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ESC-kongrESSEn i MünChEn, 
25.-29. auguSt 2012.

Dette er virkelig en gigant-kongress. Arrangørene ventet ca. 32 000 
delegater fra over 150 land. Man hadde forberedt 426 sesjoner i 34 
foredragslokaler. 4203 abstrakter skulle presenteres. Flest stammet 
faktisk fra Japan.

Seks nye ESC-retningslinjer ble presentert. Disse skal 
kommenteres og evalueres for norske forhold via NCS sitt kvalitetsutvalg, 
og dette blir etter hvert presentert i senere numre av Hjerteforum.

München er en fin kongressby. Hotellkapasiteten er imponerende, 
selv om prisene til dels også er det. Byen er ren og ryddig, og offentlig 
kommunikasjon til kongressen fungerer bra. Været kunne man ikke klage 
over. Temperaturen lå godt over det vi var vant til fra vår egen sommer. 
Vertsfolkets vennlighet var det heller ingen ting å utsette på.

 Antall norske leger som besøkte ESC-kongressen, er 
fallende. Bekymringsfullt, men ikke overraskende, med nye 
finansieringsutfordringer. Antallet medisinske bomber var nok relativt 
sparsomt. For mange var nok det negative resultatet ved bruken av 
aortabalongpumpe i  IABP-SHOCK II -studien én av dem. Like fullt, faget 
er i utvikling, og vi håper mange vil finne interessante oppsummeringer i 
våre kollegaers innlegg presentert under.

Olaf Rødevand
Redaktør

akutt hjErtESvikt/kardiogEnt 
Sjokk/iaBP-ShoCk ii-StudiEn

Geir Ø. Andersen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

ESC-møtet i München var for en gangs 
skyld preget av nyheter innen akutt hjerte-
svikt-/kardiogent sjokk-behandling, særlig 
den mye omtalte intraaortaballongpumpe 
(IABP)-studien som jeg vil komme tilbake 
til.

Allerede lørdagen, før kongressen 
var ordentlig i gang, var det satt opp en 
egen sesjon om behandling av kardiogent 
sjokk. Harjola fra Finland, Rapezzi fra Italia 
og Janine Pöss og Holger Thiele fra Tyskland 
snakket om hhv. registerdata, patofysiologi, 
optimal behandling og forebygging ved å 
intervenere tidlig. Særlig de to siste foredra-
gene var nyttige.

registerdata
Innsidens av kardiogent sjokk (KS) ligger 
fortsatt på mellom 4-11 % i forskjellige 
registre. Akutt koronarsyndrom (AKS) er 
den vanligste årsak. En fremhevet at innsi-
dens av KS ved ankomst sykehus ikke går 
ned, men at moderne behandling har klart 
å redusere utviklingen av KS ved AKS etter 
hospitalisering. I GUSTO-studien utviklet KS 
seg i mer enn halvparten av tilfellene etter 
innkomst, men innen de første 24 timer. 
Pasienter med KS som komplikasjon til AKS 
er eldre, har mer komorbiditet og oftere 
STEMI og hjertestans. Faktisk blir koronar 
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angiografi gjort hos bare 57 %, og kun 47 
% blir revaskularisert under det akutte 
oppholdet.

Patofysiologi
Aspekter som ble fremhevet, var at en ikke 
må tenke på KS bare som en avansert form 
for akutt hjertesvikt preget av pumpesvikt, 
men at dette er en tilstand med systemiske 
forandringer knyttet til sirkulasjonen hvor 
blant annet frigjøring av NO og cytokiner er 
sentralt. KS kan oppstå med relativt intakt 
global EF, men hvor hypovolemi, redistribu-
sjon av væske, SIRS med vasodilatasjon eller 
iatrogene faktorer bidrar til utviklingen.

Medikamentell behandling/
revaskularisering
Holger Thiele diskuterte evidensgrunnlaget 
for tidlig intervensjon. Langtidsdata viser 
at revaskularisering i forhold til konservativ 
strategi medfører 13 % absolutt risikoreduk-
sjon med number needed to treat (NNT) på 
8. Likevel er andelen pasienter som får tidlig 
revaskularisering i f.eks. GRACE-registeret 
under 50 %. Sett i forhold til norske forhold 
satte han ingen øvre aldersgrense for over-
flytting til akutt PCI hos eldre pasienter med 
KS. Spørsmålet om en skal utføre multi-
vessel-PCI eller culprit-lesion-PCI ble også 
berørt. I retningslinjene har det gjerne gått 
igjen (IIA-anbefaling) at en skal gjøre full 
revaskularisering ved KS, men i følge Thiele 
mangler data for dette. Registerdata antyder 
økt mortalitet. En ny studie, CULPRIT-
SHOCK, er på vei for å svare på dette.

Verdt å merke seg vedrørende medi-
kamentell behandling er de tysk-østerriske 
retningslinjer, som ble nevnt flere ganger, 
hvor en velger dobutamin ved behov for 
inotropi og noradrenalin ved behov for en 
vasopressor. Levosimendan eller milrinon 
ble nevnt som alternativ ved manglende 
effekt av dobutamin. Dopamin, som brukes 
mye i Norge, ble ikke brukt i Tyskland i det 
hele tatt. Bruken av noradrenalin støtter 
seg mye på substudien av SOAP-II-studien 
som ble publisert i New England Journal of 
Medicine i 2010, hvor noradrenalin ble sam-
menlignet med dopamin ved mange former 
for sjokk.

En advarte for øvrig mot ukritisk bruk 
av vasodilaterende medikamenter da dette 
kan medføre hypoperfusjon av GI-tractus, 

noe som igjen kan medføre bakteriemi og 
gram-negativ sepsis.

iaBP-ShoCk ii-studien
Nevnte Holger Thiele la senere på kon-
gressen fram IABP-SHOCK II-studien på 
Hot Line-sesjonen. Dette er den største 
randomiserte studien på kardiogent sjokk 
noensinne. Her ble 600 pasienter med KS 
som komplikasjon til akutt hjerteinfarkt ran-
domisert til IABP eller ikke. Andre årsaker 
til KS som f. eks. myokarditt, var ekskludert. 
Primært endepunkt var 30 dagers mor-
talitet. Det var ingen forskjell i primært 
endepunkt mellom gruppene. Etter 30 dager 
var 119 pasienter i IABP gruppen døde (39,7 
%) og 123 i kontroll gruppen (41,3 %). Det 
var heller ingen antydning til positiv effekt 
på en rekke sekundære endepunkter. Disse 
inkluderte blant annet tid til hemodyna-
misk stabilisering, serum-laktat, døgn på 
respirator eller døgn på intensivavdeling. 
Det var heller ingen effekt på nyrefunksjon 
eller bruk av katekolaminer. På plussiden 
fant en ingen forskjeller i hjerneslag, sepsis 
eller perifer iskemi slik en tidligere har hatt 
mistanke om ved bruk av IABP, særlig fra 
amerikanske registre. Konklusjonen fra 
Thiele samt oppnevnt kommentator var 
at retningslinjene bør endres. Litt suspekt 
kanskje er at IABP-anbefalingene i de siste 
STEMI-retningslinjene som ble lagt fram 
tidligere på kongressen før IABP-studien 
var presentert, allerede er endret. IABP-
bruk ved KS er nedgradert fra IC til IIB med 
bevisnivå B.

Verdt å merke seg er at pasienter 
med mekaniske komplikasjoner (papille-
muskelruptur, ventrikkelseptum-ruptur) var 
ekskludert, slik at studien ikke kan brukes 
på pasienter med mekaniske komplikasjo-
ner (hvor f.eks. kirurgi er planlagt). Inklu-
sjonskriteriene baserte seg ikke på invasive 
målinger, men på et systolisk blodtrykk 
under 90 mmHg i mer enn 30 minutter eller 
behov for katekolaminer. I tillegg skulle en 
ha kliniske tegn til lungestuvning og redu-
sert organperfusjon (kalde ekstremiteter, 
redusert bevissthetsnivå, oliguri, økt laktat). 
Når det viste seg at ca. 45 % av pasientene 
var resuscitert pga. hjertestans før inklusjon, 
ca. 40 % ble behandlet med terapeutisk 
hypotermi og over 80 % ble respirator-
behandlet, sier det seg selv at det må ha 
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vært krevende å stille diagnosen kardiogent 
sjokk. Pasienter med hjertestans som følge 
av hjerteinfarkt, utgjorde mao. halvparten av 
de inkluderte pasientene i studien.

Studien vil helt klart bli nøye vurdert 
og diskutert på de ulike invasive sentre i 
Norge og har som nevnt allerede fått konse-
kvenser for retningslinjer.

kardial rESynkroniSEringStEraPi
Espen Bøe, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Under årets ESC-kongress var det viet 
relativt mye plass til Cardiac Resynchroniza-
tion Therapy (CRT), til tross for mangel på 
nye studier innenfor dette temaet. Fokuset i 
år var på den underliggende patofysiologien 
som oppstår ved hjertesvikt med venstre 
grenblokk. I løpet av kongressen dekket 
de ulike sesjonene den hemodynamiske 
basisen for CRT, cellulære aspekter ved ven-
stre grenblokk og CRT, ekkokardiografiske 
metoder for pasientstratifisering samt en 
“live sesjon” om non-respondere. I fravær av 
nye tungtveiende studier å referere, følger 
en oppsummering av det som undertegnede 
anser som de viktigste momentene innen-
for CRT som ble presentert under årets 
kongress.

Patofysiologiske aspekter ved 
venstre grenblokk
Frits Prinzen fra Maastricht presenterte, 
i en av kongressens første sesjoner, data 
som viser hvordan biventrikulær pacing 
(BiV) fører til en betydelig forkortning av 
global venstre ventrikkel (VV) -depolariser-
ing ved venstre grenblokk, dog ikke like kort 
som ved native aktivering. Han viste også 
hvordan BiV fører til økt kontraktilitet på 
tross av redusert/uendret O2-konsum sam-
menlignet med venstre grenblokk(1). Han 
fremførte også en god oversikt over sam-
menhengen mellom de regionale hemody-
namiske endringene ved venstre grenblokk 
og remodelleringen i VV. Venstre grenblokk 
fører til en heterogen arbeidsfordeling i 
hjertet med redusert eller negativt arbeid i 
septum og økt arbeid i venstre lateralvegg. 
Dette fører til hypertrofi av lateralveggen og 
generell økning i VV volum som reverseres 
ved CRT(2). Denne prosessen danner 

grunnlaget for de ulike ekkokardiografiske 
metodene som har blitt brukt for å vurdere 
responsen på CRT, og inkluderer ofte en 
reduksjon i VV endesystoliske og ende-
diastoliske volumer som tegn på reversert 
remodellering. Det er derimot store varia-
sjoner i de ekkokardiografiske metodene 
som brukes til å bedømme responsen på 
CRT i de ulike studiene(3). I en senere 
sesjon ble remodellering og reversert 
remodellering fremstilt på det cellulære 
nivå. Gjennom dyremodeller har man funnet 
at CRT delvis gjennompretter den regionale 
remodellering av ionekanalene som oppstår 
ved dyssynkroni, bedrer Ca2+ homeosta-
sen samt reduserer heterogeniteten i det 
regionale aksjonspotensialevarigheten(4). 
I samme modell viste de også hvordan 
hjertesvikt, med i utgangspunktet normal 
elektrisk aktivering, etter kort tid fører til 
forlenget ledningshastighet både endokar-
dielt og epikardielt i begge ventriklene og 
derfor et bredere QRS-kompleks(5).

QrS-morfologi og nyha-klasse
Under tidligere kongresser har man fokusert 
på de mekaniske konsekvensene av venstre 
grenblokk, og hvordan dette kan kvantifise-
res ekkokardiografisk for å forbedre selek-
sjonskriteriene ved CRT. I år var det fokus 
på grunntanken bak CRT, nemlig elektrisk 
dyssynkroni og CRTs evne til å korrigere 
dette. I dagens ESC- retningslinjer er QRS-
morfologien ikke en del av de fastsatte krite-
riene for CRT, selv om det nevnes i teksten. 
Nye studier har vist at pasienter med høyre 
grenblokk eller interventrikulær ledningsfor-
styrrelse ikke har en reduksjon i mortalitet 
eller akutte hjertesvikthendelser i CRT-
gruppen sammenlignet med ICD alene(6). 
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Et annet interessant funn i denne studien 
var at pasienter uten venstre grenblokk 
også fikk en forbedring i EF samt reduksjon i 
endediastoliske og systoliske volumer, men 
denne forbedringen var betydelig mindre 
enn ved venstre genblokk. Aurrichio fra 
Sveits viste at venstre grenblokk er en svært 
heterogen ledningsforstyrrelse gjennom 
data fra 3-dimensjonal elektroanatomisk 
«mapping» i venstre grenblokk-pasienter. 
Dette betyr at det er store variasjoner i den 
elektriske myokardiale aktiveringen hos 
pasienter med venstre grenblokks morfologi 
i EKG som vil føre til et bredt spektrum av 
mekaniske hendelser. Det er mulig at en 
mer detaljert kvantifisering av den elektriske 
aktiveringen kan være av verdi i videre fors-
kning, og på sikt vil kunne gi oss informasjon 
om hvilke pasienter som vil respondere på 
CRT eller rettlede elektrodeplasering.

CRT har tidligere vært forbeholdt 
pasienter i NYHA-klasse III/IV, men både 
MADIT-CRT(7) og REVERSE(8) har vist 
en positiv effekt av CRT blant pasienter i 
NYHA-klasse I-II. MADIT-CRT viste etter 
2,4 års oppfølging en reduksjon i hjertes-
viktrelaterte hendelser med 41 % i CRT-
gruppen sammenlignet med ICD alene. I 
REVERSE fant man initialt ingen signifikant 
bedring i det primære endepunktet som 
besto av et klinisk komposittpoengsystem. 
Dette endret seg derimot til en signifikant 
bedring etter 2 år. Det var i begge studi-
ene en bedring i de ekkokardiografiske 
målene for respons. 5-års oppfølgingen av 
REVERSE-studien ble presentert under kon-
gressen og viste en bevart reduksjon i VV-
volumer og økning i EF som etter 2 år. Det 
var derimot en 12,5 % økning i komplika-
sjoner relatert til VV-elektrodeimplantasjon, 
hvorav majoriteten oppsto etter 3 måneder. 
Dette omhandlet i første rekke løsning av 
VV-elektroden og diafragmastimulering. 
RAFT-studien(9) som vurderte en svært lik 
pasientgruppe som de 2 overnevnte studi-
ene, fant etter 4 år en liten, men signifikant 
bedring i mortalitet med NNT=14 for død og 
NNT=5 for innleggelser grunnet hjertesvikt 
i CRT-gruppen. Et poeng som ble tatt opp 
under en av sesjonene var at man sannsyn-
ligvis reduserer sykdomsprogresjonen for 
disse pasientene ved å implantere CRT på 
et tidlig tidspunkt.

Ekkokardiografiske mål
Det har vært få store studier som har 
sett på mekanisk dyssynkroni etter at 
PROSPECT-studien(10) viste at ingen 
ekkokardiografiske metoder kunne gi til-
leggsinformasjon ved seleksjon av CRT-
pasienter. Nyere studier som baserer seg 
på å kombinere ulike mål for strain gjennom 
speckle tracking, først og fremst gjennom 
Gorscans gruppe fra Pittsburgh, har heller 
ikke ført til store gjennombrudd.

Det er fortsatt ubesvarte spørsmål 
angående non-respondere, og i tillegg til de 
overnevnte faktorene, er det fortsatt knyttet 
usikkerhet til viktigheten av blant annet 
arrvev, optimal elektrodeplassering og AV/
VV-intervaller.
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HOt LinE-SESjon 1  
– fra forEBygging til hjErtESvikt

Erik Øie, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

PURE: Patterns of risk factor prevalence 
for Cvd globally by urbanization, 
gender, and economic status of 
countries and individuals: the 
Prospective urban rural Epidemiologic 
(PURE) Study of 153,996 people from 
628 communities in 17 countries
Presentert av Salim Yusuf (Hamilton, USA)

Fra tidlige studier som INTERHEART 
og INTERSTROKE, vet vi at omkring 50-60 
% av risikofaktorene for kardiovaskulær 
sykdom er relatert til uheldig helseadferd. 
Formålet med PURE var å undersøke 
prospektivt sammenhengen mellom 
økonomiske faktorer, både makro- og 
mikroøkonomiske, og helseadferd og 
kardiovaskulære risikofaktorer i et stort 
antall befolkningsområder, både urbane 
og landlige, i land med forskjellige 
inntektsnivåer. Samfunnsforhold bestemt 
bl.a. av politisk styring og lovgivning 
samt sosiale, kulturelle og økonomiske 
forhold innvirker på familiestruktur og 
sosioøkonomisk status, og disse forholdene 
er avgjørende for helseadferd relatert til 
røykestatus, fysisk aktivitet og kosthold.

153.996 personer fra 628 
befolkningsområder i 17 land var inkludert 
i studien. Brutto nasjonalprodukt og andre 
rikdomsindekser ble brukt til å vurdere 
økonomisk status, og kostspørreskjemaer 

og internasjonale spørreskjemaer om fysisk 
aktivitet ble brukt til å kartlegge helseadferd. 
Det ble funnet økt inntak av mettet fett, 
kaloririk mat, prosessert mat og proteiner i 
rike land sammenlignet med fattigere land, 
og økningen var størst jo rikere landet var. 
Videre ble det funnet færre menn som røkte 
og prosentvis flere som hadde sluttet å 
røyke blant både menn og kvinner jo rikere 
befolkningsområdet og landet var. Det var 
også totalt sett lavere fysisk aktivitet i rike 
befolkningsområder og land i forhold til 
fattigere land, selv om flere drev med fysisk 
trening i rike befolkningsområder og land. 
Dette kompenserte imidlertid ikke for det 
lavere nivået generelt av fysisk aktivitet.

Dette var jo ikke overraskende funn. 
Funnene fra studien bekrefter at rikdom ofte 
fører til et mer usunt kosthold med mye 
usundt fett og mindre fysisk aktivitet, men 
at færre begynner og flere slutter å røyke i 
rike befolkningsområder og land i tillegg til 
at flere driver med aktiv fysisk trening for å 
bedre helsen.

DeFACtO: determination of fractional 
flow reserve by anatomic computed 
tomographic angiography
Presentert av James Min (Los Angeles, USA)

Koronar CT-angiografi brukes i 
stadig større utstrekning. Denne under-
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søkelsesmetoden har høy diagnostisk 
nøyaktighet for anatomiske koronarsteno-
ser. En annen nyttig undersøkelsesmetodikk 
er fractional flow reserve (FFR) som utføres i 
forbindelse med invasiv koronar angiografi. 
FFR er blitt gullstandard for diagnostikk av 
lesjonspesifikk iskemi, og bruk av FFR-
målinger bedrer hendelsesfri overlevelse og 
har vist seg å være kostnadseffektivt. Nylig 
er det publisert artikler der FFR er beregnet 
med bruk av CT (FFRCT). Måling av FFRCT 
har den fordel at metoden ikke fører til 
ekstra strålebelastning, og man trenger ikke 
å administrere adenosin som ved invasivt 
målt FFR. Måling av FFRCT foregår ved 
bildebasert modellering, og man benytter 
væskedynamikk for å kalkulere FFRCT.

Formålet med DeFACTO var å under-
søke den diagnostiske styrken til FFRCT når 
det gjelder å detektere og ekskludere hemo-
dynamiske signifikante koronarstenoser. Det 
primære endepunktet var den diagnostiske 
nøyaktigheten til FFRCT + CT når det gjaldt 
å diagnostisere hemodynamisk signifi-
kant koronarsykdom sammenlignet med 
invasivt målt FFR som standardreferanse. 
252 pasienter ble inkludert i studien fra 17 
studiesentra i 5 land, og 407 koronarkar ble 
undersøkt. Ved invasiv koronar angiografi 
ble det påvist ≥ 50 % stenose hos 47 % 
av pasientene, mens FFR ≤ 0,80 ble målt 
hos 37 %. På CT ble det målt stenose ≥ 50 
% hos 53 % av pasientene. Sammenlignet 
med FFR som gullstandard viste resultatene 
av studien at FFRCT hadde større diskrimine-
rende styrke enn koronar CT-angiografi når 
det gjaldt å oppdage hemodynamiske signi-
fikante koronarstenoser. Imidlertid var den 
diagnostiske nøyaktigheten langt fra opti-
mal. Korrelasjonen mellom FFRCT og invasiv 
FFR var dårlig. Av de 172 pasientene som 
fikk målt FFRCT ≤ 0,80, hadde 56 invasiv FFR 
> 0,80, og av de 80 pasientene som hadde 
FFRCT > 0,80, hadde 67 invasiv FFR ≤ 0,80. 
Metoden trenger således å bli forbedret før 
man kan stole på FFR målt med CT.

ALtitUDE: aliskiren trial in type 2 
diabetes using cardio-renal endpoints
Presentert av Hans Henrik Parving (Køben-
havn, Danmark)

Hemming av renin-angiotensin-sys-
temet (RAS) er sentralt i hjertesviktbehand-
lingen. Både ACE-hemmere og angiotensin 

II-reseptorblokkere kan brukes for å hemme 
RAS. Siste 5 år har en annen RAS-hemmer 
vært tilgjengelig, aliskiren, som hemmer 
renin direkte. Dette medikamentet er regis-
trert for behandling av hypertensjon

I ALTITUDE var formålet å studere 
effekten av aliskiren i tillegg til ACE-hem-
mer- eller angiotensin II-reseptorblokkerbe-
handling hos pasienter med type 2-diabetes 
og nedsatt nyrefunksjon. Inklusjonskriterier 
var alder ≥ 35 år og type 2-diabetes. I til-
legg skulle pasientene ha makroalbuminuri 
+ estimert GFR ≥ 30 ml/min/1,73m2 eller 
mikroalbuminuri, alternativt kardiovas-
kulær sykdom + estimert GFR 30-60 ml/
min/1,73m2. Pasientene fikk aliskiren 150 
mg x 1 i 4 uker etterfulgt av 300 mg x 1 eller 
placebo i tillegg til ACE-hemmer eller angio-
tensin II-reseptorantagonist. Det ble ran-
domisert 4274 pasienter i aliskirengruppen 
og 4287 i placebogruppen. Det var planlagt 
behandlingstid på ca. 4 år, men studien ble 
stoppet prematurt etter gjennomsnittlig 32 
måneders oppfølging.

Det ble funnet en ikke-signifikant 
trend for negativ effekt på det primære 
endepunkt som var en kombinasjon av 5 
kardiale og 2 renale endepunkter, i aliski-
rengruppen (hasardratio 1,08, KI 0,98-1,20, 
p=0,14). Det var også en negativ trend for 
det kardiovaskulære sekundære endepunk-
tet (hasardratio 1,10, KI 0,98-1,23, p=0,12), 
mens det var ingen effekt på det renale 
sekundære endepunktet. Det var ingen 
forskjell i mortalitet mellom gruppene, men 
det var en strek trend for økt hyppighet av 
hjerneslag i aliskirengruppen (hasardratio 
1,25, KI 0,98-1,60, p=0,07). Trenden som 
ble funnet for ugunstige effekter av aliski-
ren, var i stor grad et resultat av negative 
effekter hos pasienter med serum-kalium ≥ 
5 mmol/l.

Konklusjonen til ALTITUDE er således 
at det ikke er gunstig å legge til reninhem-
meren aliskiren på toppen av RAS-hemming 
med ACE-hemmer eller angiotensin 
II-reseptorblokker hos pasienter med type 
2-diabetes og nedsatt nyrefunksjon. Pga. 
trenden mot økt hyppighet av hjerneslag, 
nyrekomplikasjoner, hyperkalemi og hypo-
tensjon etter 18-24 måneders oppfølgings-
tid ble studien stoppet av datasikkerhets- og 
–monitoreringskommitéen fordi komitéen 
så det som lite sannsynlig at pasientene i 
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aliskirengruppen ville ha nytte av behandlin-
gen. Man bør således være forsiktig med å 
kombinere aliskiren med ACE-hemmer eller 
angiotensin II-reseptorblokker ved hyper-
tensjon som er den eneste indikasjonen 
for denne reninhemmeren. Da er det bedre 
å kombinere aliskiren med for eksempel 
en kalsiumblokker. I ACCELERATE-studien 
som tidligere i år ble publisert i Lancet, 
hadde kombinasjonsbehandlingen aliskiren 
og kalsiumblokkeren amlodipin en bedre 
blodtrykkssenkende effekt sammenlignet 
med hver av medikamentene alene uten at 
det var økt hyppighet av bivirkninger, men 
oppfølgingstiden var bare 24 uker. Uansett, 
det er lite langtidsdata på behandling med 
aliskiren slik at dette medikamentet kun bør 
brukes ved resistent hypertensjon i kombi-
nasjonsterapi med andre antihypertensiva 
der det er kontraindikasjoner eller intole-
ranse mot ACE-hemmer eller angiotensin 
II-reseptorblokker.

tRiLOGY-ACS: Prasugrel versus 
clopidodrel for patients with unstable 
angina/nStEMi who are medically 
managed without revascularization
Presentert av Matthew Roe (Durham, USA)

Andelen pasienter i verden med 
ustabil angina pectoris og non-ST-elev-
asjons myokardinfarkt (NSTEMI) som 
behandles konservativt med medikamenter 
uten revaskularisering er mellom 40 og 60 
%. Disse pasientene har en doblet risiko for 
iskemiske hendelser. Prasugrel som hemmer 
ADP-reseptoren på blodpla-
tene, er vist å redusere risikoen 
for fremtidige hendelser hos 
pasienter med akutt koronar-
syndrom som fikk utført PCI, 
sammenlignet med en annen 
ADP-reseptorblokker, nem-
lig clopedogrel (TRITON–TIMI 
38. Wiviott et al. N Engl J Med 
2007;357:2001-2015). I TRI-
LOGY-ACS ble pasientene ran-
domisert til prasugrel 5 mg x 1 
(hvis ≥ 75 år eller < 60 kg) eller 
10 mg x 1 eller clopidogrel 75 mg 
x 1 innen 10 dager etter debut-
tidspunkt for ustabil angina pectoris eller 
NSTEMI og at det var ”rimelig sikkert” at en 
ikke-invasiv medisinsk behandlingsstrategi 

ville bli valgt. I tillegg skulle pasientene ha 
minst én av 4 tilleggskriterier: alder > 60 år, 
diabetes mellitus, tidligere hjerteinfarkt eller 
tidligere revaskularisering. Det ble inkludert 
9326 pasienter fra 52 land.  

Det primære effektendepunktet 
var kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og 
hjerneslag. Det ble gjort separat analyse 
av pasientene < 75 år (n=7243) og av alle 
inkluderte pasienter. Hos pasientene < 75 år 
var det ingen forskjell i det primære ende-
punktet etter 1 år (hasardratio 0,99) eller 20 
måneder (hasardratio 0,91, p=0,21). Man 
fant imidlertid at kurvene til det primære 
effektendepunktet var nærmest overlap-
pende fremt til 1 år etter randomisering, 
men at de etter dette frem til 30 måneder 
etter oppstart med behandlingen sprikte i 
favør av prasugrel (p for interaksjon=0,07). 
Når det gjaldt alvorlige blødninger etter 30 
måneders oppfølging, var det ingen signifi-
kant forskjell mellom behandlingsgruppene 
(hasardratio for prasugrelbehandling1,31, 
p=0,27). Ved sammenligning av de to 
behandlingsgruppene hos alle pasientene 
som var inkludert uavhengig av alder, etter 
30 måneders oppfølging, var det ingen 
signifikant forskjell i det primære effekten-
depunktet eller hyppigheten av alvorlige 
blødninger.

Til sammenligning viser en substudie 
av PLATO-studien publisert i British Medical 
Journal i 2011 at behandling med ADP-
reseptorblokkeren ticagrelor hos pasienter 
med akutt koronarsyndrom med planlagt 

non-invasiv behandlingstra-
tegi var signifikant bedre enn 
clopidogrel mtp. det primære 
endepunktet vaskulær død, 
hjerteinfarkt og hjerneslag 
(hasardratio 0,85, p=0,045) 
og totalmortalitet (hasardratio 
0,75, p=0,01). Denne sub-
studien samt TRILOGY-ACS-
studien støtter anbefalingene 
til ESC fra 2011 der det for 
pasienter med ustabil angina 
pectoris og NSTEMI anbefales 
behandling med ticagrelor og 
prasugrel fremfor clopidogrel 

(IB-anbefaling), men mens ticagrelor kan gis 
uavhengig av initial behandlingsstrategi, er 
prasugrel kun anbefalt der koronar anatomi 
er kjent og PCI er planlagt.



hjerteforum   N° 4 / 2012 / vol 25 74

PARAMOUnt: Efficacy and safety of 
lCZ696, a first-in-class angiotensin 
receptor neprilysin inhibitor, in patients 
with heart failure and preserved ejection 
fraction: primary results from the 
PARAMOUnt study
Presentert av Scott Solomon (Boston, USA)

Omkring halvparten av alle pasienter 
med hjertesvikt er rapportert å ha preservert 
EF (HFPEF). På tilsvarende måte som ved 
systolisk hjertesvikt, er HFPEF assosiert 
med betydelig morbiditet og mortalitet. 
Forskjellig farmakologisk behandling 
ved HFPEF er testet i kliniske studier, 
inkludert behandling med betablokkere, 
kalsiumblokkere, ACE-hemmere og 
angiotensin II-reseptorblokkere, men 
ingen behandling har vist å bedre 
fremtidsutsiktene. Flere patofysiologiske 
mekanismer har blitt foreslått som 
årsak til HFPEF inkludert forverring av 
diastolisk funksjon og nedsatt natriuretisk 
respons på akutt volumekspansjon. 
LCZ696 er et medikament som består 
både av angiotensin II-reseptorblokkeren 
valsartan og AHU-377. Dette 
kombinasjonsmedikamentet er beskrevet 
som en dobbeltvirkende angiotensin 
receptor-neprilysin-hemmer selv om de to 
effektene til medikamentet er et resultat 
av virkningen til to forskjellige molekyler. 
Valsartan hemmer angiotensin II-reseptor 
type 1 og fører til vasodilatation og økt 
ekskresjon av natrium og vann via nyrene 
ved å redusere aldosteronsyntesen. AHU-
377 er et prodrug som aktiveres til LBQ657. 
LBQ657 hemmer neprilysin, et enzym 
som fører til nedbrytning av atrial og brain 
natriuretic peptide (ANP og BNP). Dette 
gjør at LBQ657 fører til vasodilatasjon, 
redusert sympaticustonus, reduserte 
aldosteronnivåer, motvirker fibrosedannelse 
og hypertrofi samt stimulerer natriurese og 
diurese. Effekten til valsartan er i tidligere 
studier vist å være gunstige hos pasienter 
med systolisk hjertesvikt, og effekten 
til AHU-377/LBQ657 har teoretisk sett 
også gunstige effekter ved hjertesvikt. 
Det er kommet enkelte kliniske studier 
vedrørende effekten til LCZ696. Bl.a. 
er det i en fase 2-studie rapportert at 
LCZ696 var mer effektiv enn valsartan til å 
behandle hypertensjon, og medikamentet 

var godt tolerert (Ruilope et al. Lancet. 
2010;375:1255).

PARAMOUNT-studien var en 
fase 2-studie designet for å undersøke 
sikkerheten og effekten til LCZ696 hos 
pasienter med HFPEF. Hypotesen var at 
LCZ696 reduserer NT-proBNP i større grad 
enn valsartan etter 12 ukers behandling 
(primært endepunkt) og fører til gunstige 
endringer i kardial struktur og funksjon 
etter 36 ukers behandling (sekundære 
endepunkter). Tidligere er det vist 
gunstige effekter av å hemme enzymet 
vasopeptidase som fører til hemming av 
angiotensinkonverterende enzym (ACE) 
og neprilysin, med bl.a. medikamentet 
omapatrilat. Uheldigvis fikk en del pasienter 
behandlet med omapatrilat angioødem slik 
at medikamentet aldri kom på markedet. 
LCZ696 har lignende effekter ved at 
neprilysin hemmes, men istedenfor at det 
har en ACE-hemmende effekt har det en 
angiotensin II-reseptor blokkerende effekt 
og har således mindre risiko for å føre til 
angioødem.

Pasienter ≥ 40 år med stabil kronisk 
hjertesvikt i NYHA funksjonsklasse II-IV 
med EF ≥ 45 % og NT-proBNP > 400 pg/
ml ble inkludert i PARAMOUNT. Videre 
måtte pasientene ha estimert GFR ≥ 30 ml/
min/1,73m2 og serum-kalium ≤ 5,2 mmol/l. 
308 pasienter ble randomisert, mens 261 
pasienter fullførte 12 ukers behandling 
og 241 pasienter gjennomførte 36 ukers 
behandling. LCZ696 reduserte signifikant 
NT-proBNP etter 12 ukers behandling 
sammenlignet med valsartan (hasardratio 
0,77, p=0,005), mens forskjellen mellom 
behandlingsgruppene var ikke signifikant 
etter 36 uker (p=0,20). Blodtrykket ble 
redusert signifikant mer i LCZ696-gruppen 
etter både 12 og 36 ukers behandling enn 
i valsartan-gruppen. LCZ696 førte også 
til reduksjon i venstre atriums volum, men 
ikke av venstre ventrikkels volum og masse, 
EF eller E/E’. Det var imidlertid signifikant 
flere i LCZ696-gruppen som hadde bedring 
av NYHA funksjonsklasse etter 36 ukers 
behandling. Det var ikke forskjell mellom 
gruppene når det gjaldt alvorlige hendelser 
som mortalitet, symptomatisk hypotensjon, 
nyresvikt eller hyperkalemi.

Resultatene fra denne studien 
som ble publisert elektronisk i Lancet 24. 
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august, er til dels positive. Et problem med 
den store andelen av hjertesviktpasienter 
som har preservert EF, er at til nå er ingen 
medikamenter vist å være gunstige hos 
disse pasientene når en ser på harde 
endepunkter som morbiditet og mortalitet 
slik at behovet for nye medikamenter med 
gunstige effekter er stort. Imidlertid var 
den mer uttalte reduksjonen i NT-proBNP 
etter 12 ukers behandling (det primære 
endepunktet) med LCZ696 i PARAMOUNT 
skuffende nok ikke lenger signifikant etter 
36 uker. Spørsmålet er også om NT-proBNP 
er et nyttig surrogatendepunkt ved HFPEF. 
Det ble ikke sett gunstig effekt på diastolisk 
funksjon målt som E/E’ etter behandling 
med LCZ696 sammenlignet med valsartan. 
En større fase 3-studie trengs derfor for å 
evt. bekrefte positive effekter av LCZ696 
ved HFPEF.

Aldo-DHF: aldosterone receptor 
blockade in diastolic heart failure
Presentert av Burkert Mathias Pieske (Graz, 
Østerrike)

I en annen fase 2-studie med 
pasienter med HFPEF ble effekten av 
aldosteronantagonisten spironolacton 
(n=213) sammenlignet med placebo 
(n=209). Inkluderte pasienter var ≥ 
50 år, hadde EF ≥ 50 %, hadde stabil 

hjertesvikt i NYHA funksjonsklasse II-IV 
og hadde ekkokardiografiske funn forenlig 
med diastolisk dysfunksjon målt med 
E/E’. Primært endepunkt var endring i 
diatolisk funksjon (E/E’) og maksimalt 
arbeidskapasitet (maksimal VO2) etter 
12 måneders behandling. Spironolacton-
behandling reduserte signifikant E/E’, 
men hadde ingen signifikant effekt på 
maksimal VO2. Av sekundære endepunkter 
var det en signifikant reduksjon i venstre 
ventrikkels masseindeks, blodtrykk og 
NT-proBNP i gruppen som fikk behandling 
med spironolacton. Det var imidlertid 
en ugunstig trend mot reduksjon i 
estimert GFR. Det var ingen effekt på 
hjertesviktsymptomer eller 6 minutters 
gangdistanse.

Dette er igjen en fase 2-studie 
med en del positive effekter. Tidligere 
har minst 3 små studier (n=28-40) 
på tilsvarende måte vist gunstige 
effekter av aldosteronantagonisme på 
ekkokardiografiske parametre ved diastolisk 
hjertesvikt, men ingen effekt på symptomer. 
Den langt større TOPCAT-studien med 
3515 inkluderte pasienter som er forventet 
å bli ferdig i 2013, vil forhåpentligvis gi det 
endelige svaret på om behandling med 
aldosteronantagonist er gunstig ved HFPEF.

HOt LinE-SESjon 2  
– intErvEnSjonSkardiologi

Olaf Rødevand, Kardiologisk avdeling, Feiringklinikken

aortaballongpunpebehandling 
ved hjertesvikt (iABP-SHOCK ii-
studien)
IABP-SHOCK II-studien, som ikke vist noen 
effekt av behandling med aortaballong-
pumpe ved kardiogent sjokk som kompli-
kasjon til akutt hjerteinfarkt, refereres av 
Geir Øystein Andresen i omtalen av akutt 
hjertesvikt foran. Dette var nok den «hot-
teste» studien av dem som ble presentert 
på denne sesjonen.

Medikamentavgivende stenter og 
stenttrombose – PROtECt-studien
Forekomsten av stenttrombose etter tre år 
var lav og ikke forskjellig mellom zoraroli-
mus-frigjørende (Endeavor) og sirolimus-
frigjørende stenter (Cypher) i denne kjem-
pestudien, den største sammenlignende 
studien til nå i sitt slag. Medikamentavgi-
vende stenter («drug eluting stents»-DES) 
gir færre restenoser, men mulig økt risiko for 
sen stenttrombose sammenlignet med rene 
metallstenter. Både medikament, polymer 
som dekker stenten og selve stentutfor-
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mingen kan bidra til forskjeller mellom 
ulike DES-modeller. I PROTECT-studien ble 
8800 pasienter randomisert. Det var både 
pasienter med stabil og ustabil (44 %) 
koronarsykdom. 58 % av pasientene ble 
karakterisert som komplekse. Behandling 
med dobbelt platehemmende behandling 
var godt fulgt opp: 95 % sto på slik behand-
ling etter 6 måneder, 87 % etter 1 år, 37 
% etter 2 år og 30 % etter tre år. Primært 
endepunkt var sikker eller sannsynlig stent-
trombose etter tre år. Forskjellen var ikke 
signifikant. Dette forekom hos 1,8 % av 
Cypher-pasientene mot 1,4 % av Endea-
vour-pasientene (p =0,22). Sekundære 
endepunkter som bl.a. kombinasjonene total 
dødsantall og store infarkter eller hjerte-
død og store infarkter, var ikke forskjellige. 
Selv om det numerisk var litt færre stent-
tromboser i Endeavour –armen, var det litt 
færre MACE (død, hjerteinfarkt, behov for 
ny revaskularisering av lesjonen eller behov 
for akutt ACB-operasjon) i Cypher-armen 
(12,3 mot 10,8 %, p=0,02). Man anså antall 
stenttromboser som «beroligende» lav. 
Litt overraskende var det holdepunkter for 
forskjellig tidsprofil mht. stenttromboser på 
de to stentene. Etter 1 år var det færre sann-
synlige eller sikre stenttromboser i Cypher-
armen (p=0,06). Fra ett år og ut var det 
færre tilfeller i Endeavor-armen (p<0,001) 
slik at kurvene krysset etter 2 år. Og etter 
tre år var det altså en numerisk, men ikke 
signifikant trend i favør av Endeavor. Det ble 
således kommentert at lang oppfølgingstid 
er viktig for å få frem stentenes virknings-
profil. Pasientene vil også bli fulgt i 5 år. 
Man vil da se om trenden utvikler seg videre 
og resulterer i betydningsfulle forskjeller på 
klinisk resultat og sikkerhet. Det er selv-
sagt et tankekors at disse stentene i dag er 
erstattet av andre modeller, og forhåpentlig-
vis er de nye enda bedre.

I diskusjonen etter presentasjonen 
av studien fremholdt Stephan Windecker fra 
Bern at problemet med sen stenttrombose 
langt på vei var løst med utviklingen av nye 
DES. Kun 0,3 % veldig sen stenttrombose 
med zorarolimus-frigjørende Endeavor fra 
1. til 3. år er beroligende lavt i forhold til 
tidligere oppgitte tall. Han refererte også til 
nylige resultater fra moderne everolimus-
frigjørende stenter (Xience, Promus). Disse 
ser også ut til å komme betydelig bedre ut 

enn førstegenereasjonsstentene (Cypher og 
Taxus) mht. sen stenttrombose.

Kommentar: Det blir spennende å se 
resultatene fra vår egen NorStent-studie. 
Her er det benyttet et stort antall everoli-
mus-frigjørende stenter (Promus).

german aortic valve registry
Data fra denne sesjonen er oppsummert i 
Yngvar Myreng sitt innlegg om transkutan 
aortavetnilimplanstasjon foran.

Perkutan behandling av 
mitralinsufffisiens med MitraClip
Perkutan kateterbasert behandling av 
mitralinsuffisiens med MitraClip bedrer 
symptomer og hjertefunksjon vet ett års 
oppfølging. Denne konklusjonen baseres på 
en prospektiv observasjonsstudie på 567 
pasienter inkludert på 14 europeiske sentre 
(ACCESS-EU-studien). Ett års oppfølging var 
oppnådd hos 86 %. Det dreier seg dermed 
om den største populasjonen av Mitra-
Clip-pasienter presentert så langt. Med 
MitraClip klipses deler av fremre og bakre 
mitralsegl sammen for å minske en stor 
mitralinsuffisiens. Resultatene skal reflekter 
behandlingen i «real world»-praksis. Resul-
tatene er i overenstemmelse med tidligere 
funn i kontrollerte studier. Pasientene var 74 
± 10 år, 85 % var i utgangspunktet i NYHA-
klasse 3-4 og 53 % hadde venstre ventrik-
kels ejeksjonsfraksjon < 40 %. Ledsagende 
koronarsykdom og redusert nyrefunksjon 
var vanlig. 77 % hadde funksjonell mitralin-
suffisiens. Etter 1 år levde stadig 82 %, de 
fleste hadde betydelig klinisk bedring, og 
72 % var nå i NYHA-klasse 1 eller 2. Seks-
minutters gangdistanse var økt med 60,5 
meter, og livskvaliteten var også bedret. Der 
det er dårlig risiko/nytteforhold ved åpen 
hjertekirurgi, kan MitraClip være et viktig 
alternativ, sa Wolfgang Schillinger fra Tysk-
land under sin presentasjon av studien.

Studien ble diskutert av Simon Ray 
som påpekte at selv om 80 % av pasientene 
fikk betydelig mindre mitrallekkasje, opp-
nådde mange (70 %), men ikke alle, symp-
tommessig og funksjonell bedring. Han viste 
også til de nye europeiske retningslinjene 
for hjertesviktbehandling. Her er det anført 
at for pasienter der det er indikasjon for 
klaffereparasjon, men der man finner pasi-
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enten inoperabel eller med for høy kirurgisk 
risiko, kan perkutan kant-til kant-reparasjon 
vurderes for å bedre symptomer. Han 
poengterte nytten av et hjerte-team i denne 
diskusjonen.

dødelighet av hjerteinfarkt i 
frankrike: FASt-Mi programmet
Nedgangen i 30 dagers dødelighet ved 
STEMI er knyttet til en endret pasientprofil 
og endret pasientoppførsel i tillegg til bedre 
behandling. Mortaliteten er redusert med to 
tredjedeler. Dette var konklusjonen Nicolas 
Danchin fra Frankrike trakk frem ved pre-
sentasjonen av denne omfattende franske 
nasjonale registerstudien, FAST-MI. Studien 
inkluderte 6707 STEMI-pasienter. Mellom 
1995 og 2010 ble det gjennomført registre-
ringer av alle slike pasienter innlagt i løpet 
av én måned på 4 ulike årstall.

Fra 1995 til 2010 var pasientens 
alder ved hospitalisering redusert fra gjen-
nomsnittlige ca. 66 til 63 år (p<0,001), og 
andelen som røkte vår økt fra 32 % til 41 
%. Signifikant flere var overvektige eller 
hadde hyperkolesterolemi, og færre hadde 
hatt infarkt tidligere eller hadde annen kjent 
karsykdom. Det var påfallende økning av 
andelen av infarktpasienter som var kvinner 
som røykte og/eller var overvektige.

Over tid ble litt færre pasienter 
innlagt med sjokk. Pasientene hadde høyere 
gjennomsnittelig innleggelsesblodtrykk. De 
hadde kontaktet helsevesenet tidligere etter 
symptomdebut. Flere fikk i løpet av de før-
ste to døgn behandling med platehemmere, 
statiner, ACE-hemmere eller AII-blokkere, 
heparin og/eller GP IIB/IIIA-hemmere.

30 dagers dødelighet var redusert 
fra 13,7 % til 4,4 %. Justert for 2010-popu-
lasjonens karakteristika var nedgangen fra 
11,3 % til 4,4 %. Både gruppene som fikk 
primær PCI, trombolyse og som ikke fikk 
noen reperfusjonsbehandling hadde redu-
sert mortalitet. Reperfusjonsbehandlingen 
sto således for en begrenset del av mor-
talitetsreduksjonen. Studien ble samtidig 
publisert i JAMA.

GRACE - glucose reduction 
and atherosclerosis Continuing 
Evaluation.
Dette var arteriosklerose-substudien av 
ORIGIN-studien som ble publisert i New 

England Journal of Medicine juli 2012. Fore-
dragsholder Eva Lonn fra Canada påpekte at 
bare i små og inkonklusive studier har man 
evaluert effekten av eksogent tilført insulin 
eller essensielle langkjedete n-3 flerumet-
tede fettsyrer (n-3 PUFA) på utviklingen av 
human arteriosklerose. I denne studien vur-
derte man intima-media-tykkelsen av arte-
ria carotis (CIMT) blant personer med dys-
glykemi og økt kardiovaskulære risiko. Det 
blir altså en slags mekanistisk substudie til 
hovedstudien. 1091 pasienter med forhøyet 
fastende glukose, nedsatt glukosetoleranse 
eller type 2-diabetes fikk enten insulin glar-
gin (= Lantus, human insulinanalog fremstilt 
ved rekombinant DNA-teknologi, formulert 
for lang virketid) - titrert slik at fastende 
glukose var ≤ 5,2, eller bare vanlig peroral 
behandling. Pasientgruppen fikk også enten 
en kapsel med 465 mg EPA og 375 mg DHA 
eller placebo («2-by-2 factorial design»). 
Gjennomsnittlig gikk det 4,9 år til siste 
ultralydskanning av halsårene. Pasientene 
var fra mange verdensdeler; de fleste fra 
Sør-Amerika. Metformin og sulfonylurea 
ble brukt i 56 og 25 % i insulingruppen og 
blant 61 og 53 % av dem som fikk standard 
diabetesbehandling. Perorale antidiabetika 
var godt balansert mellom placebogruppene 
og de som fikk n-3 PUFA. Ca. 50 % av alle 
pasientene brukte statiner.

Insulinbehandlingen førte til signi-
fikant lavere triglyseridnivå. Forskjellen på 
økning i CIMT/år var bare 0,003 mm (± 
0,0021, p= 0,15), altså en tendens mot litt 
mindre økning blant insulinbrukerne. For 
fettsyregruppen var det motsatt tendens: 
0,0009 mm (± 0,0021, p= 0,65) mer per 
år. Det var ingen signifikant forskjeller i 
kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
hjerneslag. Foredragsholderen konkluderte 
med at denne insulinformuleringen var godt 
tolerert, trygg, reduserte triglyserider, fas-
tende plasma-glukose og HbA1c. Eva Lonn 
mente studien indikerte at insulinet kunne 
ha en gunstig langtidseffekt på utviklingen 
av arteriosklerose og håpet på at videre 
oppfølging kan gi svaret på dette.

Kommentar: Heller ikke i den allerede 
publiserte hovedstudien (ORIGIN) på 12.537 
pasienter (alder 63,5 år) med over 6 års 
median oppfølging, var det redusert fore-
komst av kardiovaskulære hendelser. Man 
fant at insulinbehandlingen reduserte antall 
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HOt LinE-SESjon 3  
– arytMiEr og koronarSykdoM

Linn Elisabeth Fosshaug, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og institutt for 
indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

PRAGUE -12: randomized open 
multicenter study comparing cardiac 
surgery with MaZE versus cardiac 
surgery without MaZE in patients with 
coronary and/or valvular heart disease 
and with atrial fibrillation
Presentert av P. Widimsky (Praha, Tsjekkia)

Atrieflimmerablasjon i venstre 
atrium samtidig med hjertekirurgi er en 
vanlig prosedyre ved mange hjertekirurgiske 
sentra til tross for at den teoretiske fordelen 
ved inngrepet ikke har vært tilstrekkelig 
dokumentert i tidligere studier. PRAGUE 
-12-studien søkte å teste hypotesen at 
MAZE-prosedyren øker prevalensen av 
sinusrytme uten å øke komplikasjonsraten 
og bedrer kliniske utfall som mortalitet, 
hjertesvikt, slag og blødning hos pasienter 
som undergår bypass- eller klaffekirurgi. 
Studien inkluderte 224 pasienter hvorav 
117 gjennomgikk MAZE-prosedyre under 
inngrepet. MAZE-prosedyren ble utført ved 
bruk av cryoteknikk i 97 % av tilfellene og 
radiofrekvensmetodeikk i de resterende 3 % 
av tilfellene. Det ble utført lungeveneisola-
sjon og venstre aurikkel ble fjernet. Det ble 
i tillegg satt 3 ekstra linjer. Prosedyren ble 
enten gjort epikardielt eller endokardielt 
avhengig av om venstre atrium ble åpnet 
under den kirurgiske prosedyren eller ikke.

Resultatene viste at MAZE-pro-
sedyren forlenget operasjonstiden med 
gjennomsnittlig 20 minutter uten å øke 
komplikasjonsraten under prosedyren 
signifikant (14,7 % mot 10,3 %). Pasientene 
i behandlingsgruppen hadde signifikant høy-

ere andel av sinusrytme etter 1 år dokumen-
tert på 24-timers Holterregistrering (60,2 
% mot 35,5 %, p = 0,002), og resultatene 
var overraskende nok kun signifikante for 
pasienter med langvarig persisterende atrie-
flimmer før inngrepet (53,2 % mot 13,9 %). 
Det var ikke flere pasienter med paroxysmal 
atrieflimmer som hadde sinusrytme på 
24-timers EKG etter 1 år enn ikke-behand-
lete pasienter (61,9 % vs. 58,3 %) og kun 
en trend mot effekt hos pasienter med 
kortvarig persisterende atrieflimmer (72 
% vs. 50 %, p=0,194). Det var heller ingen 
signifikante forskjeller i de andre kliniske 
endepunktene etter 1 år, og det er planlagt 5 
års oppfølgning.

PRAGUE-12 er en studie som begren-
ses av få inkluderte, men den er likevel den 
største studien til nå som tar for seg opp-
følging av pasienter etter MAZE-prosedyre. 
Resultatene i denne studien viser at pro-
sedyren er trygg og at den øker sjansen for 
vedvarende sinusrytme. Det var imidlertid 
skuffende at det ikke var effekt hos pasien-
ter med paroxysmal atrieflimmer og at det 
ikke var bedring i kliniske endepunkter.

WOESt: firs randomized trial that 
compares two different regimens 
with and without aspirin in patients 
on oral anticoagulant therapy (oaC) 
undergoing coronary stent placement 
(PCi)
Presentert av W. J. M. Dewilde (Nieuwegein, 
Nederland)

WOEST er den første studien som 
viser at blodplatehemming med clopidogrel 

personer diagnostisert med ny diabetes, 
men det økte moderat antall tilfeller med 
alvorlig hypoglykemi, og pasientene økte 
også vekten moderat. Om enda lenger tids 
oppfølging avslører nytte, er usikkert. Til 
det eventuelt avklares er det altså svært 

lite som taler for gunstige effekter av slik 
insulinbehandling av pasienter med tidlig 
dysglykemi. I hovedstudien var det heller 
ingen effekt av fettsyrene på kardiovasku-
lære hendelser, heller ikke på arytmidød.
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i monoterapi i tillegg til peroral antikoa-
gulasjon hos pasienter med atrieflimmer 
og/eller klaffesykdom og innsatt koronar 
stent er trygt, både mht. blødninger og 
tromboemboliske hendelser, sammenlignet 
med dobbel blodplatehemming. Studien 
inkluderte 573 pasienter på oral antikoagu-
lasjonsbehandling (OAK) grunnet atrieflim-
mer eller mekanisk klaff som undergikk 
koronar stentbehandling (både med vanlig 
metallstent og medikamentavgivende 
stent). Pasientene ble fulgt opp i et år og 
randomisert til to grupper: OAK, clopidogrel 
og acetylsalisylsyre (ASA) (n = 284) eller 
OAK og clopidogrel (n = 279). Resultatene 
viste at gruppen som fikk clopidogrel alene, 
i tillegg til OAK, hadde lavere mortalitet 
(figur 1) og færre blødningskomplikasjo-
ner (figur 2) sammenlignet med grup-
pen som fikk trippelbehandling. Andelen 

intrakranielle blødninger var ikke signifikant 
forskjellig. Videre viste studien at det ikke 
var noen økning av antall hjerteinfarkter 
eller stenttromboser hos gruppen som fikk 
enkel blodplatehemmende behandling med 
clopidogrel. Det ble også rapportert at ASA 
ofte ble seponert i gruppen som fikk trip-
pelbehandling etter en blødningsepisode, og 
dette må tas med i betraktningen når man 
sammenligner resultatene mht. tromboem-
boliske hendelser i de to gruppene.

Resultatene i WOEST-studien viser 
altså at enkel blodplatehemmende behand-
ling med clopidogrel til pasienter på OAK 
etter stentbehandling gir mindre blødninger 
og er trygt mht. forebyggelse av stent-
trombose og tromboemboliske hendelser 
sammenlignet med trippelbehandling som 
inkluderer ASA. Studien er ennå ikke publi-
sert, og informasjon om CHA2DS2-VASc-
score og andel medikamentgivende stenter 
vil sannsynligvis gi nyttig tilleggsinforma-
sjon. Vanlig praksis i Norge er at man starter 
med trippelbehandling med OAK, ASA og 
clopidogrel etter innsetting av stent ved 
tilleggsindikasjon for OAK som atrieflimmer, 
mekanisk hjerteventil og venøs tromboem-
bolisme, og at man avhengig av om det er 
satt inn metallstent eller medikamentavgi-
vende stent anbefaler trippelbehandling i 
hhv. 4 uker og 6 måneder før man fortsetter 
med OAK og ASA. Retningslinjene til ESC 
fra 2010 er nokså like, men noe mer detal-
jerte der det tas hensyn til pasientens blød-
ningsrisiko ut i fra HAS-BLED-skår, om det 
har vært et akutt koronarsyndrom og type 
medikamentavgivende stent. En hovedfor-
skjell er imidlertid at det i retningslinjene til 
ESC står at ASA bør seponeres når man går 
over fra trippel- til dobbelbehandling selv 
om videre dobbeltbehandling med OAK og 
ASA står nevnt som et alternativ i parentes. 
Det er imidlertid relativt lite data som ligger 
bak den norske praksisen og anbefalingene 
fra ESC slik at WOEST-studien sannsynligvis 
bør legges til grunn ved vurdering av dagens 
praksis og anbefalinger når den publiseres.

Figur 1. WOEST: Mortalitetsdata for de to 
behandlingsgruppene

Figur 2. WOEST: Kumulativ insidens av blødning hos 
de to behandlingsgruppene
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AFib Ablation Pilot: ESC-
Eurobservational research 
Programme: 1-year follow-up of the 
atrial fibrillation ablation conducted 
by the European heart rhythm 
association
Presentert av E. Arbelo (Las Palmas, Kanariøy-
ene, Spania)

AFib Ablation-studien er den første 
registerstudien som har registrert data 
etter atrieflimmerablasjon i Europa. Studien 
rekrutterte 1410 pasienter fra 10 ulike land 
og resultatene fra hospitaliseringsfasen 
ble publisert på ESC-kongressen i Paris i 
2011. På årets kongress ble epidemiologiske 
data 12 måneder etter ablasjonsprosedy-
ren presentert. Resultatene viste at over 
halvparten av studiepopulasjonen var 
asymptomatiske på oppfølgningsvisitten 
(etter 12 måneder), og at andelen pasienter 
med symptomer var signifikant redusert fra 
tiden før ablasjon (86 %). Ved utskrivelse 
fra sykehuset etter ablasjon brukte 97 % av 
pasientene antikoagulantia og 67 % antiar-
rytmika. Etter 12 måneder derimot, var det 
kun 50 % som var antikoagulert og 43 % 
som brukte antiarrytmika, noe som er i strid 
med gjeldene retningslinjer. Prosedyren var 
ansett vellykket hos 74 % av pasientene, 
hvorav vellykket var definert som fravær av 
dokumentert arytmi etter 3 måneder uten å 
vektlegge residiv i tiden før dette. Omkring 
20 % av pasientene hadde gjennomgått to 
ablasjonsprosedyrer første år, og komplika-
sjoner i løpet av første år var sjeldent (2,6 
%) og hovedsaklig relatert til cerebrovasku-
lære eller vaskulære hendelser.

the great East japan earthquake 
disaster and cardiovascular diseases
Presentert av H. Shimokawa (Sendai, Japan)

I området nærmest episenteret av 
jordskjelvet i Japan i mars 2011 (Miyagu 
Prefecture) mistet man store deler av den 
kardiologiske arbeidsstaben som følge av at 
over 9500 mennesker døde i denne regio-
nen. Tidligere studier gjort på naturkatastro-
fer, som jordskjelv, har vist økt forekomst 
av f.eks. akutt koronarsyndrom i tiden etter 
hendelsen. Data på total forekomst av 
kardiovæskulære hendelser har imidlertid 
ikke foreligget tidligere. Forfatterne i denne 
studien gjennomgikk ambulansejournaler 

fra Miyagu Prefecture, der hvor det forelå 
diagnose av lege, for å se på total forekomst 
av kardiovaskulære hendelser og pneumoni 
(n=124 152). Data fra tre tidligere år ble 
registrert for sammenligning. Forekomsten 
av akutt koronarsyndrom og hjerte- eller 
respirasjonsstans økte raskt i tiden etter 
jordskjelvet for så å avta til subnormale 
nivåer. Derimot var forekomsten av pneu-
moni og hjertesvikt mer langtrukket og 
hadde jevn økning i over 6 uker. Samme 
fenomen ble observert i forbindelse med et 
stort etterskjelv i april 2011, og alle funnene 
var uavhengig av alder, kjønn eller boom-
råde (innland eller kyst).

Resultatene viste at det var økt 
forekomst av alle typer kardiovaskulære 
hendelser i tiden etter jordskjelvet og forfat-
terne konkluderer med at den medisinske 
beredskapskapasiteten bør gjenspeile dette. 
Dataene er interessante, men kanskje ikke 
helt overraskende. Heldigvis er resultatene 
mindre relevante for oss i Norge som stort 
sett ikke rammes av store naturkatastrofer.

CORE320: diagnostic performance 
of combined non-invasive coronary 
angiography and myocardial perfusion 
imaging using 320-row detector 
computed tomography: the CORE320 
multicenter, multinational study
Presentert av J. A. C. Lima (Baltimore, USA)

CORE320-studien er en prospektiv 
multisenterstudie med formål å evaluere 
den diagnostiske treffsikkerheten mhp. 
stenoser av funksjonell betydning for 
kombinert non-invasiv computertomografi-
angiografi (CTA) og CT myokard-perfusjon 
(CTP) sammenlignet med invasiv koronar 
angiografi og single photon computed tomo-
graphy myocardial perfusion imaging (SPECT-
MPI). Studien inkluderte pasienter som alle-
rede var henvist til elektiv koronar angiografi 
mellom 45 og 85 år (n = 436, hvorav 381 
fullførte alle prosedyrene). Av pasientene 
var 66 % menn, gjennomsnittlig BMI var 27 
kg/m2 og Agatston kalsium-skår var 162. 
Prevalensen av signifikant koronarstenose, 
definert ved invasiv angiografi alene, var 
59 % og definert med kombinasjonen av 
angiografi og SPECT/MPI, 38 %. CTP økte 
den diagnostiske kvaliteten av CTA med 6 
% og sensitiviteten til CTA og CTP i kombi-
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nasjon var hhv. 87 % (95 % CI 83-91 %) og 
89 % (95 % CI 86-93 %) avhengig av om 
man definerte stenosegrad ut i fra > 50 % 
eller > 70 %. Forfatterne konkluderer med 
at tillegg av CTP til CTA gjør det enklere å 
skille anatomiske og funksjonelt betydnings-
fulle stenoser hos pasienter med mistenkt 
koronarsykdom.

FAME ii: fractional flow reserve-guided 
percutaneous coronary intervention 
plus optimal medical treatment versus 
optimal medical treatment alone in 
patients with stable coronary artery 
disease
Presentert av B. De Bruyne (Aalst, Belgia)

FAME II-studien undersøkte hvilken 
rolle fractional flow reserve (FFR) har ved 
perkutan koronar intervensjons (PCI)-
behandling av stabil koronarsykdom i én 
eller flere koronararterier. Studien inkluderte 
1220 pasienter med stabil koronarsykdom, 
og sammenlignet kliniske utfall, sikkerhet og 
kostnadseffektivitet for FFR-guidet PCI. De 
primære endepunkter var død, hjerteinfarkt 
og behov for revaskularisering. Pasienter 
uten signifikant koronarsykdom vurdert 
med FFR > 0,8 ble fulgt opp og behandlet 
med optimal medikamentell behandling 
alene, og andelen pasienter i denne gruppen 
som oppfylte endepunktene, var lav (3 %). 
Pasientene med funksjonelt betydningsfull 
stenose vurdert med FFR < 0,8 fikk enten 

PCI og optimal medikamentell terapi eller 
optimal medikamentell terapi alene. Studien 
ble avsluttet før planlagt (januar 2012) pga. 
store forskjeller i kliniske utfall mellom de to 
sistnevnte gruppene. Ved avslutning hadde 
75 pasienter hatt minst et primært ende-
punkt, og hyppighet av hendelser var mye 
lavere i PCI-gruppen enn i den medikamen-
telt behandlede gruppen (4,3 % mot 12,7 
%). Det var stor forskjell i behov for revas-
kularisering, men ingen signifikante forskjel-
ler på mortalitet eller akutte hjerteinfarkter. 
Forfatterne konkluderte med at pasienter 
med stabil koronarsykdom og funksjonelt 
signifikant koronarstenose vurdert med FFR 
har behov for PCI, og at dette vil redusere 
behovet for revaskularisering hos denne 
gruppen.

Denne studien bekrefter nytten av 
FFR-måling. Studieresultatene støtter hyp-
pigere bruk av FFR slik at pasienter med og 
uten signifikant funksjonell koronarstenose 
kan identifiseres, og at pasienter med høy 
FFR kan behandles med medikamenter 
alene, mens pasienter med lav FFR bør 
behandles med PCI. Studien støtter også 
tidligere studier som viser at PCI ved stabil 
koronarsykdom som regel er en symptoma-
tisk behandling som ikke reduserer risikoen 
for senere hjerteinfarkter og som ikke 
bedrer overlevelsen. Unntak er bl.a. venstre 
hovedstammestenose, og pasienter med 
slike stenoser ble ekskludert i FAME II.

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

ESC-kongressen omhandlet arteriell 
hypertensjon i en rekke abstraktsesjoner 
(7), kliniske seminarer (6), symposier (5), 
møter med eksperter (2), debattsesjoner 
(1), satellittsymposier (4) samt i et stort 
antall postere. Flere av arrangementene er 
tilgjengelig på webcast i ettertid.

European guidelines on 
cardiovascular disease prevention in 
clinical practice
Retningslinjer for primær forebyggelse 
av kardiovaskulær sykdom ble presen-

tert i ny og revidert utgave (Eur Heart J 
2012;33:1635-1701). Per Anton Sirnes, 
Moss, har deltatt i redaksjonen fra norsk 
side. Som viktig kardiovaskulær risikofaktor 
per se og som del av et vanlig forekom-
mende risiko-cluster, er hypertensjon tildelt 
god plass i retningslinjene. I definisjonen 
har en forlatt graderingen mild, moderat 
og alvorlig hypertensjon til fordel for grad 
1- (140-159/90-99 mmHg), grad 2- (160-
179/100-109 mmHg) og grad 3- (≥ 180/110 
mmHg) hypertensjon. Blodtrykksmålinger 
på kontoret står fortsatt sentralt, men 
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målinger hjemme og ved 24-timers monito-
rering får stadig større betydning i takt med 
økende kunnskap om reproduserbarhet og 
prognostisk verdi.

Behandlingsindikasjonen baserer seg 
på blodtrykksnivå og samlet kardiovaskulær 
risiko (andre risikofaktorer, endeorganskade, 
diabetes mellitus, etablert kardiovaskulær 
eller renal sykdom). Grunnlaget for behand-
ling vil ofte være tilstede for hyperten-
sjon grad 2 og 3. I grad 1-hypertensjon vil 
det være spesielt viktig å kartlegge total 
kardiovaskulær risiko. Begrepet høy normalt 
blodtrykk (”high normal blood pressure”) 
beholdes for verdier 130-139/85-89 mmHg 
uten at det her foreligger dokumentert indi-
kasjon for behandling, ei heller ved diabetes 
mellitus.

Ved intervensjon anbefales en rekke 
livsstilsstiltak. Det er vist effekt på blodtrykk 
og andre risikofaktorer uten konsistent 
dokumentasjon på morbiditet eller mortali-
tet. Medikamentell behandling kan foretas 
med diuretika, kalsiumantagonister, beta-
blokkere, ACE-hemmere, AII-blokkere eller 
kombinasjoner. Alle medikamentgruppene 
har dokumentasjon på reduksjon av harde 
endepunkter. Blodtrykksreduksjonen synes 
å være det vesentlige terapeutiske prin-
sipp. Sett under ett tillegges antifibrotiske 
effekter av RAAS-hemmere, antiarterioskle-
rotiske effekter av kalsiumantagonister og 
andre klasseeffekter underordnet betydning. 
Betablokkere og diuretika har metabol-
ske bivirkninger som kan være ugunstig 
i enkelte pasientgrupper. Alfa-blokkere 
og aldosteronantagonister er brukt som 
tilleggsbehandling i studier og kan brukes 
som sådan uten at disse medikamentene 
har egen dokumentasjon på reduksjon av 
morbiditet og mortalitet. Studier på bruk av 
reninhemmeren aliskiren har vist god blod-
trykkseffekt uten en så langt har dokumen-
tert effekt på harde endepunkter.

For å nå behandlingsmålet er kombi-
nasjonsbehandling nødvendig hos de fleste 
pasienter. Hos 15-20 % av pasientene er 
det behov for 3 medikamenter. Kombina-
sjoner av medikamenter fra to klasser gir 
større effekt enn doblet dose av ett medi-
kament. Ved høy risiko og behov for rask 
blodtrykkskontroll anbefales oppstart med 
en kombinasjon. Anbefalte kombinasjoner 
er ACE-hemmer/AII-blokker + diuretikum 

eller ACE-hemmer/AII-blokker + kalsiu-
mantagonist. En bør unngå kombinasjoner 
som betablokker + diuretikum på grunn av 
metabolske bivirkninger og ACE-hemmer + 
AII-blokker på grunn av risiko for nyresvikt 
og hyperkalemi.

I tråd med andre foreliggende ret-
ningslinjer2 vil behandlingsmålet generelt 
være et blodtrykk under 140/90 mmHg. 
Anbefalinger om blodtrykksreduksjon til 
under 130/80 mmHg i enkelte pasientgrup-
per med høy risiko, har utilfredsstillende 
dokumentasjon. Studier publisert i senere år 
har gjenopplivet diskusjonen om en J-kurve, 
der for aggressiv blodtrykkreduksjon øker 
mortalitet. J-punktet synes å ligge rundt 
120/75 mmHg og er fortrinnsvis aktuelt ved 
etablert arteriosklerotisk sykdom. Gitt van-
skeligheter med å nå behandlingsmål, synes 
den praktiske verdi av et J-punkt begrenset.

hypertensjon og hjertet
Gjennom elektrisk og strukturell remo-
dellering av hjertet er hypertensjon en 
risikofaktor for atrieflimmer. Tsiachris og 
medarbeidere fra Aten presenterte et arbeid 
på kliniske og elektro- og ekkokardiografiske 
prediktorer for nyoppstått atrieflimmer ved 
hypertensjon. 2073 pasienter med ukompli-
sert hypertensjon, uten tidligere atrieflim-
mer, ble fulgt i knapt 4 år. Gjennomsnittlig 
alder var 58,1±11 år. Insidens av nyoppstått 
paroksysmal eller permanent atrieflimmer 
var 3,5 %. Pasienter som fikk atrieflimmer 
var 9 år eldre enn gruppen uten nyopp-
stått atrieflimmer (p<0,0 01) og hadde 
6,5 mmHg høyere pulstrykk ved inklusjon 
(p=0,005). Videre var venstre ventrikkels 
masseindeks høyere (10,7 g/m2, p=0,001), 
venstre atriums diameter større (4 mm, 
p<0,001) og E/Em-ratio høyere (12,5±6 
vs. 10,5 ±4, p=0,008). Ingen forskjell ble 
funnet i kjønn, forekomst av diabetes mel-
litus eller BMI. P-bølge-varighet var lengre 
hos pasienter som utviklet atrieflimmer 
(117,8±23 vs. 111±17 msek, p=0,003), så 
også QRS-bredde (100,5±20 vs. 95,3±13 
msek, p=0,002). Et venstre atrium > 39 mm 
predikerte atrieflimmer med ca. 80 % sen-
sitivitet. I multivariat Cox-analyse sto alder, 
venstre atrie-diameter og forlenget ventri-
kulær depolarisering (QRS-bredde) igjen 
som uavhengige prediktorer for nyoppstått 
atrieflimmer.
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Lazarus et al. fra samme gruppe 
undersøkte 30 dagers og 1 års mortalitet 
etter hjerteinfarkt i pasienter med eller 
uten hypertensjon. 451 pasienter med 
hjerteinfarkt ble klassifisert som hyperten-
sive (n=270, 59,8 %) eller normotensive 
(n=181). 30 dags mortalitet var 7,5 % (n 
=34) og 1 års mortalitet 10,9 % (n=49). Det 
var ingen forskjell mellom hypertensive og 
normotensive i 30 dagers (8,3 % vs. 7 %, 
p=0,60) eller 1 års mortalitet (9,9 % vs. 
11,5 %, p=0,64). Pasienter med hyperten-
sjon var eldre (9,3 år, p<0,001), inkluderte 
flere kvinner (9 % flere, p=0,006) and 
hadde naturlig nok høyere systolisk (9,8 
mmHg høyere, p<0,001) og diastolisk 
(3,7 mmHg høyere, p=0,006) blodtrykk. 
Multivariatanalyser ble utført separat for 
hypertensive og normotensive pasienter. 
Blant hypertensive var lav EF, lavt diastolisk 
og høyt systolisk blodtykk prediktivt for 30 
dagers og 1 års mortalitet, mens kun lav EF 
predikerte mortalitet for normotensive i 
dette materialet.

hypertensjon og forebyggelse av 
hjerneslag
I et klinisk seminar gjennomgikk Coca fra 
Barcelona dokumentasjon for primær- og 
sekundærforebyggelse av hjerneslag, samt 
status for blodtrykksomsorg ved akutt 
hjerneslag. I tråd med etablert kunnskap gir 
også aktuelle studier holdepunkter for en 
lineær sammenheng mellom blodtrykk og 
hjerneslag. Både ACCORD (N Engl J Med 
2010;362:1575-1585) og ONTARGET (Cir-
culation 2011;124:1727-1736) viste redusert 
risiko for slag ved streng blodtrykkskontroll, 
i ONTARGET under 130/80 mmHg, sam-
menlignet med konvensjonelle behandlings-
mål. PROGRESS (Lancet 2011;358:1033-1041 
og Stroke 2012;43:1675-1677) viste på 
samme måte redusert risiko for residivslag 
ved god blodtrykkskontroll. Slagordet ”the 
lower the better” synes å gjelde for så vel 
primær- som sekundærprevensjon.

Håndteringen av blodtrykk ved 
akutt hjerneslag byr på større utfordringer. 
En stor andel av pasientene med akutt 
hjerneslag har høyt blodtrykk ved innleg-
gelse, men blodtrykket faller spontant i 
tidlig fase. For kraftig blodtrykksreduksjon 
kan gi perfusjonsproblemer i iskemiske 
randsoner. Mindre studier har vist gunstige 

effekter av forsiktig blodtrykksreduksjon 
i akutt fase. SCAST-studien inkluderte ca. 
2000 pasienter med akutt hjerneslag ved 
ca. 150 senter (Lancet 2011;377:741-750). 
Systolisk blodtrykk var over 140 mmHg. En 
svært forsiktig reduksjon av blodtrykket på 
2 mmHg ved hjelp av candesartan ga ingen 
signifikant gevinst med tanke på kombinert 
vaskulært endepunkt, nevrologisk utfall eller 
residivslag. I en post hoc-analyse (Stroke 
2012;43:2108-2114) ble det påvist en sam-
menheng mellom forverret utkomme og 1) 
høyt blodtrykk ved inklusjon så vel som 2) 
stor reduksjon av blodtrykket i akuttfasen. 
Det gikk best med pasienter som fikk en 
mild blodrykkreduksjon på 0-15 mmHg. 
Coca konkluderte med at aktuelle retnings-
linjer for forebyggelse av slag fra 2007 
fortsatt gjelder: I de første 6 timer etter slag 
skal det kun interveneres på blodtrykk over 
220/120 mmHg, og blodtrykket skal da ned 
bare 15-25 % første døgn.

hypertensjon hos eldre
I en sesjon om farmakologisk behandling 
hos eldre tok Sverre E. Kjeldsen, Oslo, 
utgangspunkt i den store forekomst av 
høyt blodtrykk i høy alder. I aldersgrup-
pen over 70 år har 60-70 % hypertensjon. 
Behandlingseffekten er dokumentert i flere 
studier på 1990-tallet (for eksempel SHEP, 
MRCII, STOP-1). I disse studiene var gjen-
nomsnittsalderen på ca. 75 år. Betablokkere, 
kalsiumantagonister og ACE-hemmere viste 
like god effekt på harde endepunkter ved lik 
blodtrykksreduksjon. I metaanalyser på indi-
vider over 80 år fra disse studiene ble det 
sett samme gode effekter på enkelte kar-
diovaskulære endepunkter, men en tendens 
til økt mortalitet ga grunn til bekymring. 
Hypertension in the very eldery trial (HYVET) 
inkluderte så etter årtusenskiftet ca. 4000 
pasienter (60 % kvinner) med systolisk 
blodtrykk 160-199 til behandling med inda-
pamid + perindopril og sammenlignet dette 
med placebo. Blodtrykket ble senket 15/6 
mmHg i behandlingsgruppen. Studien ble 
stoppet av etiske årsaker. Slagreduksjonen 
på 30 % var grensesignifikant (p= 0,055). 
Mortalitet ble senket 21 % (p=0,019). Fatale 
slag ble redusert med 39 % (p = 0,046). 
Også hjertesvikt ble redusert i betrakte-
lig grad (64 %; p< 0,001). Bivirkninger ble 
rapportert i større grad i placebogruppen 
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enn i gruppen som fikk aktiv behandling. 
Det påpekes at den studerte populasjon 
var relativ frisk. Mellom annet var ortosta-
tisk hypotensjon et eksklusjonskriterium. 
Det ble intervenert på systoliske blodtrykk 
over 160 mmHg, og behandlingsmålet 
var 150/80 mmHg. Alt dette må tas i 
betraktning når resultatene fra HYVET skal 
ekstrapoleres til en klinisk populasjon. Svim-
melhet, ortostatisk hypotensjon og redusert 
nyrefunksjon er spesielt viktige bivirkninger 
ved medikamentell intervensjon på hyper-
tensjon hos eldre. Hos de eldste er det 
spesielt viktig å måle blodtrykk i sittende og 
i stående stilling etter 1 og 5 minutter. Ved 
mistanke om overbehandling, f. eks. ved 
svimmelhet, kan supplerende blodtrykks-
monitorering være aktuelt (hjemmeblod-
trykk, ambulatorisk blodtrykk). Resultater 
fra HYVET vil ligge til grunn for anbefalinger 
for blodtrykksomsorgen hos de eldste i revi-
derte ESH/ESC-retningslinjer for arteriell 
hypertensjon som forventes i 2013.

”hypertensive controversies”
Første del av en pro et contra-sesjon 
omhandlet initiering av antihypertensiv 
behandling med en fast kombinasjon av to 
medikamenter sammenlignet med oppstart 
med ett enkelt medikament med påfølgende 
dosetitrering og eventuelt tillegg av et annet 
medikament.

For Parati fra Milano er dårlig blod-
trykkskontroll i den kliniske populasjon et 
naturlig utgangspunkt for å velge en fast 
kombinasjon. Selv spesialiserte sentra opp-
når blodtrykksmål hos sparsomme 40 % 
av pasientene. Fast kombinasjon gir raskere 
blodtrykkskontroll, bedrer compliance og kan 
redusere kostnader. Girerd fra Paris hevdet 
på den annen side at 25-45 % av pasien-
tene lar seg kontrollere med monoterapi, og 
at dette må være riktig strategi med tillegg 
av et annet medikament hvis det er nødven-
dig. Parati kom tilbake med referanse m.a. 
til den kanadiske STITCH-studien (Simplified 
Treatment Intervention to Control Hyperten-
sion). Implementering av tildels omfangsrike 
og kompliserte retningslinjer har vist seg 
å være vanskelig. En forenklet, skjematisk 
retningslinje vil kunne gi bedre resultater. 
2104 hypertensive pasienter ble randomi-
sert til en enkel, skjematisk titreringsplan 
eller til anbefalinger i gjeldende kanadiske 

retningslinjer. Den enkle planen besto i opp-
start med kombinasjonen ACE-hemmer/
diuretika eller AII-blokker/diuretika som i 
neste steg kunne doseres opp, og så kunne 
det legges til en kalsiumblokker. Hvis en 
etter disse tre steg ikke kom til målet, kunne 
det legges til et ytterligere medikament. 
Pasienter som ble håndtert etter skjematisk 
plan, oppnådde blodtrykksmålet i større 
grad enn hos dem som ble behandlet etter 
gjeldende retningslinjer (65 vs. 53 %). På 
samme måte ble blodtrykket senket bedre 
etter forenklet plan (23/10 vs. 18/8 mmHg). 
Girerd repliserte til slutt at faste kombina-
sjoner burde reserveres for pasienter med 
moderat og høy kardiovaskulær risiko uten 
at dette var grunngitt i studier.

Det britiske National Institute for 
Clinical Excellence (NICE) foreslo i 2011 at 
diagnosen hypertensjon ikke skulle stil-
les ved kontormålinger, men kun ved et 
gjennomsnittlig dagtrykk ved ambulato-
risk monitorering på > 135/85 mmHg. I 
andre del av pro et contra-sesjonen ble det 
argumentert for og mot obligatorisk bruk av 
ambulatorisk blodtrykk. Williams fra Leices-
ter redegjorde for at ambulatorisk blodtrykk 
har bedre prediktiv evne enn konvensjonelle 
blodtrykksmål, er referanse ved usikkerhet 
rundt blodtrykksnivå og øker så vel sensiti-
vitet som spesifisitet for diagnosen hyper-
tensjon. Den systematiske målefeil som 
ligger til grunn for kontorblodtrykk elimine-
res, og ambulatorisk blodtrykksmåling har 
vist seg kostnadseffektiv. Asmar fra Paris 
hevdet i kontrast at ambulatorisk måling gir 
mye unødvendig informasjon. Dessuten er 
metoden unøyaktig ved arytmier (atrieflim-
mer), fysisk aktivitet, gir forstyrrelse av nat-
tesøvnen og er ikke tilgjengelig i store deler 
av verden. I en kommentar støttet Parati fra 
Milano argumentet for å foreta blodtrykks-
målinger utenfor kontoret hos alle som 
vurderes for diagnosen hypertensjon og i 
neste rekke behandling. Verdien av hjem-
memålinger har i flere studier vært jevngod 
med 24-timers monitorering. Parati minnet 
også om at det ikke foreligger studier som 
sammenligner resultater av behandling 
basert på kontormålinger og behandling 
basert på 24-timersmåling.
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renal sympatisk 
denervering
Stor interesse er fortsatt 
viet den instrumentelle 
behandling av resis-
tent hypertensjon ved 
radiofrekvensablasjon 
av sympatiske nerve-
fibre i nyrearteriene. 
En rekke sesjoner ved 
ESC-kongressen var da 
også satt av til renal 
sympatisk denervering 
(RDN). Metoden og fore-
liggende dokumentasjon 
er beskrevet i tidligere 
nummer av Hjerteforum, 
m.a. i referat fra årets 
europeiske hyperten-
sjonskongress i London (European Society of 
Hypertension). Derfor begrenses referatet 
her til enkelte abstrakter.

Esler og medarbeidere presenterte 
18-månederes data fra Symplicity HTN-
2. Studien randomiserte pasienter med 
resistent hypertensjon til RDN + medika-
mentell behandling mot bare medikamentell 
behandling. Etter 6 måneder kunne medi-
kamentgruppen også behandles med RDN 
(”crossover”). Blodtrykkene i de to grup-
pene, før og etter behandling, presenteres i 
tabellen nedenfor. I begge grupper gir RDN 
en betydelig og vedvarende blodtrykksre-
duksjon over 18 måneder.

I et annet arbeid så Mahfoud et al. 
på renal hemodynamikk og nyrefunksjon 
opp til 6 måneder etter RDN. 100 pasienter 
med resistent hypertensjon ble inkludert; 88 

gjennomgikk RDN og 12 fungerte som kon-
troller. Blodtrykkseffekten tilsvarte tidligere 
studier. Det kom ikke til nyrearteriestenoser, 
disseksjoner eller aneurismer. Cystatin C, 
glomerulær filtrasjonsrate og urin-albumin-
ekskresjon forble uendret etter RDN. Antal-
let med mikro- eller makroalbuminuri gikk 
ned.

Fischer et al studerte psykologiske 
forhold og livskvalitet før og 3 måneder 
etter RDN.  
173 pasienter med resistent hypertensjon 
ble behandlet. Gjennomsnittsalderen var 
63±10 år og 53 % var menn. Etter behand-
ling reagerte pasientene i større grad korrekt 
(p<0,0001) og gjorde færre feil (p<0,0 5) i 
en multitasking-situasjon. Fysisk velbefin-
nende var økt fra måltall 55,6 % til 67,2 % 
(p<0,01), så også mentalt velbefinnende 

fra 51,6 % to 68,4 % (p<0,05). 
Livskvalitetsmål økte (p<0,05). 
Angst- (p<0,0001) og depre-
sjons- (p<0,0001) score ble 
redusert. 3 måneder etter RDN 
var søvnkvalitet (p<0,0001) 
og forekomst av hodepine 
(p<0,0001) bedret. I sum viste 
dette arbeidet at RDN gir posi-
tiv endring av fysisk og mental 
tilstand med bedret livskvalitet 
til følge.

Office BP Measurements, mean±SD (mm Hg)

RDN P-value* Crossover 
to RDN P-value

Pre-procedure (n=52) (n=37)
Systolic BP 178,3 ±18,2 190,0 ±19,6 
Diastolic BP 96,1 ±15,5 99,9 ±15,1 
BP change at 6 months (n=49) (n=35)
Systolic BP –31,7 ±23,1 <0,001 –23,7 ±27,5 <0,001
Diastolic BP –11,7 ±11,2 <0,001 –8,4 ±12,1 <0,001
BP change at 12 months (n=47) (n=33)
Systolic BP –28,1 ±24,9 <0,001 –23,8 ±30,5 <0,001
Diastolic BP –9,7 ±10,6 <0,001 –10,0 ±12,4 <0,001
BP change at 18 months (n=43) (n=7)
Systolic BP –32,3 ±26,1 <0,001 –28,4 ±29,8 <0,001
Diastolic BP –12,5 ±13,1 <0,001 –13,6 ±12,9 0,032

P-value for difference from pre-procedure BP.
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oPPdatEring oM tavi
Yngvar Myreng, Kardiologisk avdeling, Feiringklinikken

ESC-kongressen hadde også sine TAVI-
sesjoner (Transcatheter Aortic-Valve 
Implantation). Siden den er en generell 
kardiologikongress, var hovedvekten på de 
mer prinsipielle sidene enn på praktiske, 
prosedyrerelaterte temaer.

Det er nå ti år siden Alan Cribier 
gjennomførte den første transkateter-aor-
taklaffimplantasjonen. I den anledning var 
en av sesjonene viet et historisk tilbakeblikk. 
Henning Rud Andersen fra Skejby sykehus, 
Århus, er den som fikk ideen til metoden 
under en kongress i 1989. Han leverte et 
interessant foredrag om de ulike trinn fra ide 
til realitet. Kronen på verket kom da hans 
egen far fikk behandlet sin alvorlige aortas-
tenose med TAVI.

I samme sesjon gikk Patrick Ser-
ruys gjennom dagens status og delte sine 
tanker om fremtidig utvikling innen feltet. 
Som kjent er det i dag to systemer i klinisk 
bruk – Edwards Sapien og Medtronic CoreV-
alve. Begge fikk CE-merking i 2007, og til 
nå er mer enn 50.000 pasienter behandlet. 
Naturlig nok er langtidsdata hva angår 
durabilitet av klaffen samt kliniske variabler 
forøvrig mangelfulle med en så ung teknikk. 
Post mortem-undersøkelser viser imidlertid 
god funksjon av klaffene i opptil tre år. En 
robust TAVI- riskiko-score mangler, og de 
tradisjonelle riskikoskåringssystemene er 
upresise. Uansett er det fortsatt slik at de 
pasientene som først og fremst er aktuell for 
metoden, er eldre pasienter med komorbidi-
tet og dårlig operabilitet av ulike årsaker.

En rekke nye og forbedrete klaffer er 
under utvikling; noen er også i tidlig klinisk 
fase. Enklere implantasjonsteknikk med 
mulighet for en mer optimal plassering, bl.a. 
ved at klaffen om nødvendig kan reposisjo-
neres under prosedyren, redusert forekomst 
av paravalvulær aortainsuffiens, og min-

dre påvirkning av ledningssystemet med 
redusert behov for permanent pacemaker 
er viktige forbedringer. Det jobbes også 
med ulike proteksjonssystemer for å hindre 
cerebral embolisering under implantasjonen 
samt bedre metoder for lukning av vaskulær 
tilgang.

Behovet for bedre og flere kliniske 
studier er stort, særlig før indikasjons-
stillingen utvides til å gjøre TAVI fremfor 
konvensjonell kirurgi også hos yngre pasi-
enter (f.eks. SURTAVI). Data fra det tyske 
aortaklafferegisteret (GARY) ble presentert. 
Tyskland har en høy hyppighet av TAVI, og i 
løpet av 2011 ble metoden brukt på 3875 av 
i alt 13860 aortaklaffebehandlinger som var 
innmeldt i registeret. 60 % var behandlet 
med CoreValve. 30 % hadde fått behandling 
transapikalt, og av disse ble Edwardsklaffen 
brukt hos 88 %. Mer enn 85 % av pasien-
tene var eldre enn 75 år. 30-dagers morta-
litet var 5 % for transfemorale prosedyrer 
og 7,8 % for transapikale. Kirurgisk aorta-
ventiloperasjon alene hadde en mortalitet 
på 2,1 %, mens den kombinert med koronar 
bypass var 4,1 %. Pacemakerbehovet var 24 
% i den transfemorale gruppen (overvekt av 
CoreValve) og 10 % for transapikale prose-
dyrer (overveiende Edwards).

Fra samme materiale ble livskvali-
tetsanalyse (EQ-5D) gjort på en gruppe på 
415 pasienter. Konklusjonen var at TAVI ga 
en signifikant bedring i livskvalitet etter ett 
år. De i utgangspunktet dårligste pasientene 
profiterte minst på behandlingen. Tallet på 
sykehusinnleggelser de siste 12 månedene 
før TAVI var i gjennomsnitt 2,2 pr. pasient 
og falt til 0,5 pr. pasient det påfølgende år. 
Hele 70 % av pasientene hadde ikke vært 
innlagt i sykehus året etter at de hadde 
gjennomgått TAVI.

Whenever i’m caught between two evils, i take the one i’ve never tried. Mae West 
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farMakologiSk BEhandling av 
kroniSk hjErtESvikt

Erik tandberg Askevold, Kardiologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Sesjonen Pharmacological treatment of 
chronic heart failure: update 2012 tok blant 
annet for seg farmako-terapeutiske hoved-
endringer i årets nye ESC-retningslinjer 
for hjertesvikt, nemlig 1) den utvidede 
indikasjonen for mineralkortikoidreseptor 
antagonister (MRA) som nå anbefales for 
alle hjertesviktpasienter i NYHA-klasse 
II-IV og med EF ≤ 35 % med persisterende 
symptomer tross behandling med ACE-
hemmer og beta-blokker (I-A-anbefaling), 
og 2) en ny indikasjon for sinusknutehem-
meren ivabradin som nå bør vurderes hos 
hjertesviktpasienter med sinusrytme, EF ≤ 
35 %, hjertefrekvens ≥70 slag/min og per-
sisterende symptomer (NYHA II-IV) tross 
beta-blokkade, ACE-hemmer- og MRA-
behandling (IIa-B-anbefaling).

Cristopher O´Connor (Durham, 
USA) åpnet sesjonen med et innlegg om 
forbedring av diuretisk behandling. Hospi-
taliseringer for hjertesvikt er hovedsaklig 
relatert til stuvning, som gir økte symp-
tomer og forverring av nyrefunksjonen 
hos hjertesviktpasienter. Optimalisering 
av væskebalansen gjennom antidiuretisk 
behandling er derfor essensielt, men har 
vært komplisert av data fra observasjons-
studier som indikerte nyreskader ved 
høydose diuretikabehandling. O’Connor og 
kolleger publiserte i fjor imidlertid data fra 
Diuretic Optimization Strategies Evaluation 
(DOSE)-studien, en stor prospektiv studie 
for utprøving av ulike diuretika-strategier i 
behandling av akutt dekompensert hjer-
tesvikt, som ikke kunne påvise forskjell i 
nyrefunksjon mellom høy-dose og lav-dose 
intravenøs furosemid-behandling innefor 
72 timer.1 Pasienter randomisert til høy-
dose diuretika fikk en forbigående stigning 
av serum-kreatinin, men opplevde også en 
ikke-signifikant bedring av symptomer sam-
menlignet med lav-dose behandling. Ifølge 
O’Connor er man generelt for restriktive 
i dosering av diuretika også ved kronisk 
hjertesvikt, og de fleste pasienter er under-

dosert de første 30-90 dager etter oppstart 
og/eller dekompensasjon. Videre mente 
O’Connor at man ved diuretisk behandling 
av kronisk hjertesvikt i større grad burde ta 
lærdom av studier gjort på akutt hjertesvikt, 
med økt bruk av infusjonsklinikker og høy-
ere doseringer. Andre fremtidige perspek-
tiver for behandling av væskebalanse hos 
hjertesvikt-pasienter inkluderer poliklinisk 
ultrafiltrasjon, tarmvirkende resiner og 
utvikling av nye diuretika.

Neste tema, presentert av Karl 
Swedberg (Göteborg, Sverige), dreide 
seg om inhibisjon av renin-angiotensin-
aldosteron-systemet (RAAS). Langtids-
oppfølging fra CONSENSUS-studien viser 
at ACE-hemming initialt har god effekt ved 
systolisk hjertesvikt, men taper seg noe på 
sikt. RAAS-hemming bør derfor initieres 
fra flere hold, og det er viktig å legge opp til 
en kombinasjonsbehandling allerede ved 
oppstart av ACE-hemmerbehandling. En 
opptrappingsplan bør forklares inngående 
for pasienten, slik at ikke opptrappingen 
oppleves som terapisvikt. De nye retnings-
linjene for hjertesviktbehandling anbefaler 
oppstart med ACE-hemmer (eller angio-
tensin-reseptorblokker (ARB)) og deretter 
tillegg av beta-blokker. Høydosebehandling 
skal tilstrebes for både ACE-hemmer og 
ARB. Dersom pasienten fortsatt er i NYHA 
II-IV bør det legges til en MRA. Både 
RALES (behandling med spironolacton) og 
EMPHASIS-HF (behandling med eplerenon) 
viser entydig at MRA har gunstig effekt ved 
systolisk hjertesvikt på toppen av behand-
ling med ACE-hemmer (eller ARB). Spirono-
lacton og eplerenon er likestilt mhp. effekt, 
men det ser tilsynelatende ut til at forekom-
sten av gynekomasti kan være noe høyere 
ved spironolacton-bruk. Trippelbehandling 
med ACE-hemmer, ARB og MRA anbefales 
ikke (evidensgrad IIIC), men kan vurderes i 
særskilte tilfeller. Monitorering av kalium-
nivåer og nyrefunksjon er viktig ved all form 
for RAAS-hemming.
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Luigi Tavazzi (Cotignola, Italia) fort-
satte sesjon med et innlegg om frekvensre-
gulering ved hjertesvikt. Høy hvilefrekvens 
er assosiert med dårligere prognose ved 
hjertesvikt, og reduksjon av hjertefrekvens 
gjennom beta-blokkade har en udiskutabel 
gevinst. Imidlertid har mange hjertesvikt-
pasienter vedvarende høy hvilepuls tross 
beta-blokkade. Én forklaring kan være at 
svært mange pasienter ikke når måldose 
for beta-blokkerbehandling. I motsetning til 
andre frekvensregulerende preparater (kal-
siumblokkere, beta-blokkere, digitalis, amio-
darone) er den nye sinusknute-hemmeren 
ivabradine det eneste preparatet på mar-
kedet designet for å utelukkende redusere 
hjertefrekvensen. Hemming av If-kanalen 
i sinusknuten reduserer den diastoliske 
depolariseringskurven med resulterende 
redusert hjertefrekvens. SHIFT-studien, 
publisert i Lancet i 2010, viste gunstig effekt 
av frekvensreduksjon med ivabradin ved 
systolisk hjertesvikt i forhold til kardiovas-
kulær død og hospitalisering for hjertesvikt, 
uavhengig av kjønn, hjertesviktetiologi, 
beta-blokkerbruk, NYHA-klasse, diabetes 
og hypertensjon. Ivabradin er effektiv og 
sikkert også hos eldre pasienter og ved 
KOLS og påvirket remodellering av venstre 
ventrikkel i gunstig retning med reduksjon 
av venstre ventrikkels endesystoliske volum 
og økning i EF. Med bakgrunn i SHIFT-
studien anbefaler nå ESC tillegg av ivabradin 
hos hjertesviktpasienter med sinusrytme, 
EF ≤ 35 %, hjertefrekvens ≥ 70 slag/min og 
persisterende symptomer (NYHA II-IV) til 
tross for beta-blokkade, ACE-hemming og 
MRA-behandling (IIa-B-anbefaling).

Ulrich Laufs (Homburg, Tyskland) 
avsluttet sesjonen med et tankevekkende 
foredrag om viktigheten av etterlevelse av 
igangsatt behandling hos hjertesviktpa-
sienter. Etterlevelse er tilnærmet lineært 
korrelert med overlevelse. Ferske data tilsier 
at ca 1/3 av alle foreskrevne medisiner for 
hjertesykdommer ikke inntas av pasienten 
og at ca 50 % av alle dødsfall forårsaket av 
medisiner skyldes feilaktig inntak. Dårlig 
etterlevelse kan resultere i forverring av 
tilstand/symptomer, påfølgende økt mor-
talitet og økt mistro til behandling, hvilket 
igjen forverrer etterlevelsen. Intensivert 
pasientoppfølging, for eksempel gjennom 
telefonkontakt og telemonitorering, og 
forenkling av medikament- og/eller behand-
lingsregimer er viktige virkemidler for å øke 
etterlevelsen. Det ligger uutnyttet poten-
siale på overlevelse innen dagens behand-
lingsrammer tilsvarende effekten av terapi 
vs. placebo i randomiserte studier.2
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håndholdt Ekkokardiografi – 
frEMtidEnS StEtoSkoP?

Anders Hommerstad, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

”The stethoscope of the future: a prac-
tical introduction to the world of pocket 
echocardiography”

Denne sesjonen var en del av ESC 
Cardiologists of Tomorrow (CoT) som er et 

undervisningsprogram spesielt tiltenkt leger 
under spesialisering i kardiologi. Jeg er selv 
lege i spesialisering på Diakonhjemmet 
Sykehus. Der har vi to håndholdte ultra-
lydapparater (PSID, Pocket-Sized Imaging 
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Device) fra GE (Vscan) som er tiltenkt 
orienterende undersøkelse av hjerte eller 
som støtte ved pleura- og ascites-tapping. 
Jeg var derfor interessert i om man i denne 
sesjonen kunne fremlegge noen erfaringer 
vi kunne bruke ved vårt sykehus for å få en 
mer strukturert tilnærming til undersøkelse 
med PSID. Selv om apparatene er impone-
rende teknisk, har jeg stadig en følelse av at 
det er en hammer som leter etter en spiker.

Sesjonen innehold fem forskjellige 
foredrag. Det første foredragsholderen 
var Piotr Lipiec fra Lodz i Polen. Her ble 
forskjellige tekniske aspekter ved apparater 
gjennomgått. I tillegg til dette ble det gitt 
en sterk anbefaling om å gjøre seg kjent 
med anbefalinger fra European Association of 
Echocardiography (EAE) sin oppsummering 
om metoden fra 2011 [1]B. Her beskriver 
man blant annet hvordan undersøkelsen 
kan tilpasses forskjellige kliniske situasjo-
ner. Det er også viktig at undersøkelse med 
et håndholdt apparat ikke erstatter en full 
ekkokardiografisk undersøkelse. I enkelte 
sammenhenger kan nok dette komme til 
å skje fordi tidsbesparelsen er såpass stor 
ved å ”screene” pasienter med PSID. Neste 
foredragsholder, Rafael Vidal Pérez fra San-
tiago De Compostela i Spania, gikk videre 
i diskusjonen om hvem som skal bruke 
undersøkelsen og når det er indikasjon for 
å gjennomføre den. Han tok opp listen med 
indikasjoner anbefalt fra EAE:

 y Tillegg til fysisk undersøkelse på hjerteo-
vervåkning eller på intensivavdeling

 y Verktøy for rask initial screening i 
akuttmottak

 y Kardiologisk tilsyn i og utenfor legeprak-
sis og sykehus

 y Første kardiale evaluering i ambulanser
 y Screeningprogram i skoler, industri og 

samfunnsaktiviteter
 y Triagering av pasienter som er aktu-

elle for en komplett ekkokardiografisk 
undersøkelse

 y Undervisningsverktøy
 y Semi-kvantifisering av pleuravæske

Jeg synes særlig at metodens begrensinger 
ble vektlagt. Det var også fokus på utdan-
ning av personell som skal bruke PSID. 
Neste foredragsholder, Ricardo Fontes-

Carvalho fra Porto i Portugal, kom med flere 
kliniske eksempler fra egen praksis på hvilke 
situasjoner han hadde hatt nytte av PSID. 
Det var slik jeg kunne oppfatte ikke noen 
klar retning i hvor han hadde særlig nytte av 
undersøkelsene. Perikardvæske og funn av 
klaffeinsuffisienser ble blant annet trukket 
fram. Den siste foredragsholderen, Ivan 
Stankovic fra Beograd i Serbia, belyste sær-
lig faren for å overse patologi ved bruk av 
PSID. Apparatenes smale sektor og ujevne 
kvalitet på doppler ble nevnt spesielt. Ved å 
kjenne begrensingene var konklusjonen at 
man likevel kan gjøre verdifulle vurderinger 
ved bruk av PSID, men faren for falskt nega-
tive funn er absolutt til stede hvis man skal 
jobbe raskt og under stress.

Sesjonen om håndholdt ekkokar-
diografi opplevde jeg som kommentarer 
til gjennomgangen fra EAE i 2011. Det var 
eksempler både på situasjoner der PSID 
fungerer som et verdifullt diagnostisk 
verktøy, men vel så mange eksempler på 
begrensingene modaliteten har. Er PSID 
det nye stetoskopet? På vårt sykehus blir 
kolleger fra andre spesialiteter imponert 
når en trekker et ultralydapparat opp fra 
frakkelommen, men det er vel fremdeles 
god grunn til å bruke dette svært målrettet. 
På Diakonhjemmet Sykehus har vi særlig 
brukt håndholdt ekkokardiografi i følgende 
situasjoner: Screening av pasienter på visitt 
hvor systolisk hjertesvikt er differensialdiag-
nose, kontroll mtp. bl.a. perikardvæske før 
utskrivelse av pasienter som er overført fra 
regionsykehus etter klaffekirurgi og scree-
ning mtp. klaffeinsuffisienser og segmental 
hypokinesi ved akutt NSTEMI. De fleste 
undersøkelsene er gjort av kardiologer 
eller assistentleger som har fått opplæring 
i ekkokardiografi. I tillegg brukes PSID til 
veiledning av innstikksted ved pleura- og 
ascitestapping. Vi har imidlertid foreløpig 
ikke innført håndholdt ekkokardiografi som 
en naturlig del av undersøkelser som gjøres 
av alle assistentleger på vakt.

Jeg synes det mest konkrete og for-
nuftige jeg fikk ut av disse forelesningene, 
var et synspunkt fra Ricardo Fontes-Car-
valho. Man bør kun bruke PSID til å avklare 
en spesifikk problemstilling du er trenet til å 
kjenne igjen med dette apparatet.
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divErSE fra ESC-kongrESSEn
Stefan Agewall, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

I år arrangerades European Society of 
Cardiology kongressen i München. Om 
man på google.se söker på ESC så kommer 
det framför allt fram resultat från European 
Song Contest. Den norska versionen av 
google visade på lite mer seriösa sökresultat 
och denna kongress kom med på söksidans 
resultat relativt högt upp.

München är en vacker stad och 
kongressen var mycket väl organiserad. 
Sen är det alltid en utmaning att åka tun-
nelbana när det är 30 grader varmt och 
man är tvungen att bära kostym och slips. I 
München måste man se på Neue Rathaus 
och dess klockspel. Inte för att det är spek-
takulärt utan för att man måste som turist. 
Ungefär som man måste se Big Ben i Lon-
don och Eiffeltornet i Paris. I denna vackra 
rådhusbyggnad utspelar sig ett klockspel 
då några figurer från 1800 talet rör sig till 
klockspelets ljud. Otroligt tråkigt men som 
sagt ett måste. Andra saker som förvånar 
med München är de råstarka servitriserna 
på Bierhaus serveringarna. Hur orkar de 
bära 6 enormt stora ölkrus samtidigt? Själv 
var jag tvungen att bruka tvåhandsfattning 
för att dricka detta krus och då var det bara 
ett glas i mina händer. Man kan uppfatta 
tyskar som formella då de är mycket noga 
med titlar och att tilltala med ”Ni/Sie”. 
Samtidigt så är det fullt med människor som 
badar nakna mitt inne i staden som ligger 
vid Isar floden. Möjligen är de oroliga för 
badkläderna med tanke på färgen på vattnet 
i Isar. Lite förvånande (overraskende) var 
det i alla fall.

hjärtinfarkt inte så farligt längre
Behandling av hjärtinfarkt har förändrats 
dramatiskt under de sista 30 åren, och död-
ligheten vid en hjärtinfarkt under tiden på 

sjukhus är så låg som knappt fem procent, 
och mer än 90 % av patienterna lever efter 
ett år. Behandlingen kan komma att ytter-
ligare förbättras framöver men med den 
låga sjuk- och dödlighet vi numera nått blir 
självfallet vinsterna av en sådan utveckling 
allt mindre. Framtidens stora utmaning är 
i stället att minska risken att över huvud 
taget insjukna i hjärtinfarkt. Därför är vår 
viktigaste utmaning framöver preventiv 
kardiologi och således är detta reviderade 
guidelinedokument väldigt viktigt. Innehål-
let är mer fokuserat på praktisk omhänder-
tagande i primärvård än tidigare version. 
Tag fram detta och läs det! Nyttigt för alla! 
Ordförande i arbetsgruppen som skrivet 
detta dokument är Joep Perk från Kalmar i 
Sverige. Pocket guideline finns att beställa 
från ESC.

StEMi
Det presenterades också nya riktlinjer 
för STEMI behandling. Detta dokument 
betonar betydelsen av att varje sjukvårds-
region har en klar strategi för behandlin-
gen av en STEMI patient. Ett gemensamt 
behandlingsprogram rekommenderas i en 
sjukvårdsregion. Tanken med detta är att 
minska fördröjningstider till behandling. Två 
timmar, men helst 90 minuter, anges som 
en övre gräns för transfer till PCI centrum 
från non-PCI enhet. Klarar man inte denna 
tidsgräns ska fibrinolys ges så snart som 
möjligt. I guidelines anmodar man att PCI 
centra ska monitorera sina resultat och tider 
som ”door-to-balloon” tid. Om fibrinolys 
ger reperfusion rekommenderas angiografi 
med sannolik PCI inom 3-24 timmar. Vid 
utebliven reperfusion måste man värdera 
behov av rescue PCI akut. Drug eluting stents 
(DES) rekommenderas istället för bare 
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metal stents (BMS) till patienter som inte 
har kontraindikation mot dubbel trombo-
cythämning och som värderas ha en god 
compliance. Precis som i NSTEMI guideli-
nes som publicerades 2011 får prasugrel 
och ticagrelor högre rekommendation än 
clopidogrel. Vidare skriver man att transra-
dial kateterisering rekommenderas fram-
för transfemoral om operatören har god 
erfarenhet med denna teknik. Arbetet med 
STEMI guidelines leddes av Gabriel Steg 
och Stefan James. Även här finns en pocket 
guideline från ESC.

antikoagulantia
En studie som kan få stora praktiska konse-
kvenser i det dagliga livet på en hjärtavdel-
ning är WOEST studien från Nederländerna 
som presenterades av Dewilde under 
Hotline III  session. Patienter som behandlas 
med peroral antikoagulantia kan ibland bli 
aktuella för dubbel trombocythämning efter 
en PCI behandling med stent för att undvika 
stent-trombos. Priset för den aggressiva 
behandlingen kan bli blödningskomplikatio-
ner. I en multicenter studie inkluderades 573 
patienter som redan behandlades med oral 
antikoagulantia på grund av förmaksflim-
mer eller mekanisk hjärtklaff och som ska 
genomgå koronar stenting. Dessa patienter 
randomiserades prospektivt till två grupper. 
Ena gruppen fick traditionell dubbel trombo-
cythämning (clodpidogrel och ASA) medan 
andra gruppen enbart fick clopidogrel i 
tillägg till den tidigare perorala antikoagu-
lantiabehandlingen. Studiens hypotes var 
alltså att ASA behandling inte är nödvändig 
under dessa premisser. Uppföljningstiden 
var ett år. 65 % fikk DES. Det var som 
förväntat en stor skillnad i blödningskompli-
kationer mellan grupperna, men man fann 
också en signifikant lägre totalmortalitet 
i gruppen med enbart clopidogrel jämfört 
med gruppen som fick både clopidogrel och 
ASA. Dessutom var det inte någon ökad 
incidens av hjärtinfarkt eller stenttrombos 
i gruppen med ASA. Dewilde konkluderade 
med att studien visade att patienterna som 
fick peroral antikoagulantia med clopidogrel 
fick betydligt mindre blödningskomplikatio-
ner och en lägre mortalitet än de som fick 
traditionell trippelbehandling.

Konsekvensen av denna studie 
torde bli en ökad försiktighet med så kallad 
trippelbehandling

TRILOGY studien är en dubbel-blind 
randomiserad multicenter studie som 
jämförde effekten av prasugrel (10 mg) med 
clopidogrel (75 mg) i upp till 30 månader 
efter en akut koronar händelse hos patienter 
som inte behandlas med revaskularisering.

7243 patienter <75 år som stod på 
ASA inkluderades. Primär end-point var 
kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke. 
Ytterligare 2086 patienter >75 år inklude-
rades men i denna åldergrupp fick de som 
randomiserades till prasugrel bara 5 mg 
prasugrel.

Efter en median uppföljningstid på 
17 månader hade 13.9% i prasugrel gruppen 
fått en end-point av de som vid inklusion var 
yngre än 75 år. Samma variabel var 16.0% 
i clopidogrel gruppen (p=0.21). Då man 
analyserade hela studiematerialet (även de 
>75 år) blev utfallet det samma. Det var inte 
signifikanta skillnader i blödningsincidens 
mellan grupperna. Författarna konkluderar 
att prasugrel inte signifikant reducerade 
frekvensen av primära end-points hos 
patienter med UAP/NSTEMI som behand-
las utan revaskularisering jämfört med 
clopdiogrelbehandling.

Således finns det inte dokumenta-
tion som stödjer användning av prasugrel vid 
konservativ behandling av hjärtinfarkt.

Benjamin Morgan Scirica presente-
rade resultat från TRA 2°P-TIMI 50 studien. 
Vorapaxar som är en trombinreceptor 
antagonist hämmar trombocytaktivering. I 
studien, som är randomiserad, prospektiv 
och placebo-kontrollerad randomiserades 
patienter med tidigare aterotrombotisk 
händelse till 2.5 mg vorapaxar dagligen eller 
till matchande placebo. 17 779 av 26 449 
patienter inkluderades på grund av en 
tidigare hjärtinfarkt. Medeluppföljningstiden 
var 2.5 år. Kardiovaskulär död, hjärtinfarkt 
eller stroke sågs hos 8.1% i Vorapaxar-
gruppen och hos 9.7% i placebogruppen 
(p<0.0001). Moderat eller allvarlig blödning 
sågs hos 3-4% i vorapaxar gruppen jämfört 
med 2.1% i placebogruppen (p<0.0001).

Författarna konkluderade med att 
hos patienter med en tidigare hjärtinfarkt 
medför vorapaxar behandling en reduce-
rad risk för kardiovaskulära händelser men 
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också en ökad blödningsrisk. Den mest 
positiva nettoeffekten sågs hos patienter 
yngre än 75 år, utan tidigare stroke och med 
en kroppsvikt på minst 60 kg.

 Man kan tolka studien så att alla hjärt-
infarktpatienter inte ska ha vorapaxar, men 
möjligtvis kan man identifiera subgrupper som 
har en positiv nettoeffekt.

kardiogen chock
I guidelines är användning av intraaortic bal-
loon pumping (IABP) rekommenderat (klass 
IC) vid kardiogen chock vid akut hjärtinfarkt, 
men underlaget för denna rekommenda-
tion är relativt svag. Det är visat att under 
behandling med IABP förbättras vissa 
hemodynamiska variabler men påverkan på 
cardiac output är blygsam.

Holger Thiele visade resultaten 
från en randomiserad, prospektiv, öppen, 
multicenter studie(IABP SHOCK II) där 600 
patienter med kardiogen chock vid akut 
hjärtinfarkt randomiserats till IABP eller 
kontrollgrupp. Alla patienterna fick revas-
kulariseringsbehandling och optimalisering 
av den farmakologiska behandlingen. Primär 
end-point var 30 dagars mortalitet. Efter 30 
dagar var mortaliteten 39.7% i IABP-grup-
pen och 41.3% i kontrollgruppen (p=0.69). 
Det var inte heller någon signifikant 
skillnad i sekundära effektvariabler som 
tid till hemodynamisk stabilisering, tid på 

intensivvårdsavdelning, serum laktat nivå, 
katekolaminerg dosering och duration eller 
njurfunktion. Inte heller frekvensen av större 
blödningar, perifera ischemiska komplikatio-
ner, sepsis, stroke eller njursvikt skiljde sig 
signifikant åt mellan behandlingsgrupperna.

Således så stödjer resultaten från IABP 
SHOCK II studien inte behandling med IABP 
vid kardiogen chock vid akut hjärtinfarkt som 
behandlas med primär PCI.

jordbävning
Slutligen vill jag nämna en studie från 
Tohoku universitetet i Japan. Författarna 
studerade retrospektivt förekomsten av 
kardiovaskulär sjukdom och pneumoni 
efter den stora jordbävningskatastrofen 
2011. Historisk kontroll användes som 
referensmaterial. Man såg en signifikant 
ökning av hjärtsvikt, akut koronart syndrom, 
stroke, hjärtstillestånd och pneumoni efter 
jordbävningen jämfört med motsvarande 
siffror under de 3 senaste åren. Vid avläs-
ning av ICD såg man också en ökad frekvens 
av ventrikulära takykardier under denna 
tidsperiod. Författarna angav aktivering av 
sympatiska nervsystemet och en reducerad 
tillgång på läkemedel under katastrofen som 
möjliga förklarningar till utfallet.

Således är en jordbävning farlig på 
många olika sätt.

oPPSuMMEring oM koronarSykdoM
Henrik Schirmer, Hjertemedisinsk Avdeling, Universitetetsykehuset nord-norge

Det ble med store oppslag presentert en 
fransk studie publisert i JAMA ved Danchin 
et al. som viser den samme nedgang i leta-
litet ved hjerteinfarkt om ble vist for Norge i 
studien til Mannsverk et al. for Tromsø og av 
Aune et al. for Vestfold. Den franske studien 
var basert på STEMI-pasienter innlagt på 
akuttavdelinger og fant en 68 % reduksjon i 
dødelighet over 15 år. Dette kunne ikke for-
klares av bedre tilgang på reperfusjon alene, 
men skyltes også over en dobling av kvinner 
under 60 %. Andelen av disse kvinnene 

som røyket økte fra 34 til 75 % og andelen 
overvektige fra 18 til 27 %.

Det er nå dokumentert et klart fall 
ikke bare i dødelighet av koronarsykdom, 
men også i insidens av sykdommen. Dette 
er i flere studier vist å samvariere hovedsa-
kelig med fall i risikofaktornivå (Vartianen et 
al. Int J Epidem 2010), men den resterende 
20 % reduksjon i dødelighet er nå vist å få 
et betydelig bidrag fra bedret behandling i 
akuttsituasjonen med 50 % reduksjon etter 
innføring av akutt PCI.
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Den japanske studien av effekt av 
tsunamien og jordskjelvet som rammet 
østkysten viste klart at også andre risiko-
faktorer enn de tradisjonelle, som akutte 
livshendelser og akutte endringer i kost 
og livsbetingelser, gir dramatisk økning i 
koronare hendelser (. Dette skjer hovedsa-
kelig ved å utløse latent koronarsykdom og 
hjertesvikt.

Tross et fall i dødelighet er hjerte- og 
karsykdom fortsatt den viktigste årsak til 
død i den vestlige verden og ellers. Vi har 
god kunnskap om modifiserbare risiko-
faktorer presentert ved Geoffrey Rose-
forelesningen til Rory Collins. Han viste i sin 
Heart Protection Study fra 2002 at reduksjon 
av LDL-kolesterol ga reduksjon av koronare 
hendelser uavhengig av utgangsnivå. Dette 
gjelder ikke bare hos menn, men også hos 
kvinner og pasienter med diabetes.

De tradisjonelle risikofaktorene for-
klarer bare ca. 75 % av hendelsene, og tross 
fall i risikofaktornivå generelt er det grupper 
som øker sin risiko, som for eksempel kvin-
ner med røyking. PURE-studien adresserte 
skjevfordeling av risiko over sosial klasse og 
mellom høy- og lavinntektsland målt med 
BNP. Studien viste at rike røyker mindre, spi-
ser sunnere, men beveger seg mindre. Salim 
Yusuf fra McMaster hadde ledet studien. 
Han poengterte behovet for å sikre fattige 
tilgang til sunn mat.

Tross fallende dødelighet er bryst-
smerter fortsatt den viktigste årsak til 
akutte innleggelser på indremedisinske 
avdelinger.Her har akutt PCI gitt et viktig 
bidrag til reduksjon av «case fatality» og 
reduksjon av postinfarktsvikt. Men ikke alle 
stenoser skal behandles. FAME I-studien 
viste at om man kun revaskulariserte det 
okkluderte kar og de øvrige kar med signifi-
kant trykkfall målt ved FFR, reduserte man 
mortalitet og hjerteinfarkt samlet med 30 % 
ved at 30 % færre lesjoner ble stentet.

COURAGE-studien har tidligere vist 
at det ikke gir overlevelsesgevinst å gjøre 
PCI av stenoser over 50 % i tillegg til opti-
mal medikamentell behandling. Her viste 
substudier at pasienter med iskemi påvist 
i mer enn 12 % av myokard på scintigrafi 
hadde gevinst av revaskularisering.

Som alternativ til scintigrafi ble 
FAME II-studien presentert av DeBryne. 
Han kunne vise at FFR over eller under 0,8 

skilte mellom en gruppe med svært lav 
hendelsesrate over 1 år og en gruppe med 
betydelig høyere hendelsrate. Den siste 
gruppen ble randomisert til kun optimal 
medikamentell behandling med betablok-
ker eller PCI. PCI ga ingen gevinst mht. 
infarktrate eller død, men det var signifikant 
færre innleggelser for akutt koronarsyndrom 
i den PCI-behandlede gruppen (18 vs 2 %, 
p<0,0001). Pasientene ble utvalgt etter at 
de var angiografert med funn av indikasjon 
for PCI visuelt. Hovedstammestenoser ble 
ekskludert. Pga. det sterke funn av øket 
ustabil angina i armen uten PCI ble stu-
dien terminert prematurt. Dette resulterte 
i at et mindretall hadde mer enn 6 mnd. 
oppfølging.

Mange studier fokuserte på non-
invasive metoder for å identifisere dem med 
koronarsykdom som årsak til brystsmerter. 
Hovedsakelig med siktemål å redusere 
antall med behov for invasiv angiografi.

CT-angiografi med perfusjon eller 
digital FFR er her lovende metoder. CT-angi-
ografi med scintigrafi ga likt resultat med 
omtrent samme stråledose (ca. 9 mS totalt 
for begge) målt mot invasiv FFR <0,8.

DEFACTO-studien presentert av 
James Min (JAMA 2012) viste at digital 
CT-angiografibasert FFR bedret spesifisite-
ten for invasiv FFR < 0,8 betydelig, særlig 
ved CT-angiografisk moderate stenoser. 
Her øket spesifisiteten fra 37 % til 82 %. 
Studien inkluderte 225 pasienter med stabil 
angina pectoris som ble undersøkt med 
både CT-angiografi, CT-angiografibasert 
FFR og invasiv angiografi med FFR. 51 % 
hadde positiv FFR invasivt mot 68 % ved 
CT-angiografibasert FFR. Dette ga en total 
sensitivitet per pasient for CT-FFR på 67 % 
og en spesifisitet på 83 %. CT-FFR er altså 
ennå ikke klar for klinisk bruk.

FFR er en dyr, men lovende teknikk 
for å unngå stenting hvor man ikke har et 
potensiale for å redusere mortalitet. Prisen 
for å oppnå dette er en aggressiv medika-
mentell behandling av alle uten signifikant 
FFR, men med anatomiske stenoser. Gitt 
røykfrihet, optimal lipidsenkning til LDL-ver-
dier 1,8 mmol/l eller lavere og god diabetes- 
og blodtrykkskontroll vil man kunne oppnå 
regress av stenoser og kunne trappe ut 
betablokker på sikt uten en signifikant andel 
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med reinnleggelser for stenthyperplasi eller 
tromboser.

Endelig kom studien som randomi-
sert testet ut dobbel platehemming vs enkel 
hos pasienter med Marevan-behov enten 
pga. mekanisk ventil eller CHA2DS2-VASc-
score ≥2. WOEST-studien randomiserte 573 
pasienter til enten acetylsalisylsyre + klopi-
dogrel og Marevan eller kun klopidogrel og 
Marevan i 12 mnd. etter innsetting av stent. 
Singel platehemming reduserte blødnings-
forekomst fra 45 til 26 % med lavere fore-
komst av iskemiske slag og lavere mortali-
tet. Gitt at mange av blødningene forekom 
etter 6 måneder, ville tidligere seponering 

av klopidogrel kanskje kunne resultert i enda 
færre blødninger. Om man da bør skifte til 
acetylsalisylsyre med warfarin eller fort-
sette med warfarin i mono-terapi, er ennå 
uavklart.

Kongressens store overraskelse 
var den manglende effekt av aortabal-
longpumpe på 30 dagers mortalitet hos 
hjerteinfarktpasienter i sjokk. Studien, som 
ble presentert av Holger Thiele samtidig 
som den ble publisert i New England Journal 
of Medicine, viste heller ingen forskjell i noen 
sekundære endepunkt som komplikasjons-
rate eller blodprøver som laktatnivå mellom 
de 119 med pumpe og de 123 uten.




