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KardiologisK vårmøte i 
Bergen 19. – 21. mai 2011

Det 15. norske kardiologiske vårmøtet ble 
i år avholdt på Radisson Blu Hotel Norge 
i Bergen. Under åpningen fikk vi oppleve 
musikeren Nils Aukland spille vakker 
fiolin- og hardingfelemusikk komponert 
av Bergens egen Ole Bull. Første kveld var 
det hyggelig mottakelse ved Bergen kom-
mune og ordføreren i den vakre Tårnsalen 
i Bergen Kunstmuseum. Totalt var det 
påmeldt 143 deltakere hvorav ca. 79 var 
leger. Det er en nedgang fra 116 leger i 2010. 
Det var dessverre nokså få kardiologiske 
utdanningskandidater.

Det hjertemedisinske miljøet i 
Vestnorsk Cardiologisk Forening sto som 
arrangør for vårmøtet, som var meget godt 
både faglig og sosialt. Årets sesjoner dekket 
sentrale emner fra norsk og internasjonal 
kardiologi. Det var flere utenlandske fore-
dragsholdere i tillegg til nasjonale repre-
sentanter fra mange ulike fagmiljøer. Vi fikk 
høre om aktuelle og interesseante nyheter 
innen noninvasiv bildediagnostikk, arytmier, 
ESC-retningslinjer, kongenitt kardiologi og 
invasiv kardiologi. Referater fra mange av 
disse spennende faglige innleggene følger 
på de neste sidene.

Den helsepolitiske sesjonen ble viet 
spørsmålet om samhandlingsreformen vil 
svekke kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. 
Statssekretær Robin Martin Kåss, som også 
har arbeidet som lege i primærhelsetje-
nesten, redegjorde for regjeringens plan. 
Utfordringene er økende levealder, endret 
sykdomspanorama, sviktende tilbud, perso-
nellmangel og befolkningens forventinger. 
Nasjonal helse- og omsorgsplan er redska-
pet for politisk og faglig styring som skal 
gi god kvalitet i alle ledd, fremme helse og 
forebygging og gi riktig tjeneste på rett sted 
til rett tid. Man har rettslige, økonomiske, 
faglige og organisatoriske virkemidler for å 
lykkes med reformen. Det skal bli kommunal 
medfinansiering. Fem milliarder skal i første 
omgang overføres fra spesialisthelsetjenes-

ten til kommunene, og oppgaver skal over-
føres fra foretak til kommunehelsetjenesten. 
Det kommer nye lover om folkehelsearbeid 
og kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Avtaler som samarbeid mellom kommuner 
og foretak skal inngås. Dette skal ikke gå 
ut over pasientene, de skal ikke bli kaste-
baller. Kommunene skal få tydelig ansvar, 
frihet til å organisere, det skal være krav til 
kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet 
og legges opp til døgnopphold for øyeblik-
kelig hjelp. Unødvendige innleggelser i 
medisinske avdelinger skal således unngås. 
Man vil medvirke til forskning. Det skal 
legges til rette for lokalmedisinske sentra, 
interkommunalt samarbeid og samarbeid 
mellom kommuner, spesialisthelsetjenes-
ten og frivillig sektor. I diskusjonen ble det 
stilt spørsmål om hvordan overføringen 
av oppgaver fra foretak til kommuner skal 
foregå, hvorfor det ikke kjøres flere piloter, 
og hvorfor medfinansieringen skal gjelde 
indremedisinske sykdommer og ikke kirur-
giske. En lurte også på hva som menes med 
unødvendige innleggelser og presiserte at 
det ikke er samfunnsøkonomisk kostnads-
besparende å forebygge fordi utgiftene 
forskyves i tid. Det ble også uttrykt bekym-
ring over de manglende personellressursene 
i primærhelsetjenesten, og at det vil ta år 
å bygge opp disse. Det ble presisert at vi i 
spesialisthelsetjenesten ønsker å bli mer 
involvert i prosessen.

Postervandringen var meget godt 
besøkt, og vi fikk mange gode presentasjo-
ner. Prisen for beste posterpresentasjon 
gikk i år meget velfortjent til post doc og 
LIS Dana Cramariuc for arbeidet “Systolic 
radial strain in multiple myocardial layers in 
patients with aortic stenosis”. Dana tilhører 
professor Eva Gerdts’ forskergruppe, Bergen 
Heart in hypertension group, som er en 
del av Bergen Cardiology Research Cluster 
(BECARE). Denne forskergruppen utmerket 
seg for øvrig med flere gode presentasjoner 
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på vårmøtet. Prisen ble utdelt siste kvel-
den under festmiddagen, som ble holdt 
på Fløien Folkerestaurant. Abstraktene fra 
postersesjonen gjengis på de neste sidene.

Årsmøtet i NCS ble også avholdt 
under vårmøtet. Noen styremedlemmer 

ble erstattet, og både foreningens økonomi 
og videre planer for faglige møter ble livlig 
diskutert, noe som blir referert separat.

Maja-Lisa Løchen
Stedlig redaktør

arterial stiffness: how, 
when and where to measure?

Stéphane Laurent, Department of Pharmacology, Hospital Europeen Georges Pompidou; 
Université Paris-Descartes, Faculté de Médecine, Paris

the prevalence and severity of cerebral 
white matter lesions.

Methodology: An expert consensus 
document (1) has reviewed the methodo-
logical agreements for measuring arterial 
stiffness and wave reflections. Large artery 
damage can be non-invasively assessed 
through the measurement of arterial stiff-
ness, central BP and central augmentation 
index (AIx). In contrast to systemic arterial 
stiffness, which can only be estimated from 
models of the circulation, regional and local 
arterial stiffness can be measured directly, 
and non-invasively, at various sites along 
the arterial tree.

The measurement of pulse wave 
velocity is generally accepted as the most 
simple, non-invasive, robust, and repro-
ducible method with which to determine 
arterial stiffness. Carotid-femoral pulse 
wave velocity is a direct measurement of 
aortic stiffness, and it corresponds to the 
widely accepted propagative model of the 
arterial system. Measured along the aortic 
and aorto-iliac pathway, it is the most 
clinically relevant, since the aorta and its 
first branches are what the left ventricle 
‘sees’, and are thus responsible for most 
of the pathophysiological effects of arte-
rial stiffness. Pulse wave velocity is usually 
measured using the foot-to-foot velocity 
method (1).

Local arterial stiffness of superficial 
arteries can be determined using ultrasound 
devices (4). Carotid stiffness may be of par-
ticular interest, since in that artery athero-

In hypertension, large arteries stiffen and 
pulse pressure increases due to wave reflec-
tions. A major reason for measuring arterial 
stiffness and wave reflections “routinely” 
in clinical practice in hypertensive patients 
comes from the recent demonstration that 
arterial stiffness and wave reflections have 
a predictive value for cardiovascular events 
(1,2). The measurement of aortic stiffness 
is recommended by the 2007 ESH/ESC 
Guidelines for the management of hyper-
tension (3).

Pathophysiology: A generally 
accepted mechanistic view is that an 
increase in arterial stiffness causes a 
premature return of reflected waves in late 
systole, increasing central pulse pressure, 
thus systolic BP. SBP increases the load on 
the left ventricle, increasing myocardial 
oxygen demand and favouring the develop-
ment of left ventricular hypertrophy. The 
increase in central pulse pressure and the 
decrease in diastolic BP may directly cause 
subendocardial ischemia. The measure-
ment of aortic stiffness, which integrates 
the alterations of the arterial wall, may also 
reflect parallel lesions present at the site of 
the coronary arteries. An increased arterial 
stiffness can increase the risk of stroke 
through several mechanisms, including an 
increase in central pulse pressure, influenc-
ing arterial remodelling both at the site of 
the extracranial and intracranial arteries, 
increasing carotid wall thickness and the 
development of stenosis and plaques and 
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sclerosis is frequent. A major advantage is 
that local arterial stiffness is directly deter-
mined, from the change in local pressure 
driving the change in volume, i.e. without 
using any model of the circulation. However, 
because it requires a high degree of techni-
cal expertise and takes longer than measur-
ing pulse wave velocity, local measurement 
of arterial stiffness is only really indicated 
for mechanistic analyses in pathophysiol-
ogy, pharmacology and therapeutics, rather 
than for routine use (1).

Arterial pressure waveform should 
be analysed at the central level, i.e. the 
ascending aorta, since it represents the true 
load imposed to the left ventricle and cen-
tral large artery walls. Aortic pressure wave-
form can be estimated either from the radial 
artery waveform, using a transfer function 
(5), or from the common carotid waveform, 
using aplanation tonometry (6). The arterial 
pressure waveform is a composite of the 
forward pressure wave created by ventricu-
lar contraction and a reflected wave. In the 
case of stiff arteries, PWV rises and the 
reflected wave arrives back at the central 
arteries earlier, adding to the forward wave, 
and augmenting the systolic and the pulse 
pressures. This phenomenon can be quanti-
fied through the augmentation index (AIx) 
– defined as the difference between the 
second and first systolic peaks expressed as 
a percentage of the pulse pressure (5,6).

Epidemiology and clinical applica-
tion: Aortic stiffness, as measured through 
carotid-femoral pulse wave velocity, has 
been shown to have an independent predic-
tive value for all cause and cardiovascular 
morbidity, coronary events and strokes 
in patients with uncomplicated essential 
hypertension (1,2). Although the relation-
ship between aortic stiffness and events 
is continuous, a threshold > 12 m/sec has 
been suggested as a conservative estimate 
of significant alterations of aortic function 
in middle age hypertensives (3). A recent 
European collaboration has determined 
the reference values for arterial stiffness 
according to age decade (7).

Arterial stiffening also provides 
direct evidence of target organ damage. By 
contrast to the “circulating” biomarkers, tar-
get organ damage, like arterial stiffness can 
be used as a “tissue” biomarker together 

with (or preferentially independently of) 
classical risk factors, and may help to 
identify patients at high risk of developing 
cardiovascular disease. This strategy has 
a strong background since target organ 
damage in general, and arterial stiffness in 
particular, integrates the cumulative effects 
of cardiovascular risk factors with aging, 
and can be detected before clinical events 
occur, at a stage when intervention may 
reverse damage. Indeed, three reclassifica-
tion studies have shown that measurement 
of arterial stiffness can avoid patients being 
mistakenly classified as at low or moderate 
risk, when they actually have an abnormally 
high arterial stiffness placing them within a 
higher risk group (8-10).
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eKKoKardiografisKe mål med 
prognostisK Betydning ved 

hypertensjon
Eva Gerdts, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen  

og Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

hypertensjon som kardiovaskulær 
risikofaktor
15-20 % av den voksne befolkningen i 
Norge har hypertensjon definert som et 
blodtrykk > 140 mmHg systolisk og/eller 
> 90 mmHg diastolisk. Av dette er 95 % 
essensiell hypertensjon, og hos mange 
forekommer fedmeassosiert metabolsk 
syndrom eller type 2-diabetes samtidig. Den 
økende andel eldre og økende forekomst av 
overvekt og fedme også i Norge medfører 
at også hypertensjon øker i forekomst. Blant 
personer med fedme (kroppsmasseindeks 
> 30 kg/m²) vil forekomst av hypertensjon 
være 75 %, og også blant pasientgrupper 
med kardiovaskulær sykdom, diabetes og 
nyresykdom vil majoriteten ha hypertensjon 
(1). I tillegg er det øket forekomst av hyper-
tensjon og også hypertensjonskomplikasjo-
ner blant innvandrergrupper fra f.eks. Afrika, 
India, Sri Lanka og Pakistan.

Data fra Framingham-studien har 
vist at hypertensjon medfører en 2-3 ganger 
økt risiko for koronarsykdom, hjerneslag og 
perifer karsykdom (2). 1 av 8 dødsfall skyl-
des hypertensjon. Risikoen for hjertesvikt er 
4-doblet hvis man har hypertensjon. Hyper-
tensjon er en hovedårsak til hjertesvikt og til 
atrieflimmer. Det bør man ikke minst merke 
seg nå som nye medikamenter til behand-
ling av atrieflimmer stadig introduseres. 

Kanskje er optimalisering av hypertensjons-
behandling en god forebyggende strategi. 
Verdens helseorganisasjon har rangert 
hypertensjon som det 3. viktigste helsepro-
blem i verden. Hvor er diagnostikk, behand-
ling og kontroll av hypertensjon på norske 
kardiologers prioriteringsskala?

hypertensiv hjertesykdom
Norsk Cardiologisk Selskap har sluttet seg 
til de gjeldende retningslinjene fra European 
Society of Hypertension/European Society 
of Cardiology (ESH/ESC) for diagnostikk, 
behandling og kontroll av hypertensjon fra 
2007 (1). En norsk kortversjon er tidligere 
trykket i Hjerteforum. Retningslinjene tar 
utgangspunkt i vitenskapelig dokumenta-
sjon som viser at ikke bare blodtrykket, men 
også hvor mange andre kardiovaskulære 
risikofaktorer eller sykdommer pasienten 
har sammen, bestemmer om den enkelte 
hypertoniker har lav, moderat, høy eller 
veldig høy tilleggsrisiko for kardiovasku-
lær sykdom (figur 1). Basert blant annet 
på systematisk dokumentasjon som vår 
forskningsgruppe i Bergen har bidratt til, 
er betydningen av subklinisk organskade i 
hjerte for den kardiovaskulære risiko under-
streket. ESH/ESC-retningslinjene anbefaler 
bruk av ekkokardiografi for å identifisere 
hypertonikere med høy kardiovaskulær 
risiko som følge av subklinisk hypertensiv 
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hjertesykdom (3). Men for å svare menings-
fylt og korrekt på en henvisning fra allmenn-
lege om subklinisk hypertensiv hjertesyk-
dom foreligger, så må selvsagt kardiologen 
kjenne til hvilke ekkokardiografiske mål som 
har dokumentert prognostisk betydning 
hos hypertonikere og utføre disse målin-
gene i henhold til European Association 
of Echocardiography/American Society of 
Echocardiography (EAE/ASE) sine retnings-
linjer for kvantitativ ekkokardiografi (4). 
Da får man høy reproduserbarhet på egne 
målinger og kan bruke disse også i pro-
spektiv oppfølging. Dette undervises også 
fast på det obligatoriske Ekkokardiografi 

II-kurset for spesialistkandidater innenfor 
hjertesykdommer.

ekkokardiografiske mål med 
prognostisk betydning ved 
hypertensjon

venstre ventrikkelhypertrofi
Venstre ventrikkelhypertrofi (VVH) er det 
mest kjente og mest dokumenterte ekkokar-
diografiske mål for subklinisk hypertensiv 
hjertesykdom. VVH forekommer hos 30 % 
av pasienter selv med mild-moderat hyper-
tensjon og er assosiert med betydelig øket 
risiko for plutselig død, hjerneslag, hjerte-
infarkt og hjertesvikt (5). Denne risikoen 

er uavhengig av 
om det samtidig 
foreligger stenoser 
i de epikardiale 
koronararterier (6). 
Forekomst av VVH 
øker med pasien-
tens alder, og særlig 
hos hypertonikere 
som har samtidig 
type 2-diabetes 
og/eller fedme er 
forekomsten av 
VVH høy, > 50 %, 
og hos pasienter 
med nedsatt nyre-
funksjon opptil 90 
%. VVH diagnos-
tiseres ved at man 
beregner venstre 
ventrikkels masse i 
relasjon til kropps-
størrelse (tabell 
1). Ved fedme bør 
kroppshøyden i 
meter opphøyet 
i 2,7 (m2,7) bru-
kes som mål på 
kroppsstørrelse, 
mens man ellers 
kan bruke kroppso-
verflaten. Det er en 
vanlig misforståelse 
at veggtykkelsen i 
venstre ventrikkel 
skal være øket ved 
VVH. Bemerk at 
veggtykkelsen tvert 

Tabell 1. Beregning av prognostisk dokumenterte ekkokardiografiske mål hos 
hypertonikere

Ekkokardiografisk mål Beregning «Cut-off» for økt kar-
diovaskulær risiko 

VVH (0,83[(LVID+IVSD+PWT)
3
-

LVID3] + 0,6)/bsa 
>104 g/m

2
 hos kvinner

>116 g/m
2
 hos menn 

Relativ veggtykkelse 2*PWT/LVID >0,43 
Konsentrisk geometri 2*PWT/LVID >0,43 
VV slagvolum Simpson EDV – Simpson 

ESV 
<27 ml/m

2,04 

Venstre atriediameter >3,8 cm hos kvinner
>4,2 cm menn 

Mitral deselerasjonsindeks E-deselerasjonstid/maks. 
E-hastighet 

>4,25 ms/cm/s 

LVID=venstre ventrikkels indre diameter i endediastole
PWT= bakreveggstykkelse i endediastole
IVSD= interventrikulært septumtykkelse i endediastole
bsa= kroppsoverflate

Figur 1. ESH/ESC 2007-retningslinjer risikostratifisering av pasienter med 
hypertensjon
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imot kan være helt normal, og at absolutt 
veggtykkelse ikke lenger brukes som defini-
sjon på VVH hos hypertonikere.

venstre ventrikkels geometri
Uavhengig av om det foreligger VVH er det 
vist i flere studier av hypertonikere at øket 
relativ veggtykkelse, ofte kalt konsentrisk 
geometri (tabell 1) predikerer høy risiko for 
hjerneslag og plutselig død (7). Konsentrisk 
remodellering av venstre ventrikkel (øket 
relativ veggtykkelse, men normal venstre 
ventrikkelmasse, figur 2) kan ved “eye-
balling” forveksles med VVH. Det er derfor 
nødvendig å beregne relativ veggtykkelse 
utfra måling av venstre ventrikkel dimen-
sjon og veggtykkelse for å vurdere venstre 
ventrikkelgeometri riktig. Hypertonikere 
med øket relativ veggtykkelse har 2 ganger 
hyppigere kardiovaskulære hendelser enn 
dem med normal relativ veggtykkelse, uav-
hengig av om det samtidig foreligger VVH 
(9). Plutselig død og hjertesvikt til tross for 
normal ejeksjonsfraksjon var hyppigst hos 
hypertonikere med denne type hypertensiv 
hjertesykdom i en av våre egne studier (7).

venstre ventrikkels slagvolum
Mens det ofte er stor interesse for å 
beregne venstre ventrikkels ejeksjonsfrak-
sjon (EF) med biplan Simpsons metode, er 
det få som benytter Simpsons volumene til 
å estimere slagvolum. Et slagvolum under 
27ml/m2,04 er assosiert med doblet risiko 
for hjerneslag, hjerteinfarkt og plutselig 
hjertedød, uavhengig av om det samtidig 
foreligger VVH eller konsentrisk venstre 
ventrikkelgeometri og uavhengig av redu-
sert systolisk eller diastolisk venstre ventrik-
kelfunksjon (8). Redusert slagvolum er også 

assosiert med vaskulær remodellering og 
øket karstivhet. Slagvolum kan også bru-
kes til beregning av årestivhet (pulstrykk/
slagvolum-ratio), et robust mål som kan-
skje erstatter mer sofistikerte målinger 
med aplanasjonstonometer.

venstre atriums størrelse og andre 
mål på diastolisk funksjon
Dilatert venstre atrium er regnet som et 
vanlig forekommende og tidlig tegn på 
hypertensiv hjertesykdom. Dilatert ven-
stre atrium forekommer hyppigere hos 
kvinner enn hos menn med hypertensjon, 
og atriestørrelsen påvirkes av en rekke 

ulike faktorer (9). Denne type hypertensiv 
hjertesykdom er særlig assosiert med øket 
risiko for atrieflimmer og hjerneslag (10-
11). I likhet med VVH finnes også dilatert 
venstre atrium hyppigere hos hypertonikere 
som også har fedme eller type 2-diabetes. 
Selv om venstre atriums antero-posteriore 
diameter er et forenklet mål på venstre 
atriestørrelse, så er det hos hypertonikere 
dokumentert at hvis denne diameter er > 
3,8 cm hos kvinner og > 4,2 cm hos menn, 
predikerer dette både hos ubehandlete og 
under pågående antihypertensiv behandling 
øket risiko for kardiovaskulære hendelser, 
særlig kardiovaskulær død og hjerneslag 
(10). Venstre atriestørrelse reflekterer også 
venstre ventrikkels diastoliske funksjon over 
tid, i motsetning til doppler-registrering av 
venstre ventrikkel fylningsparametre som 
mer gjenspeiler situasjonen ved undersø-
kelsen. I generell befolkning har likevel E/A-
ratio < 0,6 vist seg å være assosiert med 
øket kardiovaskulær mortalitet. Likeså har 
det vært dokumentert at decelerasjonstid-
indeks (E-decelerasjonstid/topp E) > 4,25 
ms/cm/s, uavhengig av E/A-ratio, predike-
rer doblet risiko for kardiovaskulære hendel-
ser hos hypertonikere med VVH (12).

systolisk venstre ventrikkelfunksjon
Venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) 
er vanligvis normal hos hypertonikere og 
overestimerer ofte systolisk funksjon hvis 
pasienten har VVH (5). Til tross for normal 
EF kan altså myokardfunksjon/kontraktilitet 
være nedsatt. Disse parametre kan vurderes 
med stress-korrigert midtveggsforkortning 
eller strain. Både stress-korrigert midt-

Figur 2. Inndeling av venstre ventrikkel i geometriske 
grupper
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veggsforkortning og circumferensiell strain 
er særlig redusert ved konsentrisk VVH. 
Redusert midtveggsforkortning er assosiert 
med øket risiko for hjerteinfarkt og hjerte-
svikt hos hypertonikere, uavhengig av om 
pasienten også har VVH, og normalisering 
av midtveggsforkortning som følge av anti-
hypertensiv behandling er assosiert med en 
50 % reduksjon av risiko for å hospitaliseres 
på grunn av hjertesvikt (13-14).

ekkokardiografisk påvisning 
av subklinisk hypertensiv 
hjertesykdom i praksis
Så hva skal man måle i en travel klinisk hver-
dag for enkelt og reproduserbart å identifi-
sere subklinisk hypertensiv hjertesykdom 
med ekkokardiografi? Et godt dokumen-
tert forslag ble publisert av de Simone og 
medarbeidere i Hypertension i 2010 (15). De 
analyserte hvilken prognostisk tilleggsverdi 

andre ekkokardiografiske mål ga utover 
VVH. Analysen ble utført på 5380 hyper-
tonikere som ble fulgt opp prospektivt i > 
10 år i Campana Salute Network som er et 
samarbeid mellom sykehus og allmennleger 
i Campania, området i og rundt Napoli i Ita-
lia. Ekkokardiografi og ultralyd av karotider 
ble analysert ved Federico II universitetets 
ekkokardiografiske laboratorium, for øvrig 
det eneste ISO900- sertifiserte ekkokardio-
grafiske laboratorium i Europa. Endepunkt i 
studien var først forekommende av kombi-
nert fatalt og ikke-fatalt hjerteinfarkt, hjer-
neslag og TIA. Som vist i figur 3, ga venstre 
atriums størrelse, EF, midtveggsforkortning 
og diastolisk funksjon i denne studien ingen 
prognostisk tilleggsinformasjon utover bruk 
av VVH alene. På denne bakgrunn kan en 
altså komme langt i praktisk vurdering av 
kardiovaskulær risiko hos hypertonikere ved 
en korrekt beregning av venstre ventrikkel-
masse som utgangspunkt for påvisning av 
VVH.

Figur 3. Campana Salute 
Network. Bruk av systolisk og 
diastolisk funksjonsparametre 
ga ikke bedre risikostratifise-
ring enn VVH alene.
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miKrovasKulær oBstruKsjon 
etter aKutt hjerteinfarKt 

vurdert med magnet 
resonans-undersøKelse

Stein Ørn, Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssykehus

Tidlig reperfusjon er avgjørende for å 
redusere infarktstørrelse og bedre prog-
nosen for pasienter med akutt hjertein-
farkt. Til tross for suksessfull åpning av 
epikardiale kar vil man imidlertid ikke 
alltid oppnå adekvat vevsperfusjon. Dette 
kan skyldes obstruksjon av kar <200 µm 
i diameter (mikrovaskulær obstruksjon) 
med påfølgende forverrelse og ekspan-
sjon av iskemisk myokardskade1.

årsaker til mikrovaskulær obstruksjon
Mikrovaskulær obstruksjon (MO) er 
forårsaket av en eller flere av de følgende 
faktorene: ved selve revaskulariserings-
prosedyren vil debris fra det tromboserte 
aterosklerotiske plakket kunne embolisere 
og medføre obstruksjon av mikrosirkula-
sjonen. Den inflammerte og trombogene 
aterosklerotiske lesjonen i koronararterien, 
samt det iskemiske territoriet i myokard, 
bidrar begge til frigjøringen av vasoaktive, 
pro-inflammatoriske og pro-trombotiske 
faktorer som gir til vasokonstriksjon samt 
dannelse av granulocytt- og trombocyttag-
gregater som plugger kapillærene. På grunn 
av energimangel med påfølgende økning i 
det intracellulære osmotiske trykket sveller 
skadde iskemiske kardiomyocytter opp 
og klemmer av små, nærliggende kar. Ved 
langvarig iskemi skades også endotelet, 
som sveller opp og okkluderer karlumenet 
med påfølgende MO. Ved langvarig iskemi 
vil der oppstå permanent endotelskade 
med ødeleggelse av mikrosirkulasjonen. 
Ettersom endotelceller er mindre følsomme 
for iskemi enn kardiomyocytter, vil man 
bare finne slik endotelskade i områder med 
myocyttnekrose.

mo er en dynamisk prosess
Selv om der er obstruksjon av mikrosir-
kulasjonen, vil der være en viss grad av 
blodstrøm inn i området med MO på ca. 
0,13 – 0,37 ml/g/min, dvs. mindre enn 50 % 
av basal blodstrøm2,3. Graden av blodstrøm 
i infarktområder med MO er avhengig av 
hvor lang tid det har gått siden reperfusjo-
nen. I en dyremodell (hunder) av MO fant 
man lokal hyperemi i MO-området de første 
minuttene etter reetablering av koronar 
sirkulasjonen, deretter var det en gradvis 
reduksjon av blodstrøm i løpet av de neste 
2-3 timene4. Initialt er MO bare suben-
dokardial, men brer seg gradvis igjennom 
myokardveggen i epikardial retning med en 
dobling av MO utbredelsen i løpet av de før-
ste 2-3 timene etter reperfusjon. Området 
med MO fortsetter å ekspandere inntil 48 
timer etter revaskularisering4. Etter to døgn 
vil der være en gradvis reduksjon i utbre-
delsen av MO. Hos 42 pasienter behandlet 
med primær PCI etter akutt hjerteinfarkt 
var der en reduksjon i forekomsten av MO 
fra 74 % etter 2 døgn til 33 % 7 dager etter 
revaskularisering5.

påvisning av mo med kontrastbasert 
mr-undersøkelser
MO kan påvises ved både invasive og non-
invasive metoder. De vanligste invasive 
metodene er: TIMI-blodstrøm6, “TIMI 
frame count”7, “myocardial blush grade”8, 
systolisk retrograd blodstrøm samt dias-
tolisk blodstrømshastighetsdeselerasjon9. 
Blant de vanligste non-invasive metodene 
er EKG-baserte: ST-segment-norma-
lisering10 og ST-segment-deviasjon11, 
kontrastbasert ekkokardiografi13, samt 
kontrastbasert magnetresonans (MR)4.

Ved MR brukes en gadolinium-
basert kontrast til å påvise MO, enten 



hjerteforum   N° 3 / 2011 / vol 24 94

ved hjelp førstepassasje-teknikk eller 
ved ”late-enhancement” (LE)-teknikk. 
Ved førstepassasjeteknikk gis kontrasten 
som en intravenøs bolus, og man følger 
distribusjonenen av kontrast i myokard 
gjennom ca. 60 hjertesykluser. Hos pasi-
enter med MO vil det komme redusert 
mengde kontrast inn i MO-områder, som 
derfor blir mørkere enn omkringliggende 
områder av myokard som fylles med 
kontrast (figur a). Ved LE-teknikk gjøres 
det opptak av MR-bilder 10-15 min etter 
injeksjon av kontrast (figur b). Ved denne 
teknikken baserer man seg på at kontrast 
vaskes raskere ut av uskadede enn av 
skadede områder av myokard. Normalt 
myokard vil ved denne teknikken få en 
sort farge fordi kontrasten er vasket ut, 
mens infarkt området får en hvit farge 
ettersom kontrasten fremdeles henger 
igjen i dette området (figur b). Ettersom 
det tar lang tid for kontrast å diffundere 
inn i et område med MO, vil MO området 
fremstå som et sort område inne i et hvitt 
infarkt område når MO vurderes med LE 
teknikk.

Fordelen med førstepassasje-tek-
nikk er at den er mer sensitiv for detek-
sjon av MO enn LE-teknikk13. Ettersom 
kontrasten gradvis diffunderer inn i 
MO-området, vil små MO-områder bli 
fylt med kontrast slik at de ikke er synlige 
med LE-teknikk. MO som detekteres med 

LE-teknikk vil derfor representere mer 
omfattende skade enn MO-detektert med 
førstepassasje-teknikk. En konsekvens 
av dette er at flere studier har rapportert 
sterkere korrelasjon mellom MO og kli-
niske hendelser og remodellering dersom 
man bruker LE-teknikk, enn dersom man 
bruker førstepassasje-teknikk14.

Konsekvenser av mo
En rekke studier har vist en assosiasjon 
mellom MO og kliniske hendelser14-16, 
samt venstre ventrikkel remodellering5, 

17. MO har i disse studiene vist seg å 
være en uavhengig risikomarkør både for 
mortalitet og venstre ventrikkels remodel-
lering. I en studie av førstegangs STEMI-
pasienter som ble vellykket behandlet 
med primær PCI, fant man en dårligere 
infarkttilheling og økt inflammasjonsre-
spons samt økt grad av venstre ventrik-
kelremodellering hos pasienter som har 
vedvarende MO en uke etter gjennomgått 
hjerteinfarkt (tabell)5,18. Hos pasientene 
som ikke hadde tegn til MO, og hos 
pasientene som bare hadde tegn til MO 
to dager etter revaskularisering, var det 
mindre negative effekter på infarkttilhe-
lingen, mindre inflammasjonsrespons 
og mindre remodellering. Disse funnene 
viser at varigheten av MO etter revasku-
larisering har betydning for tilhelingen av 

infarsert myokard og sekundær 
venstre ventrikkel-remodellering. 
Disse funnene indikerer samtidig 
også at MO som vedvarer en uke 
etter PCI kan representere en 
mer omfattende skade av mikro-
sirkulasjonen enn MO som går 
i regress tidligere. Dette støttes 
av MR-studier som har påvist 
funn forenlig med intramural 
blødning i infarktområdet hos 
pasienter med vedvarende MO19.

Behandling av mo
En rekke intervensjoner rettet 
mot forebygging og behandling 
av MO har vært forsøkt20. Bruk av 
glykoprotein IIb/IIIa-inhibitor, gitt 
før primær PCI, har gitt redusert 
forekomst av kliniske hendelser21 
og glykoprotein IIb/IIIa-inhibitor 

Figur: Pasient undersøkt med kontrastbasert MR to døgn, 
én uke, to måneder og ett år etter akutt hjerteinfarkt med 
vellykket åpning av den epikardiale arterien, (LAD). Den 
øverste rekken (a) viser bilder fra førstepassasje-teknikk, 
mens den nederste rekken (b) viser bilder tatt med late 
enhancement-teknikk. Figuren viser forskjellen i utbre-
delsen mellom MO vurdert med førstepassasje- versus 
LE-teknikk (det mørke området markert med piler i rad a), 
i forhold til det mørke området i det hvite området i rad b). 
I tillegg viser figuren den gradvise reduksjonen i utbredel-
sen av både MO- og infarktområdet (piler). LV: venstre 
ventrikkel, RV: høyre ventrikkel. (Ørn S, et al. Eur Heart J. 
2009;30:1978-1985)
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anbefales brukt i tillegg til standard anti-
trombotisk behandling hos pasienter med 
manglende ST-segment-resolusjon eller 
andre tegn til MO. I større studier har det 
vært forsøkt trombeaspirasjon eller annet 
utstyr i et forsøkt å fange opp embolisk 
debris uten at man har klart å påvise sikre 
positive effekter av disse intervensjo-
nene22,23. Bruk av intrakoronar trombolyse 
sammen med primær PCI har gitt redusert 
mikrovaskulær motstand og økt blodstrøm, 
men uten bedring av venstre ventrikkels 
funksjon24. I FIRE-studien forsøkte man å 
redusere reperfusjonsskade med et fibrinde-
rivat (FX06) uten at det medførte reduksjon 
i total infarktstørrelse eller venstre ventrik-
kels funksjon25. Selv om man i mange år har 
arbeidet med å forebygge og behandle MO 
har man altså enda ikke klart å komme frem 
til en entydig, effektiv behandlingsstrategi 

som er spesifikt ret-
tet mot MO. Dette 
gjenspeiler sannsyn-
ligvis at MO er en 
heterogen tilstand, 
med kompleks bak-
enforliggende pato-
fysiologi, med behov 
for en målrettet 
strategi mot forskjel-
lige mekanismer.

Konklusjon
MO påvirker 
infarkttilhelingen og 
venstre ventrikkels 
remodellering hos 
pasienter som har 
blitt revaskularisert 
etter akutt hjerte-
infarkt. MO er ikke 
en enkelt entitet, 
men reflekterer 
forskjellig grader 
av påvirkning av 
mikrosirkulasjonen 
med kortvarig MO 
pga. vasospasme 
eller forbigående 
plugging i den ene 
enden av spekteret, 
med total destruk-
sjon av endotelet og 
mikrosirkulasjonen 
med påfølgende 

intramyokardial blødning er i den andre 
enden av spekteret. Erkjennelsen av at det 
er forskjellige bakenforliggende patofysio-
logiske mekanismer bak utviklingen av MO 
er viktig for fremtidig utvikling av effektive 
behandlingsstrategier av disse pasientene.
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aBlation versus manual radio-
frequency aBlation (magma avnrt)
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Background
AV nodal reentrant tachycardias (AVNRT) 
are one of the most common paroxysmal 
supraventricular tachycardias. In AVNRT 
patients, a ‘dual’ AV nodal conduction 
pattern provided by the (normal) fast and 
the (additional) slow AV nodal pathway 
are present. In case of an atrial premature 
complex (APC), the antegrade conduction 
to the ventricle in the AV node runs through 
the slow AV nodal pathway, leading to a 
suddenly prolonged PQ interval. Because 
a retrograde fast pathway conduction is pre-
sent in these patients, the activation front 
is partly conducted to the ventricles via the 
His bundle, but also retragradely conducted 
back to the atria via the (retrograde) fast 
pathway conduction. Thus a reentrant 
movement inside the AV node with the 
slow pathway being the antegradely con-
ducting limb and the fast pathway being the 
retrogradely conducting limb is initiated (s. 
Figure 1).

therapy of avnrt:
conventional catheter ablation
Radiofrequency-ablation of the slow pat-
hway in the inferior-posterior area of the 
Koch-triangle of the AV-node is nowadays 
the standard-therapy for AVNRT with an 

ablation endpoint of non-inducibility of the 
tachycardia1-3. The success rate of this tre-
atment is higher than 95%, with a relapse 
risk of ca. 3-4%. The most feared complica-
tion of RF ablation/modulation of the slow 
pathway is an inadvertent AV block, with a 
published rate of ca. 1.2-1.6% of complete 
heart blocks1-5.

Using conventional techniques 
the ablation catheter is placed manually 
transvenously and the treating physician is 
in direct vicinity to the x-ray field.

magnetic catheter navigation
A new approach to place the ablation 
catheter is the use of the remote magnetic 
navigation system Stereotaxis (RMN). The 
specifically designed ablation catheter has 
a magnetic tip, which aligns with a weak 
(0.08-0.1 Tesla) magnetic field that is exter-
nally applied to the patient. This magnetic 
field is created by two permanent magnets 
that are positioned left and right to the 
patient’s thorax. The vector of this magnetic 
field can be changed by computer-control-
led movements of the permanent magnets. 
The change in the magnetic field results in 
a new direction of the catheter, which aligns 
in the direction of the (new) vector.

The vector change is remotely con-
trolled by the treating physician via a com-
puter interface. The advance- and retract- 
movements of the catheter are completed 
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by a motor-driven unit (‚cardiodrive’), which 
is placed on the patient’s leg and is also 
controlled remotely via a joystick.

Magnet-guided catheter placement 
has potential advantages:
1. The force that is applied to the heart 

wall, meaning the contact force, is 
lower with this technique than with 
manually guided catheters. Therefore 
the risk of perforations is reduced.

2. Stability of the catheter tip is higher 
compared to manual techniques as 
the magnetic field vector secures a 
continuous pull in the vector direction: 
the catheter is throughout the whole 
heart cycle in continuous contact to 
the endocardial surface. Therefore the 
catheter cannot ‘jump’ on a mechanical 
obstacle. This results in fewer catheter 
dislocations during ablation. In addi-
tion, this allows shorter x-ray time to 
confirm catheter location and stability. 
Subsequently this will probably result 
in a reduction of total fluoroscopy time 
during the procedure. Furthermore, 
x-ray dosage of the treating physician 
will most probably be reduced as 
catheter steering inside the heart is 
performed remotely from the control 
room outside of the x-ray field.

Use of the magnetic navigation system for 
AVNRT is described observationally and 

retrospectively6-7, but to date there are 
no randomized prospective studies that 
compare this method with the traditional 
manual ablation method.

randomized study: the magma 
study
We designed a prospective randomized 
multicenter trial comparing the new 
remote magnetic catheter navigation 
(RMN) with the conventional manual cat-
heter navigation in patients with AVNRT. 
Study centers are the Deutsches Herz-
zentrum München, Technische Univer-
sität München, Germany, the Haukeland 
University Hospital Bergen, University of 
Bergen, Norway, the Herz- und Diabe-
teszentrum Bad Oyenhausen, Germany 
and the Kerckhoff-Klinik Bad Nauheim, 
Germany.

study hypothesis and endpoints
We hypothesized, that using RMN a 30% 
reduction of the total fluoroscopy time 
necessary to perform AVNRT ablation is 
possible achieving a comparable primary 
effectiveness regarding the short and mid 
term (6 months) elimination of AVNRT.

primary endpoint is the total 
fluoroscopy time and dosage.
Secondary endpoints include the fluoros-
copy time for the treating physician, the 
safety of the procedure, acute and chronic 
success, number of RF applications and the 
total procedure time of the EP study inclu-
ding ablation.

case number calculation
The number of patients will be calculated 
based upon published literature fluoroscopy 
time for MNRFA (9 +/- 6 min)6-7 and RFA 
(13 +/- 6)4-5.

One-hundred-fifty (150) patients per 
group are required with an alpha of 0.1 % 
and a power of 90 %.

preliminary results
A total of 158 patients have been included 
into the study.

The 6 months follow-up results 
are available for 65 patients. While the 
acute ablation success is comparable in 
both groups (100 % in the manual group 

Figure 1: AVNRT mechanism. In the left panel, activation 
during a normal sinus beat is depicted. Fast pathway 
conduction to the ventricles provides the “normal” AV 
conduction, whereas slow pathway is “overtaken” by the the 
faster activation through the fast pathway. In the case of an 
APC, fast pathway is refractory, and antegrade activation 
conduction to the ventricle is provided by the slow pathway. 
Simultaneously, the ventricles via His bundle and the atria 
via the now again excitable fast pathway are activated. The 
intra- AV-nodal reentrant movement is initiated. (sche-
matic from C. Schmitt, I. Deisenhofer, B. Zrenner, “catheter 
ablation of cardiac arrhythmias – a practical approach”, 
Steinkopff Verlag, 2006).
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vs. 94 % in the magnetic group) magnetic 
procedures lasted significantly longer (77.4 
vs. 98.1 min.; p=0.015). There was a non sig-
nificant trend towards a shorter fluoroscopy 
time in the RMN group (7.3 vs. 10.3 min. in 
the manual group; p=0.081).

Remote magnetic catheter naviga-
tion seems to be equally effective and safe 
as manual catheter steering for the ablation 
of AVNRT. Very preliminary results suggest 
that magnetic procedures last significantly 
longer than manual ablation procedures, 
whereas there was a trend for shorter fluo-
roscopy duration in the magnetic ablation 
group.

Final results of the study including 
all patients have to be awaited for definitive 
conclusions.
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helsedireKtoratets 
KonKlusjoner etter faglig 

gjennomgang av 
aBlasjonsBehandling ved 

atrieflimmer - 
hva er situasjonen nå?

Per Ivar Hoff, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Kateteterbasert ablasjonsbehandling av 
atrieflimmer startet omkring 1998 og har 
øket i omfang. På bakgrunn av opptil 2-3 
år ventetider for denne behandling i Norge 
ble det i 2009, etter oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), nedsatt en 
arbeidsgruppe i Helsedirektoratet for en 
faglig gjennomgang av situasjonen. Grup-
pen besto av leger innen arytmiarbeidsfeltet 
fra helseregionene og representanter fra 
Legeforeningen, pasientorganisasjonene og 
Helsedirektoratet. Mandatet var spesielt å 
se på indikasjonsstilling, kvalitetskrav til hel-
seinstitusjoner som skal utføre ablasjons-
behandling, kapasitet, likeverdig tilbud over 
hele landet, rettighetsstatus til pasientene, 
akseptable ventetider for vurdering samt 
ventetid for gjennomføring av selve abla-
sjonsbehandlingen og behov for økonomi og 
personell.

Arbeidsgruppen la i januar 2010 
frem sin rapport som med ledsager-
brev fra Helsedirektoratet ble oversendt 
departementet.

http://www.helsedirektoratet.
no/vp/multimedia/archive/00290/
Ablasjonsbehandling_290369a.pdf

http://www.helsedirektoratet.
no/vp/multimedia/archive/00285/
Oversendelsesbrev_t_285549a.pdf

noen av konklusjonene i rapporten og i 
ledsagerbrevet var:
Det foreligger foreløpig ikke resultater fra 
randomiserte studier som viser hvorvidt 
ablasjonsbehandling gir redusert forekomst 
av hjerneslag, hjertesvikt og død. Redu-
sert forekomst av atrieflimmer og bedret 
livskvalitet er godt dokumentert. Behand-

lingseffekten er størst når atrieflimmer 
opptrer anfallsvis. Muligheten for vellykket 
behandling reduseres dersom behandling 
utsettes og pasienten får en permanent 
atrieflimmer. Ablasjonsbehandling bør tilbys 
som hovedtiltak for en del pasienter. Faglige 
momenter som kjennetegner disse pasien-
tene på gruppenivå, bør legges til grunn ved 
prioriteringen. Individuelle momenter som 
har betydning for rettighetsvurderingen kan 
komme i tillegg når en konkret vurdering 
skal foretas.

For å dekke det beregnede beho-
vet for ablasjonsbehandling er derfor en 
betydelig økning fra dagens omkring 350 
prosedyrer per år til 1400 per år nødvendig.

Den viktigste forutsetningen for å 
oppnå ønsket behandlingskapasitet er at 
DRG-vekten justeres opp og at den totale 
økonomiske rammen for prosedyren økes.

Ablasjonstilbudet for atrieflim-
merpasienter må ikke gå på bekostning av 
ablasjonstilbudet til andre pasientgrupper 
med IA-indikasjon for slik behandling (som 
supraventrikulær takykardi, atrieflutter og 
fokale arytmier).

Ablasjonsbehandling av atrieflimmer 
må inntil videre være lokalisert til regionsy-
kehusenes etablerte arytmimiljøer på grunn 
av komplisert utvelgelse og oppfølging av 
pasienter, behandlingens kompleksitet og 
behovet for utdanning av ablasjonsope-
ratører. Dette vil gi tilleggsgevinster som 
bedring av total kapasitet og kompetanse 
innen annen avansert kateterbasert arytmi-
behandling, også ved livstruende hjerteryt-
meforstyrrelser fra hjertekamrene.



hjerteforum   N° 3 / 2011 / vol 24 102

Det er viktig at utvelgelse av pasi-
enter egnet for ablasjonsbehandling blir 
ensartet i alle helseregioner.

Det anbefales at det utarbeides fag-
lige veiledere for pasientseleksjon og 
behandlingsstrategi for å oppnå best 
mulig samhandling med allmennle-
gene. En faglig veileder bør utformes 
på en slik måte at pasientens ret-
tigheter etter pasientrettighetsloven 
§ 2-2 ikke svekkes.

Kvalitetskontroll av ablasjons-
behandlingen ved atrieflimmer kan 
best løses ved et nasjonalt personi-
dentifiserbart ablasjonsregister som 
må være innrettet for forskningsformål.

fra helsedirektoratet ble det 
kommentert vedrørende drg:
Utregning viser at kostnadsvekten til 
DRG112B ”treffer” ganske bra. Den nasjo-
nale kostnadsvekten i Sverige for DRG 112B 
er på 1,586 i 2010 (1,617 i Norge) og tilsva-
rer dermed om lag samme gjennomsnitts-
kostnad. Det danske systemet kan imidler-
tid ikke uten videre sammenlignes med det 
norske finansieringssystemet

om kostnadseffektivitet ved prosedyren:
Kunnskapssenteret vurderte i 2006 at det 
ikke er tilstrekkelig med kunnskap om effekt 
for å utføre en kostnadseffektivitetsstudie 
av ablasjonsbehandling. Det er gitt tilbake-
melding til direktoratet fra Kunnskapssente-
ret om at konklusjonen i rapporten fortsatt 
gjelder (oktober 2009).

Å sikre rettighetspasienter tilgang 
til avanserte tiltak på såkalt tredjelinje-
nivå er komplisert både når det gjelder 
ablasjonsbehandling og andre typer 
tredjelinjetjenester.

Bakgrunn for anslag om behov for 
prosedyrer:
En utredning fra det norske fagmiljøet i 
2006 anslo behovet for atrieflimmerabla-
sjonsprosedyrer pr. år til 600 eller ca. 120/
mill. Forespørsler til ledende europeiske kar-
diologer om antatt behov i 2010 for atrie-
flimmerablasjoner ga som svar at ablasjons-
behandling burde være tilgjengelig for ca. 4 
% av atrieflimmerpopulasjonen. I 2008 var 
prosedyretallet for hele UK ca. 80/million, 

i Tyskland 90-100/million, i Danmark 245/
million og i Norge ca. 73/million.
Fremtidig planlagt kapasitet ble i rapporten 
anført slik (tabell):

anførte forhold som tyder på at 
kateterablasjon er en egnet behandling:
Atrieflimmer er anfallsvis (paroksysmal eller 
repetert persisterende).

Betablokker er prøvd, og klasse I og 
III antiarytmikum må være prøvd eller vur-
dert prøvd. Dette forutsetter at pasienten er 
kardiologisk vurdert slik at bakenforliggende 
hjertesykdom er avklart.

Anfall av atrieflimmer gir hemodyna-
misk påvirkning med intolerable symptomer 
i form av synkope/svimmelhet, brystsmer-
ter, dyspnoe eller sterkt redusert fysisk 
kapasitet under anfall, evt. at pasienten 
ikke kan utføre daglige gjøremål. Kronisk 
antiarytmisk behandling må være vurdert 
som indisert.

Hjertesvikt på grunn av høy 
ukontrollerbar hjertefrekvens (takykar-
diomyopati) kan være indikasjon for 
ablasjonsbehandling.

Alder har betydning for ablasjonsbe-
handlingens risiko og effekt. Lite data gjør 
at behandlingen i dag kun unntaksvis og 
bare etter individuell vurdering anbefales for 
pasienter eldre enn 70 år.

Pasientforhold som medfører at 
ablasjon er en mindre egnet behandling: 
permanent atrieflimmer > 1 år, betydelig 
strukturell hjertesykdom med redusert ven-
stre ventrikkelfunksjon og venstre atrium > 
6 cm.

Pasienter hvor det er avklart at 
ablasjon er det adekvate behandlingstil-
taket etter de faglige momentene ovenfor, 
anbefales på gruppenivå rett til nødvendig 
(prioritert) helsehjelp med en juridisk frist 
på 6 måneder.
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tilbakemeldingen fra hod til de 
regionale helseforetak ble tilnærmet:
Hvis ablasjonsbehandling av atrieflim-
mer etter faglig vurdering er å anse som et 
hovedtiltak for pasienten, skal behandling 
gis innen 6 mndr og med garanti.

DRG er uendret – oppgaven må inn-
passes i det enkelte regionale helseforetaks 
ramme.

hvordan er situasjonen nå?
Pasienter aktuelle for ablasjonsbehandling 
er forsøkt definert av NCS arbeidsgruppe 
i arytmi og utkast er til høring. At dette er 
et regionalt ansvar synes i praksis å ha gitt 
avgrensning av tilbud over regionsgrensene. 
Det vil da reise seg spørsmål om re-do-
prosedyrer ved samme institusjon, ”second 
opinion” og fritt sykehusvalg.

representanter for de fire helseforetak 
har gitt slik informasjon:
Helse Nord – har kort venteliste.

Helse Midt – har lang venteliste 
og angir en kapasitet på noe mer enn 200 
prosedyrer/år samt at en har bedt henvisere 
igjen vurdere pasientene på ventelisten.

Helse Sør-Øst – har lang venteliste 
og angir egen kapasitet til 400 prosedyrer 
pr. år samt at Feiringklinikken utfører 200 
prosedyrer for Helse Sør-Øst i 2011.

Helse Vest – har lagt plan for å 
behandle hele ventelisten på 250 pasienter 
innen 2011.

Aktiviteten synes å gå utover de 
rammeanslag som foreligger i tabellen 
ovenfor om fremtidig kapasitet.

For å oppnå balanse mellom behov 
og kapasitet inne 1-2 år må en definere de 
mest egnede pasientgrupper. Hvis ikke, er 
tid til en oppnår balanse vanskelig å anslå.

De mest omtalte randomiserte 
langtidsstudier av ablasjonsbehandlingens 
effekt på slag, død og hjertesvikt og som kan 
endre indikasjonsområdet er:

Catheter Ablation vs Antiarrhythmic Drug 
Therapy for Atrial Fibrillation (CABANA)

Early treatment of Atrial fibrillation for 
Stroke prevention Trial (EAST)

Atrial Fibrillation Management in Conges-
tive Heart Failure With Ablation (AMICA)

Catheter Ablation Versus Standard Conven-
tional Treatment in Patients

With Left Ventricular Dysfunction and Atrial 
Fibrillation (CASTLE-AF)

Konklusjoner på disse studier vil først 
komme om inntil 4 år.
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esc- symposium på vårmøtet
Hans Bjørnstad, Haukeland universitetssykehus

Temaet for møtet var utstyr (“devicer”) ved 
hjertesvikt, i praksis CRT-D/CRT-P samt 
ICD. I utgangspunktet skulle J. C. Daubert 
snakke om retningslinjene fra 2010 (Eur 
Heart J 2010;31:2677-2687) og G. Derume-
aux (begge fra Frankrike) snakke om ekko-
kardiografiske aspekter. Svein Færestrand og 
Stig Urheim skulle snakke om applikasjon i 
Norge. Ordstyrere var Ole Gunnar Anfinsen 
(i egenskap av formann i kvalitetsutvalget i 
NCS), Hans Bjørnstad og Per Rønnevik.

enighet om ekkokardiografi
Foredragsholderne som omtalte ekkokardio-
grafi, hadde samordnet sine presentasjoner, 
og i den grad det var overlapping, var det 
bevisst.

Derumeaux tok utgangspunkt i 
retningslinjene fra 2010 og kom derfor ikke 
inn på asynkroni ved QRS-bredde under 120 
ms og mente arbeidet til van Bommel (Eur 
Heart J 2010) hadde betydelige mangler. 
Hun påpekte den store forekomsten av non-
respondere og kom inn på PROSPECT-stu-
dien som bare viste 50 % respondere. Selv 
om hun ikke påpekte eksplisitt at speckle 
tracking/strain ikke ble brukt i denne stu-
dien, viste hun at strain kunne vise asynkroni 
selv om TVI-forsinkelse mellom mediale 
og laterale vegg ikke kunne påvises. Hun 
påpekte imidlertid nytten av eldre metoder 
som bruk av blodstrøm gjennom mitralklaf-
fen for å optimalisere AV-synkronisering 
samt VTI i LVOT som nyttig i optimalisering 
av behandling. Interventrikulær asynkroni 
med forsinkelse mellom aorta og pulmonal-
blodstrøm (IVMD) på minst 40 ms og intra-
ventrikulær asynkroni mellom mediale og 
laterale vegg ved vevsdoppler på minst 65 
ms mente hun også var robuste parametere. 
Ikke minst understreket hun betydningen av 
en god M-mode (med forsinkelse mellom 
septums og bakre veggs bevegelse, og ikke 
minst ”septal flash”, tidlig bevegelse av 
septum inn mot lumen av venstre ventrik-
kel), og påpekte at M-mode kan gi en del av 
de samme opplysninger som strain.

Urheim påpekte som ventet også 
betydningen av strain og mente at full-
stendig ekkokardiografi bør gjøres hos 
alle pasienter som skal behandles med 
CRT. Fibrose/arr er forbundet med nedsatt 
responsrate, videre er det god dokumen-
tasjon for IVMD og forsinkelse septum/
bakre vegg på minst 65 ms, eventuelt også 
standarddeviasjon av tid til maksimal s` i 
forskjellige segmenter (Yu-indeks), samt 
radial dyssynkroni ved strain (speckle track-
ing) på minst 130 ms (Gorcsan, Circulation 
2010). Han nevnte også 4D strain (radial, 
longitudinell, cirkumferensiell og areal-) 
som et framtidig verktøy. Han påpekte 
betydningen av riktig beregning av EF og 
trakk fram god korrelasjon mellom 3D (i 
trenede hender) og MR. Han mente forøvrig 
at 4-kammer- og 2-kammerbilde bør brukes 
ved tradisjonell 2D Simpson-måling.

I diskusjonen etterpå var det ingen 
kritiske røster til betydningen av ekkokardio-
grafi. Foredragsholderne hadde ikke sterke 
synpunkter på hvilken metode som er best 
for viabilitetsvurdering. Derumeaux brukte 
mest stressekko, men antydet at de kanskje 
hadde brukt mer MR om økonomien hadde 
vært bedre i Frankrike. Hun påpekte vegg-
tykkelse på under 0,5 cm i gråtonebilde som 
et robust kriterium på ikke-viabelt myokard.

norsk debatt om crt
Daubert (medforfatter av retningslinjene 
fra 2010) kunne ikke komme pga. flypro-
blemer, Færestrand refererte derfor kort 
fra retningslinjene. Han tok også med 
ICD- indikasjonene fra ESC sine hjertesvikt-
retningslinjer fra 2008 som har indikasjon 
1A for hjertestansoverlevere og for iskemisk 
hjertesvikt-pasienter i funksjonsgruppe 2-3 
med EF under 35 % og infarkt minst 40 
dager tilbake, indikasjon 1B ved noniske-
misk hjertesvikt, funksjonsgruppe 2-3 og 
EF under 35 %, noe som har føringer for 
CRT-problematikken. Han trakk fram noen 
av anbefalingene fra 2010-retningslinjene, 
bl. a. at ”hjertesvikt funksjonsgruppe 2 
med EF 35 % eller lavere, QRS 150 ms eller 
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høyere har klasse 1A-indikasjon for CRT, for-
trinnsvis CRT-D for å redusere morbiditet/
sykdomsprogresjon.”

Han trakk fram en del tall for implan-
tasjonsrate i ulike land for å illustrere at det 
er et underforbruk av CRT i Norge. Implan-
tasjonsrate pr million av ICD og CRT (P+D) 
samlet var i 2009 således 675 i USA og 252 
i Europa. Innen Europa (2010) lå Norge på 
111, Sverige 170, Danmark 283; høyest var 
Tyskland med 461. Tilsvarende tall for CRT 
(P+D) var i 2010: Norge 68, Sverige 116, 
Danmark 129, Tyskland 176, Vest-Europa 
samlet 134. Samme år var tilsvarende tall 
for Haukeland Universitetssjukehus 150, 
Sørlandet 131, St. Olavs hospital 66, Ålesund 
59, Ullevål 57, Stavanger 55, Rikshospitalet 
37, Nordland og Tromsø 25. Han konklu-
derte med at det er et underforbruk av 
denne behandlingen i Norge og at det er en 
stor variasjon i implantasjonsraten innen de 
aktuelle regioner.

 Diskusjonen etterpå dreide seg 
hovedsakelig om intern norsk uenighet om 
CRT-indikasjon ved funksjonsgruppe II. 
Anfinsen sa at kvalitetskomiteen har anbe-
falt overfor NCS å gi sin tilslutning til ESC-
retningslinjene, men har likevel reservasjon i 
forhold til bruk av CRT ved NYHA-gruppe 2, 
ettersom MADIT-CRT og REVERSE har rela-
tivt ”bløte” endepunkter i form av redusert 
hospitalisering for hjertesvikt eller bedring 
av ekkoparametre, har kort oppfølgingstid 
og i liten grad oppfanger komplikasjoner 
knyttet til generatorskifte. Færestrand 
framholdt på sin side at morbiditetsdata 
fra MADIT-CRT og REVERSE som vesent-
lige og påpekte at revers remodellering har 
positiv effekt på sikt. Det var enighet at en 
skulle være nøye med seleksjonen av disse 
pasientene, Færestrand understreket nytten 
av speckle tracking både for seleksjon av 

pasienter og optimalisering av venstre ven-
trikkel elektrodeposisjon. Anfinsen mente 
også at pasienter i funksjonsgruppe II som 
tidligere hadde vært i III kunne være aktu-
elle, og det lot til å være generell enighet om 
at det er et underforbruk av CRT i Norge. 
Derumeaux spurte om god norsk medisinsk 
behandling kunne forklare den lave implan-
tasjonsraten i Norge (funksjonsgruppe 2 
etter medisinsk behandling?), men verken 
Færestrand eller andre ville uttale seg om 
dette. Færestrand mente imidlertid at den 
relativt høye implantasjonsraten i Bergen 
kan ha sammenheng med god dekning 
av praktiserende kardiologer og dermed 
identifisering/henvisning av flere egnete 
pasienter. På spørsmål om hvorfor CRT-P 
utgjorde en så stor andel i Bergen, svarte 
han at det først det siste året er føringer fra 
retningslinjene og studier for at CRT-D som 
regel bør foretrekkes.

addendum.
Genevieve Derumeaux er styremedlem i 
ESC og var som sådan offisiell representant 
for ESC. Hun hadde forberedt en presenta-
sjon om samarbeid mellom ESC og NCS, 
men tekniske problemer med å åpne denne 
gjorde at hun ikke fikk vist den. En kan kort 
nevne enkelte av hennes nøkkeltal:

NCS- medlemmer utgjør 1 % av ESC- 
medlemmene, 7,7 % er Fellows (ESC snitt 
4,7 %), det var 6 nye i 2010. Innen ESC har 
NCS 6 seter i Nucleus i en av 19 Working 
Groups eller 5 Associations, 6 i boards og 
komiteer, 10 i Editorial Boards (ikke angitt 
hvor mange av disse som er Editors). Det er 
46 NCS-medlemmer i Working Goups og 
10 i Associations (19 i EACPR, 37 i EAE, 10 i 
EAPCI , 6 i EHRA og 29 i HFA). Det er ingen 
NCS- medlemmer i Councils.
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reKonstruKtiv 
aortaKlaffeKirurgi

Rune Haaverstad, Thoraxkirurgisk seksjon, Haukeland universitetssykehus

Sykdom i aortaklaffen har siden begynnel-
sen av sekstiårene blitt effektivt behandlet 
med implantasjon av protese. Mens meka-
niske ventilproteser i mange år var domi-
nerende, har etter hvert biologiske proteser 
blitt mest vanlig for å unngå antikoagula-
sjon. For aortastenose er det fortsatt ikke 
noe bedre alternativ enn implantasjon av 
protese. For aortainsuffisiens er reparasjon 
en relativt ny behandlingsform. Dette er 
særlig velegnet hos yngre pasienter som vil 
ha minst mulig endring av sine aktiviteter og 
vil unngå antikoagulasjon. I tillegg forven-
tes at bevaring av egne klaffeseil gir god 
hemodynamikk og reduserer risikoen for 
både infeksjon og tromboemboli i forhold til 
implantasjon av mekanisk protese.

Rekonstruksjon av aortaklaffen 
forutsetter god forståelse av aortarotens 
anatomi og fysiologi. Trakten mellom den 
aorto-ventrikulære overgang (”AV-Junc-
tion”) og sino-tubulære overgang (”ST-
Junction”), som inkluderer sinus Valsalva 
og klaffeseilene, kalles den funksjonelle 
aortaklaffen (figur 1).

Innen den funksjonelle aortaklaffen 
forekommer tilstander som patologiske klaf-
feseil, dilatasjon av sino-tubulære overgang 

og aorto-ventrikulære overgang, dilatasjon 
av hele aortaroten eller en kombinasjon av 
disse. Prolaps av bikuspide eller trikuspide 
klaffer kan egne seg for rekonstruksjon, 
men de ledsages vanligvis av dilatasjon av 
den aorto-ventrikulære overgang. Dilata-
sjon av sino-tubulære overgang sees typisk 
ved aneurisme i den trunkale del av aorta 
ascendens, men enkelte aneurismer utbrer 
seg nedover i hele aortaroten. Ved morbus 
Marfan sees typisk dilatasjon av hele den 
funksjonelle aortaklaffen med utvikling av 
sinus Valsalva-aneurisme.

Aortainsuffisiens kan klassifiseres 
systematisk i tre hovedtyper i form av: 
normale klaffeseil med funksjonell annulus-
dilatasjon, prolaps av seilene og retraksjon/
fortykkelse av klaffeseilene (1). En praktisk 
og enkel inndeling av AI baseres på anato-
miske forhold:

Aorta ascendens-aneurisme
Aortadisseksjon type A
Prolaps av klaffeseil

- unikuspid
- bikuspid
- trikuspid
- quadrikuspid

Inflammasjon
- infeksiøse
- ikke-infeksiøse

Aneurisme i aorta ascendens og sinus 
Valsalva medfører sentral AI pga. dilata-
sjon i sino-tubulære overgang og/eller 
av atrio-ventriculære overgang med drag 
på klaffeseilene. Aortadisseksjon type A, 
prolaps av klaffeseil, restriksjon av klaffeseil 
eller endokarditt gir ofte eksentrisk eller 
asymmetrisk AI.

Symptomer, kliniske tegn og objek-
tive funn henger nøye sammen med indika-
sjon for kirurgisk behandling. Diagnosen 
stilles med transtorakal ekkokardiografi med 
gradering av AI (spesielt visuell grad 0-4 og 
trykkhalveringstid). I tillegg er det viktig å 
vurdere dimensjonen av venstre ventrikkel i 

Figur 1. Skisse av den funksjonelle aortaklaffen. AVJ 
= aorto-ventricular junction (“annulus”). SV = sinus 
Valsalva. STJ = sino-tubular junction. ASC = aorta 
ascendens.
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systole og diastole, samt dimensjonene i 
den aorto-ventrikulære overgang (”annu-
lus” ved ekkokardiografi), sinus Valsalva, 
sino-tubulære overgang og tubulære del 
av aorta ascendens. Detaljert planlegging 
av operasjonen gjøres med transøsofa-
geal ekkokardiografi, 3D-ultralyd, CT eller 
MR.

Det skilles mellom indikasjoner 
for behandling av aortainsuffisiens og 
aneurisme i aorta ascendens. Mange 
av pasientene har lite eller ingen symp-
tomer og behandles profylaktisk. Akutt 
symptomgivende AI skal opereres snarlig. 
Indikasjon for kirurgisk behandling av 
kronisk alvorlig aortainsuffisiens baseres 
på internasjonale retningslinjer fra den 
europeiske kardiologske forening (ESC) 
(2). Det er klasse I-indikasjon for AI grad 
3-4 ved symptomer, redusert ventrikkel-
funksjon eller annen samtidig hjerte-
kirurgi. For aneurisme i aortaroten er det 
klasse I-indikasjon hos Marfan-pasienter 
med aneurisme-diameter over 4,5 cm 
(tabell 2).

Kirurgisk behandling
Internasjonale retningslinjer gir anbefalin-
ger om operasjonsprosedyrer. I tillegg til 
spørsmålet om antikoagulasjon avhenger 
valg av kirurgisk teknikk om det foreligger 
aneurisme, klaffeseilenes anatomi, under-
liggende patologi, leveutsikter generelt 
og kirurgisk kompetanse. Ved rekonstruk-
sjon av aortaklaffen og aortaroten tilsiktes 
følgende:

 y Reparasjon eller preservasjon av 
klaffeseil

 y Stabilisering av proksimale (AVJ) og dis-
tale grense (STJ) med annuloplastikk

Hovedinndelingen ved rekonstruksjon av 
aortalaffen er følgende:

 y Suprakoronar rørprotese
 y Klaffeseil-plastikk
 y Rekonstruksjon av aortaroten

 y Remodellerings-teknikk (a.m. Sir 
Magdi Yacoub, London)

 y Reimplantasjons-teknikk (a.m. Tirone 
David, Toronto)

Suprakoronar rørprotese reduserer diame-
teren i sino-tubulære overgang og er den 
enkleste form for aortaplastikk. Subkom-
misurale suturer anvendes for innsnevring 
og stabilisering av den aorto-ventrikulære 
overgang. Ved reparasjon av bikuspide klaf-

fer kombineres ofte plikasjon 
av klaffeseil, forsterkning av 
fri seilrand med fortløpende 
suturrekke (Gore-tex) og sub-
kommisural sutur (figur 2). 
Yacoub-teknikken forutsetter 
at det ikke foreligger noen 
større AI eller dilatasjon i den 
aorta-ventrikulære overgang 
(figur 3). David-teknikken er 
den mest krevende, men for-
hindrer best videre utvidelse 
av aortaroten. Dette bør alltid 
velges hos Marfan-pasienter 
(figur 4). Hos noen av pasien-

Tabell 2. Indikasjon for kirurgi ved alvorlig aortainsuffiens eller aneurisme i 
aortaroten med angivelse av klasse mht. anbefaling og dokumentasjon.

ALVORLIG AI (GRAD 3-4)
 Symptomatisk (dyspné, NYHA II, III, IV eller angina) IB
 Asymptomatisk med EF ≤ 50 % IB
 Samtidig annen hjertekirurgi (koronar, aorta, annen klaff) IC
 Asymptomatisk med EF > 50 % og venstre ventrikkel-dilatasjon 
 Ende-diastolisk dimensjon > 70 mm IIaC
 Ende-systolisk dimensjon > 50 mm (eller > 25 mm/m2 BSA)a IIaC
AORTAROT-ANEURYSME (UAVHENGIG AV AI-GRAD)
 ≥ 45 mm ved Marfans syndrom IC
 ≥ 50 mm ved bikuspid aortaklaff IIaC
 ≥ 55 mm for andre pasienter IIaC

Figur 2. Etter rekonstruksjon av bicuspid aortaklaff står 
seilene i samme høyde.
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ter brukes en kombinasjon av kirurgiske 
teknikker.

eget pasientmateriale
Ved Haukeland universitetssykehus har 
det siden medio 2007 vært et bredt tilbud 
innen rekonstruktiv aortaklaffekirurgi. 

Indikasjonene har fulgt internasjonale 
retningslinjer og foruten en rekke aorta-
rekonstruksjoner med innsnevring av den 
sino-tubulære overgang, har følgende 
operasjoner blitt utført: 
Bikuspid rekonstruksjon 18
Aortarot-plastikk 18

Reimplantasjon a.m. David (13)
Remodellering a.m. Yacoub (5)

Andre 4
Trikuspid patologi (2)
Unikuspid patologi (2)

Gjennomsnittalder på de bikuspide var 
44 år (13-59 år) og for aortarot-plastik-
kene 53 år (21-75 år). Fem hadde Marfan-
genetikk hvorav to med Loeys-Dietz 
syndrom. Av tilleggsprosedyrer ble det 
gjort aorta ascendens-utskiftning (32), 
koronarkirurgi (2), ablasjon for atrieflim-
mer (1), mitralplastikk (2) og aortabue-
kirurgi i dyp hypotermi og sirkulasjons-
stans (2).

Det var ingen postoperativ 
mortalitet eller cerebrale komplikasjoner. 
Intraoperativ konvertering til mekanisk 
klaffeprotese ble utført hos to pasienter 
pga. AI som var noe større enn det en 
kunne akseptere. Alle pasientene hadde 
NYHA-klasse < 2 og AI < grad 2 ved tidlig 
postoperativ kontroll. Langtidsoppfølging 
er i gang.

langtidsresultater
En metaanalyse viser at rekonstruksjon er 
like bra som ”gullstandarden” mekanisk 
klaffebærende protese med 10 års frihet 
for reoperasjon 54 - 98 % (3). Generelt 
er aortaklaffeplastikk god behandling, og 
et ekkokardiografisk godt postoperativt 
resultat er prognostisk viktig (4). Ved 
høyvolum-sentra er frihet for reopera-
sjon etter 3-5 år av bikuspide aortaklaffer 
opptil 94 -98 % og ved aortarot-plastikk 
etter 12 år er dette 97 % ved reimplanta-
sjon (David) og 90 % ved remodellering 
(Yacoub) (5-7).

Kommentar
Aortaklaffeplastikk er en etablert behand-
ling ved aortainsuffisiens hos yngre 
pasienter og ved lite komorbitet. Aortaklaf-
feplastikk er effektiv behandling og pasien-
tene kan unngå antikoagulasjon og beholde 

Figur 3. Ved Yacoub-teknikken dissekeres først aortaroten 
før det syes en kløverformet tilpasset rørprotese ned til i 
aortaveggen ovenfor klaffeseilene. Deretter reimplanteres 
koronarostiene i protesen.

Figur 4. Ved David-teknikk dissekeres hele aortaroten før 
en reimplanterer klaffeseilene inne i en rørprotese som her 
føres ned.
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god livskvalitet. Pasientene bør ha livslang 
oppfølging hos kardiolog. Aortaklaffeplas-
tikk synes å ha tilfredsstillende langtidsre-
sultater, men en ukjent andel vil på lang sikt 
trenge senere reoperasjon med konven-
sjonell kirurgi eller med transkaterbasert 
implantasjon av klaffeprotese.
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turner syndrome – a clinical 
challenge

Kristian Havmand Mortensen, Great Ormond Street Hospital for Children, London

Turner syndrome occurs in approximately 1 
per 2,000 live born females. The diagnosis 
is principally clinical, and rests on the pre-
sence of partial or complete absence of an 
X-chromosome in association with the phe-
notype traits of Turner syndrome that cardi-
nally include reduced final height, oestrogen 
deficiency and infertility. The phenotype is 
highly varied, and this variation contributes 
to a long diagnostic delay, and as much 
as 30 % Turner syndrome women never 
receive a diagnosis. The level of inadequate 
diagnosis is unfortunate, increased morbi-
dity and mortality from pathologies in multi-
ple organ systems spans across different 
phenotypes. The risk of premature death is 
3-fold increased; half of this excess risk is 
caused by cardiovascular disease.

Congenital heart disease, as found 
in more than one in every two females with 
Turner syndrome, is a significant cause 
of early and late mortality. This burden 
includes bicuspid aortic valve (ca. 30 %), 
aortic coarctation (ca. 20 %), abnormal 

pulmonary venous return (ca. 15 %) and 
other less common abnormalities such as 
hypoplastic left heart syndrome. Unfortuna-
tely, these anomalies may go undiscovered 
as clinical assessment in diagnosed patients 
is lacking with a third never having had an 
echocardiogram performed. Hence, recogni-
tion of females with Turner syndrome that 
face excess risk of premature morbidity and 
mortality leaves much to be desired.

Aortic dissection occurs 100-fold 
more commonly in Turner syndrome when 
compared to the female background popu-
lation. The incidences peak during third 
to fifth decades of life, and the often fatal 
event may also manifest as prematurely 
as in the beginning of the second decade. 
Lifetime risk of aortic dissection in a young 
girl with Turner syndrome approximates 
1-2 %. Risk factors for the commonly fatal 
aortic event include congenital defects, 
hypertension, karyotype 45,X and aortic 
dilation, which will unfortunately fail to 
predict 10-25 % of all aortic dissections. A 
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major issue in risk stratification for dis-
section is delineation of an aortic diameter 
where the risk of dissection justifies surgical 
prophylaxis. A cut-off diameter (body sur-
face area indexed) of 2.5 cm/m2 has been 
proposed, but it is important to remember 
in daily clinical practice that aortic dis-
sections may occur even at normalised 
diameters below of that classified as normal 
average in female controls. Vigilance must 
therefore be exerted and clinical decisions 
should be made on a case-to-case basis, 
with a very low threshold of follow-up and 
antihypertensive treatment. Baseline and 
repeat cardiac magnetic resonance (MR) 
may optimise aortic visualisation to avoid 
often limited acoustic windows in Turner 
syndrome due to an abnormal shape of the 
thorax.

Pregnancy is an added concern, 
occurring unassisted in 2-5 % or assis-
ted through oocyte donation. The risk of 
hypertensive disorders in pregnancy may be 
increased and it has been estimated that 2 
% of pregnant females with Turner syn-
drome will suffer aortic dissection during 
pregnancy. Cardiovascular pre-pregnancy 
screening and risk stratification is pivotal, 
and should be followed by close monitoring 
of pregnant females with Turner syndrome. 
Even though most are infertile, contracep-
tives should be discussed with adolescents 
and adults with Turner syndrome due to this 
adverse risk profile, since normal oestrogen 
replacement therapy will not protect against 
pregnancy.

The risk of myocardial infraction and 
stroke is also increased from an early age, 

and prophylactic measures should include 
repeated follow-up with 24-h ambulatory 
blood pressures (ca. 25 % of children and 
ca. 50 adults are hypertensive), ECG (QT-
prolongation is common) and metabolic 
screening (there is an excess risk of insulin 
resistance, manifest diabetes (type 1 and 
2) and thyroid disease). The cause of this 
excess risk of early death from normally 
age-related diseases is unknown, as is the 
significance of hormone deficiency and 
correction thereof to cardiovascular disease.

Adult and paediatric cardiologists 
should be aware that the cardiovascular risk 
revealed by traditional investigations and 
normative values may fail to disclose the 
true risk in Turner syndrome. There is often 
more to these girls and women than meets 
even an experienced clinical eye. It can the-
refore be recommended that ongoing care 
of females with Turner syndrome takes a 
multidisciplinary perspective, and that even 
females with no obvious signs of cardiovas-
cular disease on routine echocardiography 
are referred for assessment at tertiary 
centres with expertise in congenital heart 
disease and Turner syndrome. In addition 
to regular gynaecological and endocrine 
assessment with metabolic profiling, 
clinical work-up in Turner syndrome should 
include regular electrocardiogram, 24-hour 
ambulatory blood pressure measurement 
and echocardiography, and as an absolute 
minimum a baseline magnetic resonance 
scan with anatomical and functional assess-
ment for congenital heart disease and aortic 
disease.
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Behandling av coarctatio 
aortae og aortahypoplasi

Leidulf Segadal, Thoraxkirurgisk seksjon, Haukeland universitetssykehus

Medfødt forsnevring av aorta descen-
dens utgjør 5-8 % av medfødte hjertefeil. 
I omkring halvparten av tilfellene er der 
samtidig annen hjertefeil (40 % bikuspid 
aorta – med eller uten funksjonell klaffe-
feil). Symptomene varierier fra livstruende 
hjertesvikt i nyfødtperioden til moderat 
hypertensjon. Mens man tidligere skilte 
mellom adult og infantil form, klassifi-
seres coarctatio aortae (CoA) i dag som 
juxta-ductal (-ligamentøs) med eller uten 
aortabuehypolasi eller atypisk (distal) 
coarctatio. Etiologien er redusert blodstrøm 
i aortabuen (ved venstrehjerte-obstruksjon 
eller hypoplasi) eller patologisk utbredning 
av ductusmuskulatur.

Kirurgisk behandling: 
Tilstanden ble første gang behandlet ope-
rativt i 1944 av Clarence Crafoord (Stock-
holm) med reseksjon av forsnevringen og 
ende-til-ende-anastomose. Dette var stan-
dard operasjon i mer enn tre ti-år. Svakheten 
med teknikken er hyppig rest- eller residiv- 
stenose, enten pga. buehypoplasi eller pga. 
manglende vekst i anastomoseområdet. 
Teknikken er ikke ansett som egnet under to 
års alder. Ytterligere utvidelse kan oppnåes 
med patch, enten med kunstoff eller med 
deling og nedbretting av arteria subclavia 
(subclavian patch). Ved bue-hypoplasi 
kan en kombinasjon av ende-til-ende- og 
”reversert subclavian flap”- eller subclavia-
translokasjonsmetoden anvendes. Ulempen 
med syntetisk patch har vært manglende 
vekstpotensiale og utvikling av sen aneu-
risme. Subclavia-metodene har fordelen av 
vekst i utvidelsespatchen. Flowforstyrrelser i 
armen etter ligatur er vanlig, men sjelden av 
varig karakter.  
Etterhvert som kravet om å operere stadig 
yngre pasienter oppsto og samtidig erkjen-
nelse av mye hyppigere forekomst av 
aortabue-hypoplasi enn tidligere antatt, ble 
varianter av ende-til-ende-teknikken intro-
dusert i 1980-årene. Dette er kalt utvidet 
eller radikalt utvidet (dersom mer proksi-

malt enn carotis) reseksjon med ende-til-
ende-anastomose. Metoden forutsetter 
en betydelig fripreparering og mobiliser-
ing av aortabuen med halskar og av aorta 
descendens ned mot diafragma. Den er 
derfor særdeles velegnet hos spebarn og 
gir betydelig mindre residual- og residiv-
frekvens enn øvrige metoder. Den må i dag 
ansees som den foretrukne metode hos de 
minste barna.

resultater av kirurgisk behandling:
Primær mortaliteten ved isolert CoA er 
meget lav (0-2 %). Residiv- og residualfre-
kvens er 4-15 %, avhengig av operasjons-
alder, grad av buehypoplasi og teknikk. 
Forekomst av sen hypertoni er under 5 % 
ved operasjonsalder under ett år, 25-30 % 
ved høyere alder.

perkutane teknikker:
Ved residiv har dilatasjonsbehandling gitt 
gode resultater. Ved manglende effekt av 
dilatasjon har stentbehandling ofte vært 
vellykket, særlig hos større barn og voksne. 
Ved sen aneurisme-utvikling er dekket stent 
(stentgraft) den foretrukne behandling. Ved 
stentbehandling av nativ CoA har man fått 
gode resultater hos store barn og voksne, 
især ved moderat stenose. Slik behandling 
hos barn er der foreløpig lite erfaring med.

Konklusjon:
 Coarctatio aorta kan opereres med gode 
resultater. Det er ingen nedre aldersgrense, 
og operasjonen bør skje før ett års alder for 
best mulig senresultater. Den foretrukne 
teknikk er utvidet reseksjon med ende til 
ende anastomose. Livsvarig regelmessig 
kontroll bør skje med tanke på samtidig 
bikuspid aortaklaff, residiv, sen hyperten-
sjon og sen utvikling av aneurisme.
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revasKularisering av 
pasienter med staBil 

KoronarsyKdom
Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital HF/NTNU

Koronar revaskularisering har vært et 
veletablert behandlingstilbud i en manns-
alder. I forhold til virksomhetens betydelige 
omfang har det frem til de siste årene vært 
relativt få store og enda færre gode studier 
som har sammenlignet ulike behandlingsal-
ternativer ved stabil koronarsykdom. Flere 
sentrale studier de siste årene har bidratt 
til økt debatt om behandlingsvalg hos 
denne pasientgruppen. I Norge som i andre 
vestlige land har antall koronare revasku-
lariseringer vist en nedgang. I Norge var 
det fra 2004 til 2009 en reduksjon i antall 
koronare bypassoperasjoner på 25 % (1). 
De siste årene har volumøkningen av PCI 
stagnert, og det har vært en liten nedgang 
også i antall PCI-prosedyrer (1).

Koronar revaskularisering ved stabil 
koronarsykdom reiser tre hovedspørsmål: 
1) Er det indikasjon? 2) Hvis ja - PCI eller 
kirurgi? 3) Hvis PCI – hvilken stenttype?

Stentvalg blir ikke berørt her. En 
nøyer seg med å slå fast at de norske 
invasive sentrene nylig og i fellesskap har 
avsluttet inklusjon av over 9000 pasienter i 
NORSTENT-studien som er verdens største 
studie for sammenligning av konvensjo-
nell mot medikamentavgivende stent. De 
forskningsspørsmål som dannet grunnla-
get for NORSTENT-protokollen, er fortsatt 
ubesvarte. Det er derfor grunn til å vente på 
resultatene med stor spenning.

Koronar revaskularisering utføres på 
to hovedgrupper av pasienter; ved akutte 
koronarsyndromer og ved stabil koronarsyk-
dom. Ved de fleste PCI-sentre i Norge utgjør 
gruppen med akutte koronarsyndromer 
60-70 % av totalt PCI-volum. Ved akutte 
koronarsyndromer, herunder STEMI, er 
nytten  av tidlig/umiddelbar revaskularise-
ring godt dokumentert og lite kontroversiell. 
Ved stabil koronarsykdom er indikasjon og 
gevinst noe mer omdiskutert.

Høsten 2010 ble det publisert nye 
retningslinjer for koronar revaskularisering 

utarbeidet i fellesskap av European Society of 
Cardiology (ESC) og European Association for 
Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) (2).

indikasjon for revaskularisering 
ved stabil koronarsykdom – hva sier 
retningslinjene?
Indikasjon for koronar revaskularisering ved 
stabil koronarsykdom på prognostisk grunn-
lag angis ved følgende tilstander:

 y > 50 % hovedstamme- eller proksimal 
LAD-stenose med dokumentert iskemi

 y 2- eller 3-karsykdom og redusert venstre 
ventrikkelfunksjon med dokumentert 
iskemi

 y Utbredt iskemi tilsvarende > 10 % av 
venstre ventrikkel

 y > 50 % stenose og dokumentert iskemi 
hos pasienter som lever på kun en gjen-
værende koronararterie.

indikasjon for revaskularisering på 
symptomatisk grunnlag angis ved 
følgende tilstander:

 y >50 % stenose og angina som ikke lar 
seg kontrollere ved optimal medisinsk 
behandling

 y Hjertesvikt og dokumentert iskemi til-
svarende > 10 % av venstre ventrikkel og 
samtidig koronarstenose > 50 %.

Resultater fra flere sentrale studier publisert 
de senere årene har dannet basis for anbe-
falingene i de nye retningslinjene. Det gis en 
kort gjennomgang av de viktigste studiene.

COURAGE-studien (3): Manglende 
dokumentasjon for effekt av PCI ved 
stabil koronarsykdom var bakgrunnen for 
COURAGE-studien som ble gjennomørt 
i USA og Canada. I alt 2287 pasienter 
ble inkludert og randomisert til optimal 
medisinsk behandling med eller uten PCI. 
Inklusjonen fant sted i perioden 1999-2004, 
94 % av PCI-behandlingene ble utført med 
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stent, kun 2,7 % fikk medikamentavgivende 
stent. Etter en median oppfølgingstid på 
4,6 år var det ingen forskjell i mortalitet 
mellom PCI og medisinsk behandlet gruppe; 
7,6 vs 8,3 %. Det var heller ingen forskjell i 
ikke-fatalt hjerteinfarkt; 13,2 vs 12,3 %. Etter 
ett og tre år var det en større andel som var 
anginafri i PCI-gruppen, etter fem år var det 
ingen forskjell. Ved tolkning av COURAGE-
studien er det flere viktige momenter. Totalt 
ble over 35 000 pasienter screenet, av 
disse ble bare 6,4 % inkludert. Samtlige fikk 
utført koronar angiografi før de ble vurdert 
for inklusjon. Av de inkluderte hadde 42 
% ingen eller lettgradig angina, og 33 % 
av medisinsk gruppe ble revaskularisert i 
studieperioden på grunn av økende angina 
og/eller iskemitegn. Studien sammenligner 
derfor ikke medisinsk behandling og PCI, 
men sammenligner to initiale behandlings-
strategier for pasienter med relativt symp-
tomfattig angina. Disse to initiale behand-
lingsstrategiene kommer likt ut i forhold til 
harde endepunkter når 1/3 av medisinsk 
gruppe revaskulariseres i studieperioden. På 
tross av alle reservasjoner er COURAGE en 
viktig studie som viser at optimal medisinsk 
behandling kan være et alternativ som 
initial strategi ved symptomfattig, stabil 
koronarsykdom.

SYNTAX-studien (4): I denne studien 
ble 1800 pasienter med hovedstam-
mestenose eller trekarsykdom randomisert 
til koronarkirurgi eller PCI med medika-
mentavgivende stent (Taxus). Pasientenes 
koronaranatomi ble gradert ved såkalt 
SYNTAX-score som klassifiserer stenoser 
i de ulike segmenter av koronartreet ut 
fra kompleksitet ved en eventuell PCI-
prosedyre mot lesjonen. Etter tre år var total 
mortalitet henholdsvis 8,6 og 6,7 % i PCI 
og kirurgi-gruppen (p=0,13). Etter ett år 
var det signifikant flere cerebrovaskulære 
hendelser i kirurgigruppen (2,2 vs 0,6 %, 
p=0,003), i perioden 1-3 år var det ingen 
forskjell i cerebrovaskulære hendelser. Etter 
tre år var det signifikant flere hjerteinfarkter 
i PCI-gruppen, hovedsakelig på grunn av 
prosedyrerelaterte infarkter relatert til nye 
revaskularisering som fant sted hos 19,7 % 
i PCI-gruppen mot 10,7 % i kirurgigruppen 
(p<0,001). Total MACCE etter 3 år var sig-
nifikant høyere i PCI-gruppen, 28,0 vs 20,2 
%. Forskjellen i MACCE var hovedsakelig 

drevet av behovet for ny revaskularisering 
i PCI-gruppen. Ved lav SYNTAX-score kom 
kirurgi og PCI likt ut. Ved økende SYNTAX-
score økte forekomst av MACCE ved PCI 
mens SYNTAX-score ikke påvirket utfal-
let ved kirurgi. Dette førte til at ved høy 
SYNTAX-score var det klart bedre resultater 
med kirurgi. SYNTAX-studien utgjør et 
viktig grunnlag for de nye retningslinjene 
for revaskularisering, og den har gitt god 
dokumentasjon for sammenhengen mellom 
koronaranatomiens kompleksitet og utfall 
ved PCI.

FAME-studien (5): Retningslinjene 
legger stor vekt på å dokumentere iskemi 
ved stabil koronarsykdom. Flere metoder er 
veletablerte i iskemitesting. En metode som 
nå får økende anvendelse er intrakoronar 
trykkmåling under adenosinstimulering. 
Metoden er aktuell ved grensesignifikante 
lesjoner hvor den hemodynamiske betyd-
ning er usikker. Metoden er godt doku-
mentert, den er reproduserbar og har den 
fordel at betydningen av en angiografisk 
grensesignifikant lesjon kan avklares mens 
pasienten ligger på angiobordet. Metoden 
er tidligere beskrevet i Hjerteforum (6). Ved 
denne metoden bestemmes fraksjonert 
flow-reserve (FFR) som er et uttrykk for 
malsimal blodstrøm med stenose/maksimal 
blodstrøm uten stenose. FFR < 0,75-0,80 er 
hemodynamisk signifikant. I FAME-studien 
ble pasienter med angiografisk signifikante 
koronarstenoser i minst to av koronartre-
ets tre hovedgrener randomisert til enten 
angiografiveiledet PCI eller FFR-veiledet 
PCI. Alle lesjoner som ble vurdert aktuelle 
for PCI ut fra angiografifunn ble i den FFR-
veiledete gruppen stentet kun hvis FFR var 
< 0,80. Dette resulterte i at antall stenter 
per behandlet pasient var 1,9 i FFR-gruppen 
mot 2,7 i den angiografiveiledede gruppen. I 
FFR-gruppen hadde hele 37 % av stenosene 
som ut fra angiografi ble vurdert å være 
behandlingstrengende, FFR > 0,80; det vil 
si hemodynamisk ikke-signifikante. Disse 
lesjonene ble ikke PCI-behandlet. Etter ett 
år var det signifikant lavere forekomst av 
MACE i FFR-veiledet gruppe. FAME-studien 
illustrerer betydningen av å dokumentere 
iskemi før revaskularisering, og den viser 
at det ikke er indikasjon for behandling av 
stenoser med FFR > 0,80.
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BARI 2D (7): Diabetikere har økt 
dødelighet av koronarsykdom. Diabetikere 
har også økt risiko for komplikasjoner etter 
revaskularisering - uansett metode. Andelen 
diabetikere er økende blant pasienter 
som revaskulariseres. I SYNTAX-studien 
hadde 25 % medikamentell behandling for 
diabetes. I retningslinjene anbefales kirurgi 
foran PCI spesielt hos diabetikere med mer 
omfattende koronarsykdom gitt at risiko 
ved kirurgi ikke er for høy. Blant diabeti-
kere i SYNTAX-studien var det dobbelt så 
høy forekomst av MACCE i PCI-gruppen 
sammenlignet med kirurgigruppen. Denne 
forskjellen var hovedsakelig på grunn av 
økt behov for ny revaskularisering. I BARI 
2D ble 2368 pasienter med type 2-diabetes 
og signifikant koronarsykdom randomisert 
til medisinsk behandling eller revaskula-
risering. For inklusjon ble det krevd ≥ 50 
% stenose i minst en koronararterie og 
dokumentert iskemi eller ≥ 70 % stenose og 
symptomatisk angina. De fleste pasientene 
i BARI 2D hadde stabil koronarsykdom. Pasi-
entene ble behandlet med PCI eller kirurgi 
avhengig av hva som ble vurdert som beste 
alternativ. Denne studien sammenligner 
derfor ikke PCI mot kirurgi, men sammenlig-
ner en strategi med tidlig revaskularisering 
mot optimal medisinsk behandling. Etter 
fem år var det ingen forskjell i mortalitet 
mellom medisinsk og revaskularisert gruppe 
(87,8 mot 88,3 %). 41 % av pasientene 
i medisinsk gruppe ble revaskularisert i 
studieperioden. Studien indikerer at også 
diabetikere med stabil koronarsykdom kan 
følges på medisinsk behandling, men en slik 
initial strategi krever regelmessig oppfølging 
egnet til å fange opp eventuell forverring av 
symptomer og/eller økende iskemitegn.

PRECOMBAT (8): Hovedstam-
mestenose har tradisjonelt vært indikasjon 
for koronarkirurgi. I de nye retningslinjene 
anføres fortsatt kirurgi som standardbe-
handling ved hovedstammestenose, men 
det gis åpning for at PCI kan benyttes 
ved hovedstammestenose uten kompleks 
tilleggspatologi. PRECOMBAT-studien ble 
utført i Korea og inkluderte 600 pasienter 
med hovedstammestenose. Pasientene ble 
randomisert til koronarkirurgi eller PCI med 
sirolimus-stent. Over halvparten hadde 
stabil koronarsykdom. Etter to år var det 
ingen forskjell i forekomst av død, slag eller 

hjerteinfarkt i de to gruppene (4,4 vs 4,7 
%). Det var imidlertid økt forekomst av 
ny revaskularisering i PCI-gruppen (9,0 vs 
4,2 %, p=0,02). Pasienter med kompleks 
tilleggsykdom ut over hovedstammestenose 
kom bedre ut med kirurgi. Studien er publi-
sert etter ESC/EACTS-retningslinjene ble 
utgitt, og den understøtter anbefalingen om 
at kirurgi bør foretrekkes ved hovedstam-
mestenose med betydelig tilleggspatologi. 
PRECOMBAT hadde lave hendelsesrater, og 
studien er for liten til å trekke sikre kon-
klusjoner. Nye studier på pasienter med 
hovedstammestenose er i gang, deriblant 
en nordisk studie som randomiserer mellom 
kirurgi og PCI (NOBLE-studien).

STITCH (9): Koronarsykdom er den 
vanligste årsak til hjertesvikt i den vestlige 
verden. Tradisjonelt har det vært hevdet 
at ved trekarsykdom og redusert venstre 
ventrikkelfunksjon er det prognostisk 
gevinst ved koronarkirurgi. Det er imidlertid 
sparsomt med data på effekt av koronar 
revaskularisering ved betydelig redusert 
venstre ventrikkelfunksjon. I STITCH-studien 
ble 1212 pasienter med koronarsykdom 
egnet for bypasskirurgi og EF ≤ 35 % 
randomisert til enten medisinsk behandling 
alene eller kombinert medisinsk behandling 
og kirurgisk revaskularisering. Inklusjon i 
studien startet i 2002. Median oppfølging 
var 56 måneder. Primært endepunkt (total 
mortalitet) var ikke signifikant forskjellig 
mellom gruppene (medisinsk behandling 41 
%, CABG 36 %, p =0,12). I CABG-gruppen 
var det imidlertid lavere kardiovaskulær 
mortalitet. I medisinsk gruppe var det 
overkrysning til kirurgisk behandling hos 
17 %, og dette kan ha påvirket resultatet i 
disfavør av CABG. Det er vanskelig å trekke 
sikre konklusjoner fra STITCH-studien. Ut 
fra resultatene kan det argumenteres både 
for og i mot CABG ved redusert venstre 
ventrikkelfunksjon og koronarsykdom. En 
nøye individuell vurdering inklusive god 
og moderne iskemi- og viabilitetsdiagnos-
tikk er sannsynlig vesentlig for å treffe de 
riktige valg når det gjelder revaskularise-
ring av pasienter med redusert venstre 
ventrikkelfunksjon.

Litt mer om retningslinjene. De nye 
retningslinjene er tydelige på viktigheten av 
multidisiplinær vurdering av pasienter før 
valg av revaskulariseringsmetode. Retnings-
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linjene er også tydelige på at pasientene 
skal informeres godt og selv være med på 
beslutninger i den grad det er mulig. Dette 
er viktige signaler som det er grunn til å 
merke seg. Betydningen av å diskutere 
pasienter i ”Heart-team” presiseres, og 
retningslinjene er nokså restriktive til ad 
hoc-PCI. Indikasjoner for ad hoc-PCI er 
hemodynamisk ustabile pasienter, “culprit”-
lesjoner ved STEMI og NSTEMI og lav-risiko 
stabile pasienter med én- eller tokarsykdom 
uten proksimal LAD-stenose samt ved 
første gangs restenose.

Ved proksimal LAD-stenose, omfat-
tende trekarsykdom og ved hovedstam-
mestenose anbefales ikke ad hoc-prosedy-
rer. Imidlertid er ad hoc-PCI nokså utbredt. 
Dette er en praksis som også kan ha sine 
fordeler ut fra ressursmessige og andre for-
hold blant annet med mindre komplikasjo-
ner knyttet til innstikk. Ved mer komplisert 
koronarpatologi hos pasienter med stabil 
koronarsykdom er det imidlertid grunn til 
sikre et så godt beslutningsgrunnlag som 
mulig før eventuell intervensjon, og da er 
diskusjon i ”hjertemøte” en god praksis.

Oppsummering. Retningslinjer og 
data fra randomiserte studier gir viktig 
støtte når indikasjon for revaskularisering 
og valg av revaskulariseringsmetode skal 
avgjøres. Den individuelle vurdering er 
likevel av stor betydning og grad av symp-
tomer, alder, komorbiditet, kompleksitet av 
koronaranatomi og pasientens egne ønsker 
er forhold som må tas med i vurderingen. 
Når en vurderer resultater fra studier, må 
en stille seg spørsmålet om hvor relevant 
den enkelte studie er for ens egne pasienter. 
Vanlige svakheter ved randomiserte studier 
er at ofte er mindre enn 10 % av aktuelle 
populasjon inkludert. Det er ofte en betyde-
lig grad av overkrysning, og mange av de 
sentrale studiene sammenligner to initiale 
behandlingsstrategier og ikke to definerte 
behandlingsmetoder. I mange studier er 
oppfølgingstiden også for kort til at studien 
kan gi et fullstendig bilde av eventuelle 
forskjeller mellom to metoder.

Oppsummert kan det slås fast at 
stabil koronarsykdom har god prognose 
med medisinsk behandling som initial 
strategi. Gevinsten ved revaskularisering 
hos denne pasientgruppen er i stor grad 
symptomatisk. Ved økende kompleksitet 

av koronaranatomi øker MACCE ved PCI, 
og for pasienter med høy SYNTAX-score vil 
koronarkirurgi som regel være å foretrekke. 
Intrakoronar trykkmåling er et nyttig hjel-
pemiddel og omfanget av denne metoden 
er og bør være økende. Ved hovedstam-
mestenose er kirurgi fortsatt standardbe-
handling, men hovedstammestenose uten 
kompleks tilleggspatologi kan være aktuell 
for PCI.

Retningslinjer og studier til tross, 
det gode kliniske skjønn - hvis betydning 
sannsynlig er underestimert - har fortsatt 
en sentral plass i vurdering av pasienter. Og 
det er ingen tvil om at en god dialog mellom 
kirurg og kardiolog er en viktig forutsetning 
for gode beslutninger.
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transKateter aortaventil-
implantasjon (tavi)

Referent Terje K. Steigen

På vegne av foreleserne og deltakere i 
panelet (Terje K. Steigen, Bjørn Bendz, Knut 
Hegbom Øyvind Bleie og Rolf Busund)

tromsø
Sesjonen ble innledet av Terje K. Steigen fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge som gav 
tall for aktiviteten i Tromsø så langt. Man 
har implantert til sammen 72 TAVI per mai 
2011. Vel halvparten er trans-apikale. Begge 
tilgjengelige klaffetyper (Edwards Sapien® 
og CoreValve®) har vært benyttet, hvorav 
8 CoreValve®. På grunn av et relativt lavt 
implantasjonsvolum (ca. 2 TAVI-prosedyrer 
per måned) har man valgt å konsentrere seg 
om én type klaff. Det ble presentert noen 
resultater fra de første 50 implantasjonene 
i Tromsø. Resultatene er gode og i tråd med 
resultatene fra de første 25 klaffene som 
tidligere er publisert i Tidsskriftet for den nor-
ske legeforening (Euroscore 27,2, 30 dagers 
mortalitet 4 %).

Steigen refererte kort design og 
resultater fra den randomiserte kontrol-
lerte PARTNER-studien. Hovedpoenget var 
at TAVI er klart overlegen medikamentell 
behandling ved symptomgivende aortas-
tenose hos antatt inoperable pasienter 

(publisert i New England Journal of Medicine, 
Leon M. et al.). Kirurgi og TAVI er begge 
gode behandlingsalternativer hos kirurgisk 
høyrisikopasienter. Steigen pekte på at det 
gikk bedre enn kalkulert risikovurdering 
skulle tilsi i begge grupper og at kirurgi og 
TAVI kom likt ut. I tillegg var slag hyp-
pigere i TAVI-gruppen. Det er ikke lett å 
komme fram til en sikker risikovurdering 
preoperativt.

Steigen viste også til resultater fra en 
presentasjon gitt dagen før ved PCR i Paris: 
Man viste at paravalvulær lekkasje, som 
finnes ved begge systemer, er en signifi-
kant risikofaktor for død.Nyere resultater 
gir grunn til å avvente mer data før indika-
sjonen for TAVI vurderes utvidet til lavere 
alders- og risikogrupper.

oslo
Bjørn Bendz presenterte TAVI-aktiviteten 
fra Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, 
her sammenfattet i en tabell. Legg merke til 
en høy Euroscore hos disse pasientene. Det 
må tas i betraktning for å vurdere mortali-
teten ved 30 dager. Han refererte også at 
de hadde utført tre ballongdillatasjoner som 
bro til TAVI i den siste tiden.

trondheim
Videre presenterte Knut 
Hegbom fra St. Olavs 
Hospital tallene fra Trond-
heim. Euroscore var høy i 
pasientgruppen (37 %).Til 
sammen 15 pasienter var 
operert, 8 kvinner og 7 
menn. 14 pasienter hadde 
aortastenose, og 1 pasient 
hadde degenerert biologisk 
ventil.

Aortastenosene 
hadde middelgradient på 
30-78 mmHg og areal på 
0,4 – 0,8 cm², og pasien-
tene var i NYHA-klasse 
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3-4. Alder var gjennomsnittlig 85 år (80-90 
år).
Komorbiditet hos 1/3 med EF < 40 %:

40 % (6) tidligere hjerteinfarkt
45 % (7) tidligere ACB
33 % (5) redusert nyrefunksjon
55 % (8) cerebrovaskulær sykdom
33 % (5) redusert lungefunksjon
25 % (4) diabetes mellitus

Logistisk Euroscore var 37 % (10-97%).
Kun apikale prosedyrer så langt (Edwards 
sapiens® 23 mm (x5), 26 mm (x9) , 29 mm 
(x1))
Teknisk vellykket inngrep hos alle:

Korrekt posisjon
God klaffefunksjon (middelgradient
 6 -16 mmHg)
Minimale paravalvulære insuffi-
 sienser (0-1)

Sykehus mortalitet hos 1 pasient (80 år, 
Euroscore-risiko 45 %, EF 35 %, diabetes 
mellitus type 2, nyresvikt, vetus x 2, ACB)

Ingen cerebrovaskulære komplika-
sjoner, hjerteinfarkt eller ledningsforstyr-
relser/arytmier. Pleuravæske 
hos 1 pasient, hjertesvikt hos 
2 pasienter og postoperativ 
pneumoni (feber-lungeinfiltrat) 
hos 5 pasienter. Totalt sykehus-
opphold 9 dager.Ingen mortalitet 
etter utskrivelsen og fram til uke 
19 – 2011.

Kontroll 1, 6 og 12 måneder 
postoperativt : Velfungerende, 
NYHA-funksjonsklasse 1. Pasien-
tene var glade for at de ble tilbudt 
behandlingen.

Bergen
Til slutt presenterte Øyvind Bleie fra Hauke-
land universitetssykehus nøkkeltall derfra. 
Hele pasientserien ved Haukeland Universi-
tetssykehus er gjort med CoreValve® og der-
med i hovedsak med trans-femoral tilgang i 
tillegg til tilgang via a. subclavia. CoreValve® 
kan ikke implanteres transapikalt. Behovet 
for permanent pacemaker var høyt, men 
terskelen for implantasjon var lav ved tegn 
til påvirket AV-overledning og tilkommet 
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grenblokk. CoreValve® har i tidligere publi-
serte materialer medført implantasjon av 
permanent pacemaker i 10-42 %.

paneldiskusjonen
I paneldiskusjonen ble mange tema dis-
kutert. Thoraxkirurg Rolf Busund, leder for 
TAVI-gruppen i Tromsø, representerte den 
kirurgiske leir. På bakgrunn av rapporter fra 
Tyskland advarte han mot å senke terske-
len for TAVI-behandling både med hensyn 
på alder og risikoprofil. Han argumenterte 
også for viktigheten av team-tilnærming 
og at sentre som hadde både transfemoral 
og transapical tilgang på repertoaret hadde 

de beste forutsetningene for å skreddersy 
behandlingen til hver pasient og derved 
oppnå de beste resultatene. Panelet disku-
terte dette og drøftet også hvorvidt det lar 
seg gjøre å sammenligne behandlingen fra 
senter til senter uten å gjennomgå hvordan 
risikoklassifiseringen ved Euroscore stemmer 
overens. Man var enige om at man burde 
komme i gang med et nasjonalt personiden-
tifiserbar register for TAVI.

TAVI-teknikken er fortsatt ny og 
under utvikling. Nyere resultater gir grunn 
til å avvente mer data før indikasjonen for 
TAVI eventuelt blir utvidet til lavere alders- 
og risikogrupper.




