 
såleis ideelt vere med i behand-
lingsplanen frå starten hjå hjar-
tesviktpasientar (figur 1). Målet 
er å optimalisere livskvalitet før 
ein tidsrett, verdig og fredeleg 
død (WHO).

Våre utfordringar
Vår første utfordring er kan-
skje i dagleg klinisk arbeid å 

diagnostisere terminal hjartesvikt med stor 
sikkerheit tidleg nok i forløpet. Først då er 
det rimeleg å seie at «nok er nok». Det å 
forutseie forløpet ved alvorleg svikt dei siste 
månader av livet kan vere vanskeleg. Det å 
kjenne typiske pasientforløp kan vere nyttig, 
og det finst ein del teikn som kan nyttast i 
klinisk arbeid (sjå under). Dersom ein ikkje 
er overraska om pasienten vil døy neste året 
(alternativt meir konservativt: dersom vert 

Figur 1. Modell for palliativ behandling (Modifisert frå Gibbs et al, Heart 
2002)
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overraska om pasienten er i live om eit år), 
så er oftast tida komen til å ta opp emne 
som resuscitering og terminal behandling 
etc.

Vår andre utfordring er å gje pasien-
tar med alvorleg/terminal hjartesvikt god 
symptomlindrande behandling (tabell 2). 
Dei siste 3 levedøgna har pasientar med 
hjartesvikt om lag dei same symptom som 
kreftpasientar: 

 y 60 % har vanskar med å tolerere fysiske 
og emosjonelle symptom

 y 60 % har smerter
 y 90 % har dyspné
 y 80 % har fatigue

Fleire studiar har vist at vanlege symptom 
er suboptimalt behandla, og ikkje-kardiale 
symptom som obstipasjon, anorexi, søvn-
løyse, angst og depresjon ofte dårlegast. 
I tillegg har innleggingar i sjukehus liten 
effekt på symptombehandlinga, og van-
lege symptom vert ofte ikkje vurdert og 
behandla i hjartesviktpoliklinikkar (3-6). 
Eit enkelt opent spørsmål som til dømes 
«kva er dine 3 viktigaste problem i dag?», 
kan ofte avdekke prioriterte livsproblem hjå 
pasientane som ikkje er/har vore handtert 
godt nok.

Undersøkingar hjå pasientar, pårør-
ande og helsepersonell har vist at det vi 
prioriterer ved livets slutt er mellom anna:

 y Symptombehandling/vere fri for plag-
same symptom og sleppe invasive tiltak

 y Open kommunikasjon og klare avgjerder

 y Kunne døy heime (75 % ynskjer det før 
ein kjem i terminal fase)

 y Bli behandla som ein person og ikkje eit 
kasus

Studiar har vist at open diskusjon med pasi-
entar er assosiert med betre livskvalitet og 
mindre aggressiv behandling siste levetida.

Det å diagnostisere overgangen til 
terminal hjartesvikt er nøkkelen til å gje 
pasientar god terminal behandling. Dette 
er ein viktig klinisk kompetanse, og det er 
sjølvsagt viktig at heile behandlarteamet er 
samd om dette. Viser her også til ESC-ret-
ningslinjene for palliativ behandling (1).

Det finst fleire standardiserte 
pasientforløp («care pathways») som kan 
nyttast i sjukehus og sjukeheimar for å 
sikre god terminal hjartesviktbehandling, til 
dømes «Liverpool Care Pathway» som er 
mykje brukt i Noreg. 

Pasientforløp ved hjartesvikt
Ei hjelp til å planlegge framtidig behandling 
kan vere å nytte erfaringsbaserte typiske 
sjukdomsløp for pasientar med progredi-
erande kronisk sjukdom. Ved hjartesvikt 
vil det ofte vere ein gradvis forverring over 
typisk 2 - 5 år, men med innskutte akutte 
dekompenseringar som ofte kan (delvis) 
reverserast, og ofte brå død som kan virke 
uventa (7). Forverringane resulterer ofte 
i innlegging i sjukehus med intensivert 
behandling. Kvar forverring kan resultere i 
død, og sjølv om kvar pasient oftast over-
lever fleire slike episodar, så er ein gradvis 
reduksjon i funksjon vanleg. Sidan mange 

døyr brått, er det vanskelegare å for-
utseie at døden er nær foreståande 
ved hjartesvikt enn mange andre 
sjukdomar. Prognosen forverrast ved 
aukande NYHA- klasse, men andelen 
som døyr brått er høgast i NYHA-
klasse 1 - 2, medan andelen som 
døyr med aukande sviktsymptom, er 
høgast i NYHA-klasse 3-4.

Å forutseie død kan vere 
særs vanskeleg også ved hjartesvikt. 
Mange pasientar vil døy brått, og det 
er ofte ingen sikker reduksjon i livs-
kvalitet dei siste 6 månadene av livet. 
Det finst imidlertid ein del symptom 
og teikn som kan vere nyttige i klinisk 
arbeid, og desse er vist i tabell 1. 

Tabell 2. Prevalens av symptom (modifisert frå referanse 5)

Symptom Prevalens (%) Intensitet (ESAS)1

Hjartesvikt Kreft Hjartesvikt Kreft
Redusert velvære 100 90 5,1 5,2
Dyspné 92 60 5,3 3,1*
Trøytt 92 82 5,6 5,5
Redusert appetitt 82 90 3,7 4,9*
Søvnig 6 22 2,6 3,2
Angst 68 48 3,2 2,4
Depresjon 66 22 3,0 2,3
Smerte 60 66 2,8 3,3*
Kvalme 28 28 1,0 1,1

*Signifikant skilnad i intensitet (P < 0,05). 1Gjennomsnittleg 
symptomintensitet ut frå ESAS-score
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Bruk av sjekklister ved refraktær 
hjartesvikt kan difor vere nyttig. Pasientar 
med iskemisk hjartesvikt har mindre enn 25 
% sjanse til å leve 1 år dersom dei oppfyller 
3 av desse 4 kriteria:

 y Serum-natrium < 138 mmol/l
 y Sinustakykardi > 100/min i kvile
 y Serum-kreatinin > 225 µmol/l 
 y Tidlegare episode med dekompensering

Ved ikkje-iskemisk hjartesvikt er prognos-
tiske faktorar noko ulike, men ein kan nytte 
same tilnærminga med sjekkliste. Også 
(pro)BNP-nivå og endring etter behandling 
har prognostisk verdi.

Oppsummering
Det er i dag diskrepans mellom pasientbe-
hov og kva vi faktisk tilbyr av hjelp i helse-
tenesta. Pasientbehandlinga kan betrast 
gjennom samarbeid og utdanning. Gjennom 
betre samarbeid med palliative team og 
kommunehelsetenesta samt kompetan-
seauke hjå kardiologar/indremedisinarar 
generelt om palliativ behandling kan vi betre 
omsorga for pasientane med hjartesvikt 
(8-10). Det å kunne diagnostisere over-
gangen til terminal hjartesvikt er ein viktig 
klinisk kompetanse som er naudsynt for 
tidsriktig og god terminal omsorg.
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Ventrikkelpacing er livsviktig behandling 
hos pasienter med atrioventrikulært blokk 
(AV-blokk). Apeks i høyre ventrikkel (RV) 
har vært det foretrukne sted – der er enkel 
tilgang, det er gode fikserings-
muligheter og det er stort sett 
lav stimuleringsterskel. Den store 
ulempen er dog at RV-pacing 
induserer dyssynkroni (figur 1). 
Flere studier har vist at stor grad 
av RV-pacing kan være uheldig. 
DAVID-studien randomiserte en 
pasientpopulasjon med indika-
sjon for intern defibrillator (ICD) 
uten indikasjon for ventrikkel-
pacing til henholdsvis «back 
up»-pacing i høyre ventrikkel 
(VVI-40) eller atriestyrt ven-
trikkel-pacing (DDDR-70). Man 
så her at gruppen som ble randomisert til 
DDDR-pacing ble betydelig mer ventrikkel-
pacet (58,9 % vs. 3,5 %) og kom signifikant 
dårligere ut hva gjaldt det primære ende-
punkt som var død eller forverret/nyopp-
stått hjertesvikt (1).

En rekke studier har sett på om man 
kan uskadeliggjøre RV-pacing ved å plassere 
ledningen alternativt (ikke apikalt), men 
man har ikke klart å påvise noen stor klinisk 

nytte (2). Det er derimot ønskelig 
å pace så lite som mulig i høyre 
ventrikkel. Det er derfor viktig å 
aktivere algoritmer som søker 
etter egen AV-overledning (MVP, 
SafeR, IRS+, VIP, Rythm IQ). 
Spesielt der AV-blokket er inter-
mitterende kan man redusere 
graden av ventrikkel-pacing i stor 
grad. Resynkroniseringsbehand-
ling (CRT) har vist seg å være 
god behandling for hjertesvikt 
og venstre grenblokk. Å etablere 
pacing utenfor høyre ventrikkel 
– pacing epikardialt på venstre 

ventrikkel via en sinus coronarius-ledning 
fremstår da som et mulig alternativ også 
ved bradypacing.

Tilsvarer høyre ventrikkel-
pacing venstre grenblokk?

De to tilstandene likner i 
overflate EKG, men man ser at 
hverken aktiveringssekvensen, 
den elektromekaniske forsin-
kelsen eller venstre ventrikkels 
dyssynkroni er identisk. Venstre 
ventrikkel aktiveres tidligere ved 
RV-pacing enn ved venstre gren-
blokk, selv når venstre grenblokk 
er til stede før RV-pacing. Det 
er således ikke åpenbart at de 
fysiologiske forhold man ser ved 
venstre grenblokk, kan ekstrapo-
leres til RV-pacing og heller ikke 
om man eventuelt kan forbedre 
dette ved profylaktisk biventriku-
lær pacing.

INDIKASJON FOR BRADYPACING - 
KONVENSJONELL PACEMAKER  

ELLER CRT?
Ole Christian Mjølstad, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital og  

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Figur 1. Dyssynkroni illustrert med vevsdoppler hos pasient som paces 
i høyre ventrikkel.
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Abladere og pace ved 
atrieflimmer 
Pasienter med atrieflimmer hvor man ikke 
har fått frekvenskontroll, har vært med på å 
belyse effekten av CRT vs. RV-pacing. Man 
har i fire studier randomisert «HIS-abla-
derte» pasienter til henholdsvis RV-pacing 
eller biventrikulær pacing. Tre av studiene 
har sett på pasienter som i all hovedsak 
hadde normal venstre ventrikkel-funksjon. 
Man har da sett en minimal økning i ejek-
sjonsfraksjon (EF) hos CRT-pasientene samt 
en trend mot bedring i kliniske endepunkter 
som livskvalitet og 6 minutters gangtest 
(3-5). Brignole og kollegaer så på en gruppe 
pasienter som hadde dårligere venstre 
ventrikkelfunksjon (gjennomsnittlig EF 37 
% i begge grupper). Man fant da at signi-
fikant flere nådde det primære kombinerte 
endepunktet (død, sykehusinnleggelse eller 
forverrelse av hjertesvikt) i løpet av opp-
følgingsperioden (20 måneder) i gruppen 
som ble randomisert til RV-pacing. Det var 
ingen mortalitetsgevinst i studien (6). Man 
delte så pasientpopulasjonen i to grupper, 
henholdsvis de som tilfredsstilte kriteriene 
for CRT etter den gang (2011) gjeldende ret-
ningslinjer (LVEF ≤ 35 %, QRS bredde ≥ 120 
ms and NYHA klasse ≥ II) og de som ikke 
tilfredsstilte kriteriene. Man fant konsistente 
funn, som beskrevet over i begge grupper, 
men mer uttalt i gruppen som tilfredsstilte 
gjeldende kriterier for CRT.

AV-blokk
En annen gruppe som er studert, er pasi-
enter med AV-blokk og antatt stor grad av 
ventrikkel-pacing: 3. grads blokk, 2. grads 
blokk type 2 eller 1. grads blokk med lang 
AV-tid (≥ 300 ms). I PACE-studien så Yu og 
kollegaer på 177 pasienter med pacemaker-
indikasjon. Alle fikk implantert et biventri-
kulært system og deretter randomisert til 
RV-pacing eller biventrikulær pacing (7). 
Man så en trend mot redusert systolisk 
funksjon og uheldig remodellering hos 
dem som kun ble RV-pacet. Det var ingen 
forskjell i kliniske endepunkt som livskvalitet 
og 6 minutters gangtest. Chan og kollegaer 
publiserte en 2 års oppfølging der man så 
at trendene vedvarte hva gjaldt venstre 
ventrikkels funksjon (8). Noen studier har 
vist god effekt på venstre ventrikkel hos 

pasienter med redusert EF. I HOBIPACE-
studien, som var et av de første publiserte 
materialene, så man på pasienter med EF 
≤ 40 % og venstre ventrikkel endedias-
tolisk diameter ≥ 60 mm (9). Effekten av 
biventrikulær pacing var positiv både på 
venstre ventrikkel og kliniske endepunkt. 
BLOCK-studien randomiserte 918 pasienter 
med stort pacebehov, EF < 50 %, NYHA 
klasse I-III og ikke indikasjon etter CRT-
retningslinjene for biventrikulær eller RV-
pacing (10). Man fant en beskyttende effekt 
av biventrikulær pacing på det primære 
kombinerte endepunktet som var tid til død, 
akutt kontakt grunnet forverrelse av svikt 
eller økning av venstre ventrikkels endesys-
toliske volum-indeks med >15 % (HR 0,74 
(0,60-0,90). BioPace er så langt den største 
studien med 1810 pasienter inkludert hvor 
man hadde pacemaker-indikasjon jamfør 
gjeldende retningslinjer, samt et stort for-
ventet pacebehov. Det primære endepunk-
tet var død eller sykehusinnleggelse grunnet 
hjertesvikt. I løpet av oppfølgingsperioden 
på 5,6 år så man en ikke-signifikant trend i 
favør av biventrikulær pacing. 

Hva med pasienter som 
under RV-pacing utvikler 
sviktende ventrikkel og 
hjertesvikt?
Noen pasienter utvikler sviktende funksjon 
av venstre ventrikkel/hjertesvikt under 
RV-pacing. Flere studier har sett på denne 
pasientgruppen, og de er oppsummert i 
siste versjon av retningslinjene for pacing 
og resynkroniseringsbehandling fra ESC 
(11). Det er 5 små randomiserte studier, 
totalt 118 pasienter. Pasientene har EF < 
40 % og NYHA-klasse III-IV. Man finner her 
bedret venstre ventrikkel-funksjon og klinisk 
bedring inklusive redusert hospitalisering 
etter resynkroniseringsbehandling. Det 
foreligger 7 observasjonsstudier der man 
bygde ut til biventrikulær pacing måneder 
eller år etter høy grad av RV-pacing pga. 
sviktutvikling og finner her også klinisk 
bedring, redusert hospitalisering og bedret 
hjertefunksjon. Det er også 5 studier som 
viser tilsvarende forhold ved oppgradering 
som ny-implantasjon. Prisen er en relativt 
høy komplikasjonsrate ved oppgradering 
som illustrert i Poole og kollegaers artikkel 
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fra Replace-registeret (12). Man ser her at 
pasienter som var planlagt for generator-
skifte, hadde en komplikasjonsrate på 4 % 
mot 15,3 % hos gruppen hvor man i tillegg 
til generatorskifte planla oppgradering. Det 
var økende komplikasjonsrate jo mer avan-
sert system som ble implantert. 

Konklusjon
Høyre ventrikkelpacing induserer dyssyn-
kroni og er i utgangspunktet ugunstig. Man 
må ikke pace mer enn nødvendig – det betyr 
at vi må optimalisere programmeringene 
våre. Ved bradykardi-indikasjon hos pasien-
ter med tilnærmet normal venstre ventrikkel 
(LVEF > 40 %) bør man implantere et enkelt 
høyre ventrikkel-basert pacemakersystem. 
Ved redusert venstre ventrikkelfunksjon 
(LVEF < 40 %) og svikt må man vurdere 
biventrikulær pacing ved ny-implantasjon, 
spesielt der man forventer en stor grad 
av ventrikkelpacing (> 40 %). I gjeldende 
retningslinjer er dette en II a-indikasjon med 
evidensgrad B. Gevinsten er en noe redusert 
grad av hjertesviktforverrelse. En av hoved-
utfordringene ved ny-implantasjoner er å 
skille bradykardirelaterte symptomer fra 
hjertesviktsymptomer. Man må følge med 
venstre ventrikkel hos pasienter der det 
paces mye. Oppgradering til biventrikulær 
pacing er effektivt hos pasienter som utvi-
kler hjertesvikt og redusert venstre ventrik-
kelfunksjon. Dette har en klasse I-anbefaling 
i gjeldende retningslinjer. Alder og komorbi-
ditet må tas med i vurderingen, og man må 
ta komplikasjonsfaren med i regnestykket.
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FRA G-PROTEIN-KOPLEDE 
RESEPTOR-KINASER TIL MEDFØDTE 

IMMUNRESEPTORER - STUDIER PÅ 
RESEPTORSIGNALERING I HJERTET

Leif Erik Vinge, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Min forskningskarriere startet høsten 1994 
da jeg som ganske fersk legestudent på 
2.-avdeling ønsket et forskningsprosjekt. Jeg 
hadde derimot ingen preferanser på fors-
kningsfelt og endte med å gå 
trappene opp patologibygget på 
gamle Rikshospitalet og ringe 
på dørene i hver etasje. Først i 
7. etasje slapp jeg inn. Personen 
som ønsket meg velkommen 
inn på Institutt for kirurgisk 
forskning, var Håvard Attrama-
dal. Håvard hadde nettopp 
returnert fra et lengre postdok-
toropphold ved Duke Univer-
sity, North Carolina, USA, der 
han hadde jobbet hos Robert 
Lefkowitz. Sammen med Brian 
Kobilka mottok Lefowitz Nobelprisen i kjemi 
i 2012 på det forskningsfeltet som endte 
opp med å definere mitt doktorgradspro-
sjekt og senere postdoktorperiode, nemlig 
regulering av G-protein-koplede reseptorer.

Regulering av G-protein-
koplede reseptorer (GPCR) 
ved G-protein-koplede 
reseptor-kinaser (GRK) i 
hjertet
GPCR er den største reseptorfamilien med 
over 1000 uttrykte medlemmer. Disse 
reseptorene regulerer et rikt mangfold av 
biologiske prosesser og er av stor betyd-
ning for regulering av hjertefunksjon. Faktisk 
utgjør disse reseptorene brorparten av 
de mål vi har innen kardiovaskulær far-
makologisk terapi (1) med antagonister 
og agonister av bl.a. annet β-reseptorer, 

α-reseptorer, angiotensin-reseptorer, 
endotelin-reseptorer og thienopyridin-
reseptorer. En periode etter oppdagelsen av 
GPCR og deres signalveier ble det klart at 

signalstyrke og varighet av sig-
nal etter aktivering av reseptor 
var regulerbar og at den mulig 
viktigste gruppen av regula-
torer var cytosoliske enzymer 
som kunne gjenkjenne aktivert 
reseptor. Disse enzymene ble 
kalt G-protein-koplede resep-
tor-kinaser (GRK). Totalt finnes 
7 GRK-er, men kun 4 av disse 
er uttrykt i hjertet. At dette var 
enzymer som også kunne være 
av betydning i forbindelse med 
hjertesykdom, ble først antydet 

av Michael Bristow i 1982 da han påviste 
et svekket β-reseptorsignal i sviktende 
humant myokard (2). Senere påviste Martin 
Ungerer en mulig sammenheng mellom 
dette fenomenet og samtidig endrede kar-
diale nivåer av en bestemt GRK, β-adrenerg 
reseptor-kinase 1 (βARK1), nå kalt GRK2(3). 
Mekanistisk bevis for denne sammenhen-
gen ble publisert av han som senere ble 
min sjef under mitt postdoktoropphold ved 
Center for Translational Medicine/Thomas 
Jefferson University, Philadelphia, USA: 
Walter Koch (4). Av de fire GRK-er som er 
uttrykt i hjertet, er to av disse avhengig av 
en helt bestemt rekrutteringsmekanisme. 
Både GRK2 og GRK3 «flyter fritt» i cyto-
plasma, men når GPCR blir aktivert, fører 
dette til en spalting av dets respektive 
G-protein med frigjøring av en Gα-del og en 
Gβγ-del. Gβγ-delen binder «halen» til GRK2 
og GRK3 som da blir «trukket opp» til cel-
lemembranen og aktivert reseptor. Denne 
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erkjennelsen ble benyttet eksperimentelt for 
å hindre enzymet å regulere reseptor. Ved 
bruk av genmanipulerte virus og transgene 
mus som uttrykte kun «halen» til GRK2 
(GRK2ct), ble all frigjort Gβγ bundet opp. 
På denne måten ble endogent uttrykt GRK2 
hindret i sin translokering til aktivert resep-
tor. Flere studier dokumenterte økt følsom-
het for ligand ved hemming av GRK2 ved 
uttrykk av GRK2ct. Viktigere derimot var at 
multiple studier på ulike hjertesviktmodel-
ler i mus, kanin, rotte og isolerte humane 
sviktende hjertemuskelceller viste at hem-
met GRK2 førte til bedret utkomme. Min 
innfallsvinkel til forskningsfeltet var basert 
på en antagelse av at GRK3 i hjertet var av 
liten betydning. Det var en rådende oppfat-
ning at denne «lillebroren» til GRK2 spilte 
mindre rolle både fordi den kvantitativt 
var langt lavere uttrykt i hjertet, men også 
at GRK3 sannsynligvis gjorde det samme 
som GRK2. Mitt doktorgradsprosjekt hadde 
som mål å utfordre disse antagelsene. 
I innledende studier fant vi riktignok at 
GRK2 kvantitativt var høyere uttrykt i helt 
myokard, men immunohistokjemiske ana-
lyser av myokardvev fra mus, rotte, gris og 
menneske avdekket at GRK2 i all hovedsak 
var uttrykt i endotelceller og i mindre grad i 
hjertemuskelceller, mens GRK3-ekspresjon 
var utelukkende funnet i hjertemuskelceller. 
Faktisk fant vi ved kvantitativ immunopre-
cipitering at de absolutte konsentrasjoner 
av GRK2 og GRK3 i hjertemuskelceller var 
like. Med hensyn til «lik funksjon» mente 
vi at dette sannsynligvis ikke var tilfelle. 
Ved å gjøre identitetsanalyser mellom 
aminosyresekvensene av GRK2 og GRK3 
fant vi ut at hele enzymet er ganske likt 
(rundt 85 % likt). Men, dersom vi begrenset 
identitetsanalysen til «halene», dvs. den 
delen av GRK2 og GRK3 som binder Gβγ, 
så falt likheten til 52 % (som er ganske 
ulikt). Vår hypotese basert på ovennevnte 
var at GRK2 og GRK3 regulerer ulike GPCR 
i hjertemuskelceller basert på ulike bin-
dingsegenskaper mediert av deres «haler». 
For å adressere denne hypotesen satte vi 
opp en rekke metoder som etablering av 
rekombinant adenovirusteknologi, isolerte 
hjertemuskelceller fra mus og rotter og 
genetisk manipulering av disse, konstruk-
sjon av transgene mus, en rekke signal-
transduksjonsassay for GPCR-aktivitet, 

invasiv og non-invasiv måling av blodtrykk 
i mus mm. Via samarbeidspartnere i Oslo 
og i Tromsø ble det også etablert metoder 
for kartlegging av hjertefunksjon in vivo og 
ex vivo. Hovedkonklusjonene fra en rekke 
forsøk var at GRK2 og GRK3 regulerte ulike 
GPCR i hjertemuskelceller. GRK3, men 
ikke GRK2, viste seg å regulere α-adrenerg 
signalering og endotelin-reseptor-signale-
ring. Vedrørende regulering av β-adrenerg 
reseptor-signalering var det bare GRK2, ikke 
GRK3, som medierte dette. Våre transgene 
mus med hjertemuskelspesifikk uttrykk av 
GRK3-hemmer (GRK3ct) var hypertensiv, 
og denne hypertensive fenotypen syntes å 
være kardialt betinget. Dette medførte også 
myokardhypertrofi over tid (5-7). 

Det har vært mye kritikk mot de 
eksperimentelle oppsett som har benyttet 
GRK2ct som modell for kardiovaskulære 
konsekvenser av GRK2-hemming. Mange 
har ment at GRK2-aktivitet ikke er begren-
set til cellemembranen og aktivert GPCR 
og at Gβγ i seg selv har biologiske effekter 
som også påvirkes ved uttrykk av Gβγ-
inhibitoren GRK2ct. For å imøtekomme 
denne kritikken arbeidet jeg under min 
postdoktorperiode i Philadelphia, USA, i 
2006-2007 med modeller for mer direkte 
GRK2-hemming. En av disse modellene 
førte dessverre ikke frem til publika-
sjon, men likevel såpass langt at den er 
verdt å nevne. Med hjelp fra universitet 
i Iowa klarte jeg å etablere rekombinant 
mikroRNA-teknologi med effektiv «knock-
down» av GRK2-genet via et rekombinant 
adenoassosiert virus. Denne teknologien 
fungerte utmerket i isolerte hjertemuskel-
celler. Men da vi gjorde in vivo-forsøk med 
intramyokardiale injeksjoner av rekombi-
nant virus i postinfarkt-mus, viste det seg 
at det infeksiøse titer av mine virus var 
for lavt med det resultat at kun 1-2 % av 
hjertemuskelcellene ble infiserte. Dette er 
langt under det som syntes nødvendig for 
å kunne påvirke hjertefunksjon. Mer hell 
hadde vi med studier der vi benyttet såkalt 
cre-lox-teknologi og fjernet GRK2 genet 
både spatielt (kun i hjertemuskelceller) og 
temporalt (etter etablering av postinfarkt 
hjertesvikt). I denne studien bekreftet vi 
for første gang at den gunstige effekten av 
GRK2ct faktisk er hemmet GRK2-aktivitet i 
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og med at fjerning av hele enzymet også ga 
fordelaktig utkomme (8).

Høsten 2009 ble jeg ansatt på Kar-
diologisk avdeling på Oslo universitetssy-
kehus, Rikshospitalet. 50 % av tiden skulle 
jeg være B-grenist i kardiologi og 50 % som 
seniorforsker ved Institutt for indremedi-
sinsk forskning. Institutt for indremedisinsk 
forskning ved Pål Aukrust og Kardiologisk 
avdeling ved Lars Gullestad har i en årrekke 
pionert det kardioimmunologiske fors-
kningsfeltet. Det føltes naturlig for meg å 
bytte forskningsfelt.

Medfødte immunreseptorer 
og kardiovaskulær sykdom
Immunsystemet kan grovt deles opp i det 
adaptive immunsystem og det medfødte 
immunsystem. Det adaptive immunsys-
tem utvikles, modnes og skjerpes ved 
eksponering for immunogener, her primært 
mikrober (bakterier, virus, sopp, parasitter) 
og vaksinasjon. Det medfødte immunsys-
tem derimot er som navnet indikere, et 
immunsystem vi er født med. Det medfødte 
immunsystem består primært av reseptorer 
som gjenkjenner molekylære signaturer fra 
mikrober som er så nødvendige for mikro-
bene at de ikke endres nevneverdig gjen-
nom evolusjon (for eksempel DNA, RNA, 
lipopolysakkarider, endotoksin mm.). Disse 
receptorene kalles mønstergjenkjennende 
reseptorer («Pattern Recognition Recep-
tors» – PRR). Nå viser det seg at disse PRR 
også kan respondere på kroppsegne anti-
gen. Felles for disse kroppsegne antigenene 
er at de ikke er tilgjengelige for PRR i nor-
malfysiologiske situasjoner, men frigjøres/
eksponeres/produseres ifm. med cellulært 
stress/død. Min «inngangsbillett» til dette 
feltet var at jeg leste en artikkel i tidsskriftet 
Nature i 2010 (9). Spørsmålet forskerne 
stilte i dette arbeidet var hvorfor pasienter 
ifm. større muskeltraumer (trafikkulykker og 
lignende) utviklet en sepsislignende tilstand 
(SIRS – Systemic Inflammatory Response 
Syndrome). Mange teorier rundt dette 
fenomenet eksisterte (som translokasjon av 
endotoksin fra tarm, bakteremi etc.), og stu-
dien startet med å motbevise disse teoriene. 
De satt derfor igjen med erkjennelsen av at 
tilstanden ligner sepsis, men skyldes ikke 
bakteremi eller endotoxinemi. Tilstanden 

måtte derfor skyldes noe kroppegent som 
mimikerer bakteriell invasjon. Noe slikt kan 
være mitokondrielle komponenter da man 
mener at mitokondrier i utgangspunktet 
var bakterier som invaderte pro-eukaryote 
celler og ga disse fordelaktige egenskaper 
(bl.a. forutsetningen for flercellulært liv), 
den såkalte endosymbiotiske teori. Fortsatt 
ligner mitokondrielt DNA (mtDNA) mer 
på bakterielt DNA enn mammalsk geno-
misk DNA (gDNA). Konklusjonen i denne 
artikkelen var at mtDNA frigjort fra skadet 
muskel igangsatte SIRS ved å aktivere en 
PRR som normalt responderte på bakterielt 
DNA, nemlig Toll-like-reseptor 9 (TLR9). Nå 
er det slik at av alle organer i kroppen så har 
hjertet høyest mitokondrietetthet. Jeg fant 
det derfor nærliggende å fremme hypote-
sen at mtDNA frigjøres fra hjertet ifm. med 
kardielt stress med påfølgende aktivering 
av TLR9 i myokard og at denne aktiverin-
gen har patofysiologiske konsekvenser. I 
innledende studier fant vi høye plasmakon-
sentrasjoner av mtDNA rett etter PCI av 
STEMI-pasienter, og eksperimentelt konsta-
terte vi at hjertet var kilden (10). I samtidige 
studier fant vi ekspresjon av TLR9 i alle 
kardiale celler og at nivået ble regulert ifm. 
med hjerteinfarkt. Vi fant dessuten at hjer-
tefibroblaster responderte spesielt kraftig 
på TLR9-stimulering; også ved kvantitativ 
sammenligning med klassiske immunceller 
som makrofager og dendrittiske celler (11). 
Med dette utgangspunkt hadde vi vist at 
både ligand (mtDNA) og reseptor (TLR9) er 
tilstede i hjertet ifm. med hjerteinfarkt, men 
betyr det noe? Tidligere studier hadde vist 
at systemisk aktivering av TLR9 i forkant av 
et hjerteinfarkt reduserer infarktutbredelse 
(såkalt prekondisjonering). Sistnevnte er 
derimot av liten klinisk interesse. Med hjelp 
av en god kollega fra USA (Erhe Gao) og 
ved bruk av avansert musekirurgisk teknikk 
(12) gjorde vi en studie der vi aktiverte 
TLR9 rett etter hjerteinfarkt på mus. Vi 
etablerte reperfusjon etter 30 minutter 
og målte systemisk og kardial inflamma-
sjon samt infarktutbredelse etter 24 timer. 
Både kardial og systemisk inflammasjon ble 
signifikant endret ved TLR9-aktivering, men 
dette medførte ingen endring av endelig 
infarktutbredelse (13). Kronisk hjertesvikt er 
en tilstand som involverer andre sykdoms-
mekanismer enn dem man ser ved akutt 
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hjerteinfarkt. Likevel er også hjertesvikt en 
tilstand med kardial belastning og cellulært 
stress og død. Analyse av plasmakonsentra-
sjoner av mtDNA og gDNA hos hjertesvikt-
pasienter avdekket økte nivåer og særlig ved 
uttalt hjertesvikt. Paradoksalt derimot var at 
der høye plasmakonsentrasjoner av gDNA 
korrelerte med økt dødelighet, så korrelerte 
tilsvarende høye plasmakonsentrasjoner av 
mtDNA med økt overlevelse (submittert 
artikkel). Sistnevnte kan tyde på en kardio-
protektiv egenskap ved mtDNA og mulig 
økt TLR9-aktivitet i hjertet ved kronisk 
hjertesvikt. Denne antagelsen støttes av et 
annet arbeid vi snart submitterer der vi har 
sett at fravær av TLR9-signalering i hjertet 
er ugunstig ved eksperimentell hjertesvikt. 
Utfordrende derimot er at samme hjerte-
sviktmodell forverres av systemisk TLR9-sti-
mulering. Disse tilsynelatende motsettende 
data synes å være et godt bilde på betyd-
ningen av inflammasjon ifm. med kardiovas-
kulær sykdom og kan bidra til forklaring på 
tidligere negative kliniske studier der man 
har intervenert i inflammatorisk signalering. 
Eksperimentelle data har vist at det er av 
betydning for utkomme mtp. valg av type 
inflammatorisk intervensjon, på hvilket cel-
lulært nivå og organnivå man intervenerer 
og ikke minst når i den kardiovaskulære 
patogenesen man intervenerer.
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