
hjerteforum   N° 4/ 2018/ vol 3135

ESC-KONGRESSEN I MÜNCHEN  
25. – 29. AUGUST

Verdens største hjertekongress, den årlige kongressen til European 
Society of Cardiology (ESC), ble i år avholdt i München - hoved-
staden i delstaten Bayern i det sørlige Tyskland. München er en 
flott kongressby som ligger ved foten av alpene. München har 
arrangert ESC-kongressen en rekke ganger, men det er seks år 
siden sist. Hotellkapasiteten er bra, selv om prisene økes merkbart 
i forbindelse med store arrangementer. Kongressenteret er velfun-
gerende, bortsett fra dårlig kapasitet på salg av mat. En stor fordel 
er at kongressenteret ikke ligger så langt fra sentrum som i andre 
byer som Paris og Roma, og er lett tilgjengelig med undergrunns-
banen. Været under kongressen var vekslende, fra kraftig regnvær 
til strålende sol.

I år var det i alt 32 859 deltagere på kongressen fra rekord-
mange land - 156 totalt. Årets hovedtema var «valvular heart 
disease». 4 500 abstrakter ble presentert på 500 ekspertsesjoner 
og dekket 400 kardiologiske temaer. Videre ble 92 Late breaking 
science-studier presentert inkludert 17 Late breaking clinical trials 
presentert på fem Hot line-sesjoner, seks Clinical trial updates og 
20 registre. 

Som tidligere år ble de fleste områder innen kardiolo-
gien dekket. Kongressen hadde flere viktige Late breaking clinical 
trials-presentasjoner og ga en god oppdatering på de forskjellige 
områdene av kardiologien. Her presenteres referater fra flere av 
sesjonene samt de norske abstraktene som ble presentert.

Erik Øie, stedlig redaktør 

zenicor.no Zenicor
MEDICAL SYSTEMS

Enklere arytmiutredning
Komplett system for tidlig diagnostisering av 
arytmier, optimalisert for helsevesenet

•  Avdekk 4 ganger så mye atrieflimmer og reduser tolkningstiden¹
•  Validert i over 30 vitenskaplige studier, brukes på over 400 kliniker
•  Med tolkningsstøtte for enklere diagnostisering²

1) Orrsjö et.al. (2014) Screening of Paroxysmal Atrial Fibrillation after Ischemic Stroke: 48-Hour Holter Monitoring versus Prolonged 
Intermittent ECG recording. Hindawi.
2) Svennberg E., Stridh M., Engdahl J., Al-Khalili F., Friberg L., Frykman V., Rosenqvist M. Safe automatic one-lead electrocardiogram 
analysis in screening for atrial fibrillation. Europace 2016, Oct 6
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Late breaking trials
COMMANDER hjertesvikt - Randomized 
study comparing rivaroxaban with 
placebo in subjects with heart failure 
and significant coronary artery disease 
following an episode of decompensated 
heart failure 
Presentert av F. Zannad, Nancy, Frankrike
Mens antikoagulasjon er anbefalt ved hjer-
tesvikt og atrieflimmer er verdien ved hjer-
tesvikt uten atrieflimmer omdiskutert, og 
kliniske studier har så langt ikke vist noen 
fordel ved bruk av warfarin. I denne studien 
ville man teste effekten av et av de nye 
NOAK-preparatene, rivaroksaban, hos pasi-
enter med hjertesvikt på basis av koronar-
sykdom og nylig innleggelse med forverret 
hjertesvikt. Studien inkluderte 5 022 pasi-
enter med hjertesviktvarighet > 3 måneder, 
nylig innlagt for dekompensert hjertesvikt 
(median alder 66 år, 23 % kvinner, venstre 
ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) 34 %, 
tidligere hjerteinfarkt 76 %). Deltakerne ble 
randomisert til enten rivaroksaban (2,5 mg 
to ganger daglig) eller placebo i tillegg til 
vanlig hjertesvikt-behandling (behandling 
med diuretika, β-blokkere, ACE-hemmere/
angiotensinreseptorblokkere hos > 90 % i 
begge grupper). Etter en median oppfølging 
på 21 måneder var det ingen forskjell mel-
lom gruppene i det primære sammensatte 
utfallet av dødsfall uansett årsak, hjertein-
farkt eller hjerneslag (25 % for rivaroksaban 
mot 26 % for placebo). Det var heller ingen 
forskjeller i risiko for dødelig eller livstru-
ende blødninger (0,7 % mot 0,9 %), men 
det var en betydelig høyere risiko for større 
blødning med rivaroksaban (3,3 % mot 2,0 
%).

Lavdose rivaroksaban forbedret ikke 
utfallet hos personer med akutt forver-
ring av kronisk hjertesvikt med redusert 
EF (HFrEF) med underliggende koronar-
sykdom, men uten atrieflimmer. Uten en 
klar indikasjon som atrieflimmer eller en 
tidligere tromboembolisk hendelse er det 
således ingen evidens for å støtte kronisk 

antikoagulasjon - med enten warfarin eller 
NOAK - hos pasienter med hjertesvikt med 
redusert EF.

ATTR-ACT Trial - Efficacy and safety 
of tafamidis in transthyretin amyloid 
cardiomyopathy 
Presentert av C. Rapezzi, Bologna, Italia
Transthyretin amyloid kardiomyopati 
(ATTR) oppstår når proteinet transthyre-
tin akkumuleres som amyloidavleiringer 
i hjertet med medfølgende utvikling av 
hjertesvikt og ledningsforstyrrelser. Det 
forekommer hovedsakelig hos menn i alde-
ren ≥ 60 år og kan arves autosomal eller ved 
deponering av vildtype transthyretinprotein. 
Hjertesvikt er hovedsakelig med preservert 
EF (HFpEF). Forekomsten er ikke fullsten-
dig kjent, men undersøkelser antyder en 
forekomst på ca. 15 % av pasientene med 
HFpEF. Forløpet er alvorlig med overlevelse 
på 60-75 % etter 3 år. 

Tafamidis binder seg til transthyretin 
og stabiliserer det og hemmer dets avset-
ning som amyloid og kan således forsinke 
forverring. I denne studien, ATTR-ACT, ville 
man undersøke effekt og sikkerhet av tafa-
midis. 441 pasienter (gjennomsnittsalder 74 
år, 90 % menn, median NT-proBNP 3078 
pg/ml) med transthyretin amyloid kardio-
myopati ble randomisert 2:1:2 til tafamidis 
80 mg, 20 mg eller placebo for 30 måneder. 
Tilstedeværelse av amyloid ble verifisert 
ved biopsi, scintigrafi eller massespektro-
metri, og kardial affeksjon ved ekkokardio-
grafi og/eller biopsi samt øket NTproBNP. I 
den primære analysen inngikk totaldød og 
kardiovaskulære hospitaliseringer som ble 
testet etter en hierarkisk modell. Sammen-
lignet med placebo reduserte tafamidis total 
dødelighet (29,5 % mot 42,9 %, hasardratio 
0,70 (95 % KI 0,51-0,96) og kardiovasku-
lære-relaterte sykehusinnleggelser (0,48 vs. 
0,70 hospitaliseringer pr år, relativ risikora-
tio 0,68, 95 % KI 0,56-0,81). Effekten kom 
ikke umiddelbart, men etter henholdsvis 18 
måneder og 9 måneder for død og syke-
husinnleggelser. Både funksjonell kapasitet 

HJERTESVIKT
Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
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(6 minutters gangdistanse) og livskvalitet 
sank, men reduksjonen med tafamidis ble 
signifikant redusert. Bivirkningsprofil var 
den samme i begge grupper. 

Dette er første gang man viser at 
forløpet av kardial amyloidose kan endres 
ved medikamentell behandling, og dette vil 
ha betydning både for vår oppmerksom-
het for å diagnostisere sykdommen og for 
fremtidig behandling. 

MITRA-FR - A randomized controlled 
trial evaluating the effectiviness of 
percutaneous mitral valve repair in 
secondary mitral regurgitation and 
reduced left ventricular ejection 
fraction
Presentert av J.F. Obadia, Lyon-Bron, 
Frankrike
Pasienter med alvorlig mitralinsuffisiens 
(MR) sekundært til strukturelle forandringer 
og funksjonelle forandringer i hjertet med 
redusert venstre ventrikkels ejeksjons-
fraksjon (LVEF) er en prediktor for dårlig 
utkomme. Observasjonsstudier har antydet 
at perkutan korreksjon av MR forbedrer 
disse pasientens symptomer og livskva-
litet, men det foreligger få kontrollerte 
studier over effekten både for kirurgiske 
og transkutane inngrep. I denne studien 
fra flere intervensjonssentre i Frankrike ble 
304 pasienter (gjennomsnittsalder 70 år, 
75 % menn) med alvorlig symptomatisk 
sekundær MR (effektiv regurgitasjonsvolum 
> 30 ml eller regurgitasjonsareal > 20 mm2) 
og en LVEF på 15 %-40 % (gjennomsnittlig 
33 %), som ikke var kandidater for kirurgi, 
randomisert til perkutan MitraClip-implan-
tasjon pluss optimal medisinsk behandling 
eller optimal medisinsk behandling alene. 
Den medisinske behandling var god: Ca. 74 
% ble behandlet med ACE-hemmer/angio-
tensinreseptorblokker, 11 % med sakubitril/
valsartan, 90 % med betablokker, 56 % 
med aldosteronblokker, 99 % med loop-
diuretika og 61 % med orale antikoagulantia. 
Det primære endepunkt var et kompositt 
av død eller hospitalisering for hjertesvikt. 
Den tekniske suksessen ved inngrepet var 
96 %. Etter 12 måneder forekom et primært 
endepunkt hos 54,6 % (83 av 152 pasien-
ter) i intervensjonsgruppen og 51,3 % (78 
av 152 pasienter) i kontrollgruppen (odds-

ratio 1,16, 95 % KI 0,73-1,84, P = 0,53). 
Totaldød var 24,3 % (37 av 152 pasienter) i 
intervensjonsgruppen og 22,4 % (34 av 152 
pasienter) i kontrollgruppen (HR 1,11, 95 % 
KI 0,69-1,77). Antall sykehusinnleggelser for 
forverret hjertesvikt var 48,7 % (74 av 152 
pasienter) i intervensjonsgruppen og 47,4 
% (72 av 152 pasienter) i kontrollgruppen 
(HR 1,13, 95 % KI 0,81-1,56). Det var mange 
alvorlige bivirkninger/hendelser, 82,2 % vs. 
79,6 %, og noen flere hjerneslag, 4,6 % vs. 
0,7 %, i intervensjonsgruppen vs. kontroll. 
Det var ingen forskjell i funksjonsgruppe 
(NYHA-klasse) tross god effekt på MR per 
se. 

Selv om MitraClip reduserer grad av 
mitralinsuffiens er det ingen holdepunkter 
for verken bedring av funksjonsgruppe, død 
eller hospitalisering. Det er viktig å merke 
seg den gode medikamentelle behandling 
av hjertesvikt i begge grupper. Funnene støt-
ter således ikke bruk av MitraClip i denne 
gruppen og viser betydninger av klinisk 
randomiserte undersøkelser. Prognosen hos 
disse pasientene er sannsynligvis betinget i 
underliggende myokardial dysfunksjon med 
MR sekundært til denne.

PROMIS-HFpEF - Microvasular 
dysfunction in heart failure with 
preserved ejection fraction (HFpEF): 
Evidence from the prospective 
multicentrer prevalence of 
microvascular dysfunction in HFpEF
Presentert av Carolyn S.P. Lam, Singapore 
Patogenesen ved HFpEF er ikke klarlagt i 
detalj. For noen år siden foreslo Paulus og 
Tschope (Journal of the American College of 
Cardiology 2013) at HFpEF har sammenheng 
med ko-morbiditet (fedme, diabetes, kro-
nisk nyresvikt, KOLS), systemisk inflamma-
sjon og koronar endoteldysfunksjon. Dette 
resulterer i redusert NO-tilgjengelighet 
og redusert produksjon av cGMP. Denne 
prosessen kan så resultere i hypertrofi og 
stivhet av kardiomyocytter samt interstitiell 
fibrose med utvikling av syndromet HFpEF. 
Koronar mikrovaskulær dysfunksjon kan 
derfor være involvert og kan også forklare 
andre skadelige effekter ved HFpEF, som for 
eksempel treningsindusert myokardiskemi, 
systolisk dysfunksjon av venstre ventrikkel 
og redusert systolisk og diastolisk reserve. 
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Teorien om mikrovaskulær dysfunksjon har 
vært støttet av dyreeksperimentelle studier, 
men det har hittil ikke forligget humane 
studier av en viss størrelse. Hensikten med 
denne studien var således å undersøke 
forekomsten av koronar mikrovaskulær 
dysfunksjon og assosiasjon med systemisk 
endoteldysfunksjon. 

Koronar blodstrømsreserve (CFR) 
ble målt med adenosin-stress transtorakal 
ekko-doppler. Systemisk endotelfunksjon 
ble målt ved perifer arteriell tonometri. Pasi-
enter med HFpEF ble inkludert i en 5-sen-
ter-multisenterstudie. Inklusjonskriterier var 
tegn på hjertesvikt med EF > 40 %, NYHA-
funksjonsklasse II-IV, øket NT-proBNP, øket 
PCV-trykk i hvile eller under belastning, 
E/e’-ratio > 15 samt tidligere hospitalisering 
for hjertesvikt. Koronar angiografi ble utført 
for å ekskludere signifikant koronarsyk-
dom, og slike pasienter ekskludert. Av 202 
pasienter (gjennomsnittsalder 73 år, 55 % 
kvinner, NTpro-BNP 953 pg/ml) hadde 151 
(75 % (95 % KI 69-81 %)] koronar mikro-
vaskulær dysfunksjon (definert som CFR < 
2,5). Pasienter med koronar mikrovaskulær 
dysfunksjon hadde en høyere forekomst av 
nåværende eller eks-røykere (70 % mot 43 
%, p = 0,0006) og atrieflimmer (58 % mot 
25 %, p = 0,004) sammenlignet med dem 
uten koronar mikrovaskulær dysfunksjon og 
lavere systemisk reaktiv hyperemi. Redu-
sert CFR var i tillegg assosiert med høyere 
urinalbumin:kreatinin-ratio (UACR) og 
NTproBNP som støtter prekliniske funn på 
at HFpEF er en systemisk lidelse forbundet 
med endoteldysfunksjon og mikrovaskulær 
sykdom i hjertet og andre organer.

PROMIS-HFpEF er den første pro-
spektive multisenter og multinasjonale stu-
dien som demonstrerer en høy forekomst av 
mikrovaskulær dysfunksjon i myokard som 
var assosiert med systemisk endoteldys-
funksjon. Mikrovaskulær dysfunksjon kan 
være et lovende terapeutisk mål ved HFpEF.

PACT-HF-Patient-centered care 
transition in heart failure pragmatic 
stepped wedge cluster randomized trial
Presentert av H.G.C. Van Spall, Hamilton, 
USA
Sykehusinnlegger er vanlig hos pasienter 
med hjertesvikt, og ifølge Norsk hjerte- og 
karregister reinnlegges 24 % av hjertesvikt-
pasientene innen 30 dager. Perioden etter 
utskrivning fra sykehus representerer derfor 
en utfordring i forhold til hvordan unngå 
reinnleggelser. En bedre «overgang» fra 
sykehus til allmennpraksis er ønskelig. Så 
mange som 40 % av reinnleggelsene etter 
sykehusinnleggelse for hjertesvikt kan være 
relatert til suboptimal overgangsbehandling, 
men spørsmålet er hvordan gjøre det bedre.

I denne studien ville man teste om 
programmet PACT-hjertesvikt (Patient-
Centered Care Transitions in Heart Failure) 
kunne være effektivt blant pasienter innlagt 
for hjertesvikt. Det ble brukt en cluster- ran-
domisert design, der pasientene ble rando-
misert til et sykehus eller et annet der inter-
vensjonssykehuset ga bedre selvopplæring, 
tverrfaglig omsorg og tidlig oppfølging med 
helsepersonell, i tillegg til at høyrisikopa-
sienter fikk hjemmebesøk av sykepleier og 
oppfølging ved hjertesviktpoliklinikker eller 
til sykehus med «vanlig» oppfølging. Det 
primære endepunktet var sammensatt av 
forverring av hjertesvikt med reinnleggelser 
eller ambulant kontroll eller død innen 3 
måneder. Man vurderte også livskvalitet, 
grad av omsorg og ressursbruk. 4500 pasi-
enter ved 10 sykehus ble randomisert. Man 
fant ingen effekt på noen av endepunktene.

Studien viser således ingen effekt av 
intervensjon og er verdifull i vår forståelse 
av hva som virker og ikke virker.

Konklusjon
Årets ESC-kongress ga viktig lærdom. 
Nøytrale og negative studier utfordrer vår 
tradisjonelle tankebane og tvinger oss til 
å tenke utenfor boksen. I tillegg viser de 
betydning av adekvate randomiserte klinisk 
kontrollerte studier.
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Mitralklaffprolaps og 
plutselig død 
Assosiasjonen mellom mitralklaffprolaps 
og plutselig død ble først beskrevet på 
1970-tallet, og fikk sin renessanse i 2013 
(1) etter mange år i bakleksa. De seineste 5 
årene har det kommet en rekke publikasjo-
ner på området, og det har vært sesjoner på 
flere av de store kongressene. 

ESC bød på en interessant sesjon 
som tok mål av seg å være «comprehen-
sive» når det gjaldt mitralklaffprolaps: 
«Expert advice - the one session that teac-
hes you all you ever need to know about 
mitral valve prolapse». Sesjonen hadde 
slagside mot arytmiproblematikk/plutse-
lig død, og alle de fire foredragsholderne 
behandlet temaet. Cristina Basso, kjent med 
publikasjoner på området fra før (2,3), holdt 
et foredrag som ikke var så ulikt det hun 
holdt på ESC for to år tilbake og sånn sett 
bekrefter at det har vært tilført relativt lite 
på området den aller siste tiden. Idrett-
skardiolog Andre LaGerche fra Australia 
imponerte med en fin sammenfatning av 
tilgjengelig litteratur på mitralklaffprolaps 
og plutselig død. Han syntes til slutt å 

enes med Basso om at det foreligger en 
subgruppe av mitralklaffprolaps- pasienter 
med økt risiko for plutselig død, selv om 
sykdommen er godartet for de fleste. Tilste-
deværelse av kompleks ventrikulær arytmi, 
prolaps i begge mitralseil, T-inversjoner i 
nedreveggsavledninger i EKG, mitralannu-
lusdisjunksjon (atrialisering av bakre mitral-
seil- se figur), myokardfibrose og kvinnelig 
kjønn ble trukket frem som risikomarkører 
for plutselig død. Vår forskningsgruppe 
presenterte også et abstrakt på kongressen 
som beskrev hyppig forekomst av overlevd 
hjertestans/vedvarende ventrikkeltakykardi 
hos pasienter med mitralannulusdisjunksjon 
både hos pasienter med samtidig mitral-
klaffprolaps og uten mitralklaffprolaps. Siste 
ord er neppe sagt om mitralklaffsykdom og 
arytmi/plutselig død.

Hypertrofisk kardiomyopati 
– hvem skal ha 
primærprofylaktisk ICD?
Perry Elliot fra London er en tungvek-
ter innenfor hypertrofisk kardiomyopati 
(HCM). Han holdt en state-of-the art-fore-
lesning om risikostratifisering for plutselig 

MITRALPROLAPS, HYPERTROFISK 
KARDIOMYOPATI OG 

HJERTEAMYLOIDOSE
Lars A. Dejgaard, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

På bildet til venstre ses atrialisering av bakre mitralseils festepunkt i mitralringen. Distansen til ventrik-
kelmyokard kalles mitral annulus disjunksjon (MAD). På bildet til høyre ses normal mitralklaff til sam-
menligning uten MAD. Figur av Lars A. Dejgaard.



hjerteforum   N° 4/ 2018 / vol 31 40

død hos HCM-pasienter og seleksjon for 
primærprofylaktisk ICD. Han understreket 
at risikoen for plutselig død for hele HCM-
populasjonen er svært lav, trolig omkring 
0,8 % årlig, hvilket ikke skiller seg mye fra 
en frisk ikke-HCM-populasjon. Mye av 
årsaken til den gradvise nedjusteringen av 
risiko for plutselig død de siste årene ligger 
i at diagnosen blir stilt oftere med økt bruk 
av hjerte-bildediagnostikk og oppsporing av 
asymptomatiske slektninger pga. gentesting 
og familiekartlegging. De HCM-popula-
sjonene vi nå forsker på, er derfor mindre 
selektert sammenlignet med tidligere 
forskning, som i stor grad overestimerte 
risikoen for plutselig død. Øvrig la Perry stor 
vekt på nytten av HCM-risikokalkulatoren 
(HCM Risk-SCD) som ble publisert i 2014 
(http://www.doc2do.com/hcm/webHCM.
html) for beslutningshjelp i vurderingen av 
behov for primærprofylaktisk ICD. Ekstern 
validering av HCM Risk-SCD ble presentert 
på ESC-kongressen i fjor og bekreftet langt 
på vei at kalkulatoren er et godt verktøy for 
å selektere HCM-pasienter for primærpro-
fylaktisk ICD, særlig dersom kalkulatoren 
estimerer høy risiko (> 6 % 5-års risiko for 
plutselig død). 

I år presenterte Giancarlo Todi-
ere fra Pisa, Italia, resultater fra en spen-
nende studie om bruk av kontrastforsterket 
hjerte-MR (late gadolinium enchanced MR) 
for risikovurdering av pasienter med HCM. 
Metoden påviser lokalisert myokardfibrose 
og blir brukt rutinemessig i utredning av 
HCM-pasienter. Det foreligger flere tidligere 
studier på kontrastforsterket hjerte-MR hos 
pasienter med HCM, men kun én studie har 
vist uavhengig nytte av å bruke verktøyet til 
risikostratifisiering (4). Todiere og kollegaer 
hadde fulgt opp 354 HCM-pasienter med 
lav eller intermediær risiko for plutselig død 
etter HCM Risk-SCD (< 6 % 5-års risiko for 
plutselig død), altså pasienter som normalt 
sett ikke ville fått implantert ICD. Endepunk-
tet ble oppnådd av 22 (6,2 %) pasienter og 
var sammensatt av plutselig død, overlevd 
hjertestans, ICD-terapi og vedvarende 
ventrikkeltakykardi på Holter-monitorering. 
Hele 65 % av pasientene hadde synlig 
fibrose på hjerte-MR. Imidlertid predi-
kerte økende fibrosemengde endepunktet 
(hasardratio (HR) 1,06, 95 % KI 1,04- 1,08) 
og fibrosebyrde > 10 % av venstre ventrik-

kels myokard identifiserte en særlig høyri-
sikogruppe (HR 8,8, 95% KI 2,03- 37,8) i 
multivariatanalyse. Denne studien er nyttig, 
og viser at kontrastforsterket hjerte-MR har 
en rolle i å identifisere høyrisikoindivider 
som glipper ut av den vanlige vurderingen. 
Det er alltid fint å få presentert resultater 
som bekrefter en gjeldende klinisk praksis! 
Omtrent samtidig med ESC-kongressen ble 
resultater fra en enda større HCM-kohort 
med 4,7 års oppfølgning publisert i Journal 
of the American College of Cardiology (5) som 
viste tilleggsverdi av > 15 % myokardfibro-
sebyrde for prediksjon av utkomme hos 
HCM-pasienter med lav- og intermediær 
risiko. Jeg spår at MR-vurdering av hjertefi-
brose får plass i neste oppdatering av HCM 
Risk-SCD-kalkulatoren.

Hjerteamyloidose
ATTR-ACT
Claudio Rapezzi fra Italia presenterte 
resultatene fra ATTR-ACT i en Hot line-
sesjon, og artikkelen ble samtidig publisert 
i New England Journal of Medicine. Studien 
er industrifinansiert og undersøker en ny 
sykdomsrettet peroral (tablett) behandling 
av transthyretin (TTR) hjerteamyloidose. 
Tafamidis (Vyndaqel®) er et medikament 
som binder til og stabiliserer TTR og derved 
reduserer den videre degraderingen til 
amyloidaggregater som gir organskade. 
Siden 2011 har medisinen vært godkjent i 
Europa mot TTR-amyloidose med polynev-
ropati. ATTR-ACT er den første studien som 
undersøker effekten på TTR hjerteamyloi-
dose i en stor klinisk studie på mennesker. 
Den randomiserte placebokontrollerte 
dobbelt-blindede fase III-studien inkluderte 
441 pasienter med sporadisk eller familiær 
TTR hjerteamyloidose fra 48 sentre i 13 
land. Pasientene var eldre (gjennomsnitt 74 
år) og svært hjertesyke ved studiestart med 
gjennomsnittlig global longitudinell strain på 
-9, interventrikulær septumtykkelse på 17 
mm og median NT-proBNP 3000 ng/l. Man 
ekskluderte pasienter i NYHA-funksjons-
klasse IV. Pasientene ble randomisert til 
tafimidis lavdose (20 mg daglig), høydose 
(80 mg daglig) eller placebo og observert i 
30 måneder. Hovedresultatene ble analysert 
samlet for behandlingsgruppen mot placebo 
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etter intention-to-treat-prinsippet. Man 
fant en betydelig behandlingsgevinst med 
tafamidis med 30 % mortalitetsgevinst mot 
placebo etter 30 måneders observasjon; i 
absolutte tall 71 % overlevelse i behand-
lingsgruppen mot 57 % overlevelse i place-
bogruppen. I tillegg så man en 32 % reduk-
sjon i kardiovaskulære sykehusinnleggelser. 
Sekundært hadde tafamidis-gruppen min-
dre uttalt forverring i 6-minutters gangtest 
og livskvalitet etter 30 måneder sammen-
lignet med placebo. Det var relativt spar-
somme endringer i bildediagnostikk-funn, 
men man viste en reduksjon i NT-proBNP 
i behandlingsgruppen. Interessant nok, og 
kanskje ikke uventet, ser subgruppeana-
lysene ut til å særlig favorisere tafamidis-
behandling i gruppen med best funksjons-
klasse (≤ NYHA II) ved studiestart, altså de 
med minst kronifiserte hjerteforandringer, 
dvs. en indikasjon på at tidlig diagnose og 
behandling er viktig for best effekt. Sik-
kerhetsprofilen til medikamentet så ut til 
å være ganske utmerket, med bivirkninger 
på linje med placebo (til tross for at ca. ¼ 
av pasientene avbrøt behandling i begge 
grupper). Et blikk i felleskatalogen tilsier at 
umiddelbar implementering av behandlin-
gen ennå ligger litt lenger frem i tid, med en 
årlig pris på kr. 1 553 110, gitt at man velger 
lavdose-behandlingen med 20 mg tafami-
dis daglig. Studien representerer likevel et 
betydelig gjennombrudd i forskningen på 
denne progressive sykdommen med svært 
dårlig prognose. Studien bør også motivere 
for økt fokus på tidlig og bedre diagnostikk 
av denne underdiagnostiserte sykdommen, 
som nå endelig har et konkret angrepspunkt 
for å bremse sykdomsutviklingen.

Diagnostikk av hjerteamyloidose
Diagnostikk av hjerteamyloidose fikk noe 
oppmerksomhet på kongressen. Fenomenet 
«apical sparing» ved ekkokardiografi av 
hjerteamyloidose beskriver redusert longi-
tudinell strain midt-ventrikulært og basalt 
med samtidig paradoksal normal apikal lon-
gitudinell strain og er «etablert» som typisk 
for kardial affeksjon ved amyloidose. Gre-
gory Scalia fra Australia presenterte data 
som viste at fenomenet «apical sparing» 
også forekommer i andre populasjoner. 
De hadde undersøkt en kohorte «normale 
kontroller» som hadde vært til koronar 

angiografi, hvor gjennomsnittlig global 
longitudinell strain var -16,1 %, altså det vi 
vanligvis tenker på som lett svekket venstre 
ventrikkelfunksjon. Scalia demonstrerte en 
viss grad av «apical sparing» i sin pasient-
populasjon, men viste også at fenomenet 
fremdeles var markant mer uttalt hos dem 
med amyloidose. Etter min mening er strain-
mønster som viser uttalt «apical sparing», 
altså fremdeles nytting i diagnostikken av 
hjerteamyloidose.

Michele Bondrini fra National Amy-
loidosis Centre, London, presenterte resul-
tater som viste en betydelig nytte av såkalt 
T1-mapping ved hjerte-MR for diagnostikk 
av hjerteamyloidose. T1-mapping har vært 
up-and-coming MR-teknologi gjennom 
en drøy ti års periode og gir ikke-invasiv 
vevskarakteristikk. For å bruke teknologien 
må det kjøres egne sekvenser under MR-
opptaket, og i praksis er den ikke en etablert 
del av vanlig klinisk hjerte-MR-diagnostikk 
ennå. Klinisk nytte har dog tidligere vært 
vist hos en rekke hjertesykdommer, inklu-
dert særlig avleiringssykdommer. Bondrini 
og kolleagaer har undersøkt nytten av 
T1-kartlegging uten kontrast, noe som kan 
være av praktisk nytte, siden amyloidosepa-
sienter kan utvikle amyloidrelatert nyresvikt. 
Nativ T1-tid var svært presis i hjerteamy-
loidosediagnostikken og ser ut til å ha 
god nytte for å både påvise og ekskludere 
diagnosen. Tross noe forlengelse av MR-
protokollen tidsmessig og problemet med 
en viss variasjon i referanseverdier mellom 
forskjellige MR-magneter, burde T1-map-
ping trolig få større plass i tiden fremover 
enn det har nå i klinisk bildediagnostikk ved 
spørsmål om avleiringssykdommer.
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BEDØMMELSE AV VENSTRE VENTRIKKELS 
SYSTOLISKE FUNKSJON VED  

STRAIN-ANALYSE
Lars Gunnar Klæboe, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Ved årets ESC-kongress i München ble 
teoretiske, kliniske og fremtidsrettende 
aspekter ved bruk av strain-ekkokardiografi 
belyst i sesjonen «Easy to measure, hard 
to understand: a review of left ventricular 
strain in echocardiography». Inviterte fore-
dragsholdere var Espen W. Remme, Marcus 
Carlsson, Sharon Mulvah, Tom Marwick og 
John Gorcsan. Referanser brukt av fore-
dragsholderne er tatt med. 

Deformasjonsanalyse og 
geometriske betrakninger
Ejeksjonsfraksjonen (EF) er vårt vanligste 
og mest benyttede ekkokardiografiske mål 
på venstre ventrikkels systoliske funk-
sjon. Bruken av EF er godt innarbeidet i 
klinisk praksis, men parameteren har sine 
begrensninger, blant annet når det gjelder 
reproduserbarhet. Dessuten finnes det flere 
kliniske eksempler på at systolisk funksjon 
kan være redusert selv om beregnet EF er 
innenfor normalområdet. Innledningsvis 
fikk vi demonstrert at det er en geometrisk 
sammenheng mellom EF, global langakse-
strain (GLS), circumferensiell strain (GCS), 
veggtykkelse og endediastolisk volum. 
Dette forklarer at man ved tilstander med 
økt veggtykkelse og/eller liten ventrikkel-
kavitet, for eksempel ved hypertrofisk kar-
diomyopati, kan observere betydelig affisert 
venstre ventrikkelfunksjon med patologisk 
strain til tross for en normal EF (1). GCS 
har en sterkere geometrisk effekt på EF 
enn GLS. Dermed er GCS mer sårbar for 
feilmålinger, noe som har bidratt til at den 

kliniske anvendelse til nå har vært relativt 
begrenset. Langaksefunksjon bedømt ved 
hjelp av GLS er imidlertid en mer sensitiv 
markør for venstre ventrikkels sysoliske 
funksjon med prognostisk nytteverdig ved 
en rekke kardiale tilstander som allerede 
er i bruk i klinisk praksis. Videre ble det 
demonstrert at hjertets muskelfibre har en 
kompleks 3-dimensjonal arkitektur hvor alle 
komponenter av det kontraktile apparat yter 
bidrag til hjertets systoliske og diastoliske 
funksjon. 

Kardioonkologi
Stadig mer effektiv behandling har medført 
at et stort antall pasienter overlever kreftbe-
handling. Dermed er også antallet pasienter 
som står i fare for å utvikle kardiotoksiske 
seneffekter av behandlingen stigende (2). 
Ekkokardiografi og spesielt strain-analyser 
har fått en helt sentral rolle når det gjelder 
å diagnostisere og monitorere kardiotok-
siske effekter av kreftbehandling (3, 4). 
Opprinnelig definerte man kardiotoksisitet 
som en reduksjon i EF på mer enn 10 % 
hos asymptomatiske pasienter til en EF 
under 53 % eller nedgang på mer enn 5 % 
hos symptomatiske pasienter. Imidlertid er 
EF et lite sensitivt mål på venstre ventrik-
kels systoliske funksjon. Reduksjon av EF 
inntreffer relativt sent i sykdomsforløpet, og 
halvparten av pasientene som har fått kon-
statert redusert EF etter kreftbehandling, vil 
ikke gjenvinne en normal systolisk funksjon 
senere. GLS, som er et mer sensitivt og mer 
nøyaktig mål på venstre ventrikkels systo-
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liske funksjon, er nå anbefalt som tillegg til 
EF når det gjelder å monitorere systolisk 
funksjon hos pasienter som har mottatt 
kreftbehandling. En forverring av GLS på 
mer enn 15 %, for eksempel fra en utgangs-
verdi på -20% til -17 % etter behandling, 
defineres nå som et tegn på kardiotoksisk 
effekt av kreftbehandling (5). Til tross for 
at GLS nå anbefales som et komplimentært 
mål til EF innen kardio-onkologi, er nytten 
av kardioprotektiv behandling basert på 
strain-målinger ennå ikke blitt dokumentert. 
Den pågående SUCCOUR multsenterstu-
dien vil forhåpentlig besvare om en behand-
lingsstrategi basert på tradisjonell EF eller 
strain er best for pasientene (6). 

Amyloidose og myokarditt
Diagnostisering av amyloidose krever klinisk 
årvåkenhet, og som regel må flere avbil-
dingsteknikker tas i bruk for å stille korrekt 
diagnose. Ikke helt sjelden må imidlertid 
myokardbiopsi utføres for endelig diag-
nostisk avklaring. Ekkokardiografiske funn 
ved amyloidose er uspesifikke og omfatter 
foruten økt veggtykkelse også påvirket sys-
tolisk og diastolisk funksjon samt reduserte 
vevshastigheter. Magnetisk resonans (MR) 
-bildefremstilling er som regel diagnostisk 
avklarende, men utføres ofte så sent i syk-
domsforløpet at det ikke får behandlings-
messige konsekvenser. Dette kan komme 
til å endre seg etter som behandling for 
enkelte typer amyloidose er på trappene. 
Uansett gjør tilgjengeligheten på MR-
undersøkelse sitt til at en ekkokardiografisk 
markør for amyloidose har stor nytteverdi 
som et screeningverktøy. 

Predileksjonsstedet for amyloid 
avleiring i hjertet er i organets basale deler. 
Dette har trolig sammenheng med muskelfi-
brenes arkitektur og at veggstress er høyere 
i basale enn apikale segmenter av myokard. 
Relativt tidlig i sykdomsforløpet gir dette 
opphav til et karakteristisk deformasjons-
mønster hvor langakse-strain er mest 
nedsatt i basale segmenter, mens funksjo-
nen er bedre apikalt, såkalt apical sparing 
(7). Dette er lett gjenkjennelig visuelt, men 
kan også kvantiteres ved å beregne den 
relative ratioen mellom summen regional 
strain i apikale segmenter og summen av 
strain i basale og midtventrikulære segmen-
ter (RRSR). En RRSR på over 1 har vist seg å 

være et relativt godt diagnostisk screening-
verktøy med tanke på amyloidose (sensi-
tivitet 93 %, spesifisitet 82 %, AUC 0,94) 
og kan være nyttig når det gjelder å avgjøre 
hvem som skal henvises til MR-undersø-
kelse eller myokardbiopsi. Fenomenet apical 
sparing sees ved alle typer amyloidose, dvs. 
uavhengig av etiologi. RRSR representerer 
også et prognostisk signal i det pasienter 
med RRSR ≥ 1,19 har dårligere prognose 
(8). Videre kan tap av apical sparing bety 
at apeks også er affisert og at det dermed 
mer foreligger diffus og mer langkommet 
sykdom, som er assosiert med dårligere 
prognose (9, 10). 

I likhet med amyloidose er myokar-
ditt-diagnosen avhengig av klinisk årvåken-
het og baserer seg på kliniske funn, EKG, 
enzymdiagnostikk, ekkokardiogafi, MR og 
eventuelt myokardbiopsi. MR er et svært 
godt hjelpemiddel i myokarditt-diagnostik-
ken, men undersøkelsen er ikke like tilgjen-
gelig som ekkokardiografi. Pasienter med 
myokarditt har unormale strain-verdier (11). 
En GLS-verdi dårligere enn -16,9 % har vist 
seg å kunne identifisere pasienter med myo-
karditt med en sensitivitet på 84 % og en 
spesifisitet på 68 % i en populasjon bestå-
ende av pasienter med og uten myokarditt. 
Dette gjør GLS til et bedre screeningverktøy 
enn andre ekkokardiografiske parametere vi 
har i dag. Hos pasienten med MR-verifisert 
myokarditt er svekkelsen i myokardfunksjon 
bedømt ved strain assosiert med inflamma-
torisk ødem påvist ved MR (12). 

3D strain
3-dimensjonal speckle tracking strain har 
potensial for fremtidig klinisk nytte. Teknik-
ken muliggjør simultan, multidireksjonal 
deformasjonsanalyse. Dermed kan longitu-
dinell, circumferensiell og radiell strain samt 
hjertets rotasjonsbevegelse vurderes basert 
på et enkelt 3-dimensjonalt bildeopptak. 
Imidlertid har dagens 3D-teknikk lavere 
tids- og romlig oppløselighet enn dagens 
2-dimensjonale teknikker, og 3-dimensjonal 
speckle tracking er fortsatt å regne som et 
forskningsverktøy. 
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KATETERBASERT BEHANDLING AV 
HJERTEKLAFFSYKDOM

Thomas von Lueder, Ekkosenteret, Hjertemedisinsk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Siden årtusenskifte har det funnet sted et 
paradigmeskift i behandling av hjerteklaf-
fefeil fra kirurgi over til kateterbaserte 
metoder, primært drevet av transkateter 
aortaventilimplantasjon (TAVI) (se figur 
3+4, Münzel et al, Eur Heart J 2018). 
Veksten i TAVI-volumet de senere år har 
vært på 10-20 % og antas å fortsette, ikke 
minst i Norge. Det var mer enn passende at 
årets ESC-kongressen gikk under mottoet 
«valvular heart disease». I det følgende 
omtales nyvinninger innen det mest vanlige 
metodene for perkutan klaffebehandling, 
hhv. TAVI og MitraClip.

TAVI
Ingen nye randomiserte, kontrollerte studier 
på TAVI ble presentert, men det er flere 
pågående studier på pasienter med lavere 
risiko og alder. Dessuten ble en hel rekke 
interessante metodeforbedringer omtalt. 
Holdbarheten sammenlignet med kirur-
giske ventiler var et annet viktig emne. Hos 
enkelte TAVI-kandidater er det ikke mulig 
med transfemoral tilgang. Transaksillær 
og (sjeldent) transapikal tilgang har vært 
benyttet alternativt, men morbiditets- og 
mortalitetsgevinst her er noe mer usikker 
sammenlignet med standard transfemoral 
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tilgang. I en sesjon «Moving TAVI further» 
ble transcaval TAVI lagt frem av AM Kasel 
(München, Tyskland). Dette er et nytt og 
litt spenstig konsept basert på å lage en 
veno-arteriell shunt fra vena cava inferior til 
aorta abdominalis. Metoden har vært vel-
lykket utprøvd hos pasienter uten adekvat 
transfemoral aksess. Via vena femoralis 
krysser man over i bukaorta og anlegger 
aortocaval fistel i retroperitoneum (se A. 
B. Greenbau, J Am Coll Cardiol 2017). Når 
shunten er etablert, utføres TAVI på vanlig 
måte, med ulike wire og katetere. AV-shun-
ten lukkes så med en lukningsmekanisme 
på vei ut, ev. vha. ballongdilatasjon dersom 
restshunt. Flere sentre bruker nå transcaval 
tilgang som første alternativ til transfemoral 
tilgang, fremfor ovennevnte mer sentrale 
tilganger. Pasienter egnet for transcaval 
TAVI vil være en ekstremt selektert gruppe. 
Distale bukaorta bør ikke være for forkal-

ket. Tentative kostnader med bruk av 
avansert utstyr til å skape en trygg 
venoarteriell tilgang samt å lukke den 
igjen etter levering vil ligge godt over 
normalen for «hverdags»-TAVI. 

Behandling av degenerert klaf-
feprotese er en annen «vekstbransje» 
innen kateterbasert klaffebehandling 
(valve-in-valve). Hos enkelte pasi-
enter kan TAVI føre til at kuspen av 
den degenerte ventilen obstruerer 
ostiet av venstre koronararterie/
hovedstamme. Risikoen er størst ved 
smal sinus Valsalva, ved lavtsittende 
koronarostier og hos enkelte ventil-
typer med utenpåliggende seil (f.eks. 
Mitroflow). En ny metode ved navnet 
BASILICA (Bioprosthetic Aortic Scal-
lop Intentional Laceration to prevent 
Iatrogenic Coronary Artery obstruc-
tion) ble lagt frem av B. Mackensie 
(Seattle, USA) og skal redusere risi-
koen for TAVI-relatert koronarokklu-
sjon. Her kuttes den venstre-koronare 
kuspen i to vha. spesiallaget diater-
mislynge før TAVI-ventilen leveres. En 
serie er nylig publisert som viser at 
koronarobstruksjon forhindres effek-
tivt (Khan, J Am Coll Cardiol 2018). 
Metoden har også vært brukt til å 
åpne en raphe (såkalt «para-raphe 
laceration») ved bikuspid aortaklaff 
og derved skaper bedre «landingsfor-
hold» for TAVI. 

Holdbarheten av TAVI-ventiler ble 
viet flere foredrag. Selv om det foreligger 
teoretiske grunner (mindre tykkelse) og 
prekliniske data for at TAVI-ventiler varer 
kortere, så tyder data fra randomiserte 
kliniske studier (bl.a. fra NOTION 1+2) på 
at tid til strukturell skade er faktisk kortere 
med kirurgiske ventiler enn TAVI. Problem-
stillingen er dog mest relevant for yngre 
pasienter.

Prosedyrerelatert hjerneslag fore-
kommer ifm. TAVI og er lite forutsigbart. 
Enkelte studier (PARTNER 2) rapporterer 
signifikant lavere forekomst ved transfemo-
ral TAVI sammenlignet med åpen kirurgi. 
Bruken av såkalte protektive devicer og 
«shields» varierer betydelig mellom sentre. 
Noen sentre bruker dem alltid, andre aldri. 
A. J. Lansky (New Haven, USA) ga en fin 
oversikt over emnet. Evakuert materialet fra 
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devicene har bl.a. vist trombe, myokardvev, 
klaffevev og kalk. Flere ulike typer beskyttel-
sesutstyr er i klinisk bruk. Klinisk nytteverdi 
er foreløpig uavklart.

MitraClip
Signifikant mitralinsuffisiens forekommer 
hos mange pasienter med hjertesvikt og 
medfører dårligere prognose. Det er uvisst 
om det er selve lekkasjen som bidrar til 
ugunstig remodellering («mediator») eller 
om den bare reflekterer graden av hjer-
tesvikt («markør»). Det er derfor knyttet 
stor interesse til behandling av funksjonell 
mitrallekkasje. Mitralkirurgi (ventil eller 
plastikk) medfører ofte høy risiko. Kate-
terbasert behandling med MitraClip er et 
alternativ hos egnete pasienter. Metoden er 
tidligere blitt omtalt i Hjerteforum. Per i dag 
anslår man at det har blitt utført over 70 
000 MitraClip-prosedyrer på verdensbasis. 
Det var stor spenning knyttet til den franske 
multisenterstudien MITRA-FR-studien som 
ble lagt frem under en av Hotline-sesjonene 
(Obadia et al, N Eng J Med 2018). I MITRA-
FR ble 304 pasienter med hjertesvikt og 
høygradig funksjonell mitralinsuffisiens 
randomisert til optimal medisinsk behand-
ling alene (kontrollgruppe) eller optimal 
medisinsk behandling pluss MitraClip. De 
fleste pasienter var i NYHA funksjonsklasse 
II-III med NTproBNP på ca. 3300 ng/l og 
EF var i gjennomsnitt 33 %. Pasientene var 
velbehandlet etter dagens standard, både 
medikamentelt og hva angår ICD/CRT. Et 
sentralt ekkolaboratorium avgjorde om 
det forelå teknisk egnethet for MitraClip. 
Primæreendepunktet var død eller innleg-
gelse for hjertesvikt etter 12 måneders 
oppfølging og inntraff hos 83 av 152 (54,6 
%) i MitraClip-gruppen vs. 78 av 152 (51,3 
%) i kontrollgruppen (ingen forskjell). Det 
samme gjaldt enkeltkomponentene av 
endepunktet, øvrige sekundærendepunkter 
samt 6-minutters gangdistanse og livskvali-
tet. Studien kom således fullstendig negativt 
ut. Graden av mitrallekkasje ble signifikant 
redusert, noe som imidlertid til en viss grad 
også ble observert i kontrollgruppen. Det 
ble fremmet mange mulige forklaringer, bl.a. 
forskjeller i medikamentell behandling, for 
avansert hjertesvikt (10 % av inkluderte var 
i NYHA IV), irreversibel ventrikkel dysfunk-
sjon etc. 

Det bør her nevnes at kort tid 
etter ESC-kongressen ble resultatene fra 
den nordamerikanske multisenterstudien 
COAPT på sammenlignbare pasienter lagt 
frem på TCT-kongressen. COAPT var dob-
belt så stor (n=614) og hadde lengre (24 
måneder) oppfølging enn MITRA-FR, med 
innleggelse for hjertesvikt som primæren-
depunkt. MitraClip reduserte signifikant pri-
mærendepunktet, dessuten totaldødelighet 
sammenlignet med medikamentell behand-
ling alene (Stone et al, N Eng J Med 2018). 
MITRA-FR og COAPT har skapt store bølger 
og intens faglig debatt om MitraClip. En 
tredje stor studie (RESHAPE-hjertesvikt) er 
på gang og vil kunne avhjelpe forvirringen. 
Mer detaljert diskusjon og spekulasjoner 
om veien videre for MitraClip ville sprengt 
rammen for kongressreferat og den ivrige 
leser henvises til www.esc365.escardio.org.
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Skillet mellom kardiomyopati og kanalo-
pati er mindre markert enn noen gang. Fra 
tidligere er det kjent at arytmogen kardio-
myopati har fenotypiske trekk av både kar-
diomyopati og kanalopati samt at pasienter 
med lang QT-tid-syndrom kan ha mekanisk 
sykdomsmanifestasjon (1). Nå dukker det 
opp rapporter om strukturelle og funksjo-
nelle avvik hos pasienter med Brugadas syn-
drom. Tidligere i år kom MR-data i en liten 
studie fra Australia (2), og på ESC-kongres-
sen presenterte Esther Scheirlynck fra Bel-
gia en stor studie av funksjonelle korrelater 
til både fenotypisk Brugadas syndrom og til 
alvorlige arytmiske hendelser i pasientenes 
fortid. De studerte hele 148 pasienter med 
Brugadas syndrom med følsomme og pre-
sise ekkokardiografiske metoder. Mekanisk 
dispersjon, som uttrykker kontraksjonens 
heterogenisitet, i venstre og høyre ventrikkel 
var betydelig høyere hos pasienter med Bru-
gadas syndrom enn hos friske kontrollper-
soner. Minst like interessant var det å se at 
pasientene med hjertestans eller dokumen-
tert ventrikkeltakykardi/ventrikkelflimmer i 
historien hadde mer heterogene kontraksjo-
ner enn pasienter uten alvorlige hendelser. 
Disse funnene lar seg begrense av studiens 
retrospektive natur, men også av at det var 
små forskjeller mellom gruppene. Like fullt 
bærer dette bud om at risikostratifisering 
av Brugada-pasienter kan bli mer nyansert i 
fremtiden.

Kunnskapen om arytmogen kar-
diomyopati er også i en rivende utvikling. 
Andrea Mazzanti fra Italia presenterte den 
første rapporten om verdien av 3D ekko-
kardiografi hos pasienter med arytmogen 
kardiomyopati. Pasienter med forhistorie 
med ventrikkeltakykardi eller synkope 
hadde større volumer av høyre ventrikkel 
enn asymptomatiske. Dette er på ingen 
måte overraskende, men et signal om av vi 
vil få innblikk i modalitetens prognostiske 
verdi innen ganske kort tid. Vi presenterte 
selv våre data på prognostisering av arytmi-
naive arytmogen kardiomyopati-pasienter 
der verdien av mekanisk dispersjon i venstre 
ventrikkel er sentral. Det viser seg at det er 

utfyllende prognostisk informasjon å vinne 
ved å kombinere strain-ekkokardiografi med 
EKG og treningsanamnese hos slike pasien-
ter. De som har heterogene kontraksjoner i 
venstre ventrikkel, T-inversjoner i prekordi-
alrekken > V2 og som trener over 6 METs 
ved diagnosetidspunkt, har svært høy risiko 
for førstegangs alvorlig hjerterytmeforstyr-
relse under oppfølging (3). På Heart Rhythm 
Society i Boston i år ble det presentert et 
arbeid med en internvalidert risikokalkulator 
for pasienter med arytmogen kardiomyo-
pati. Dette verktøyet er et multisenterarbeid 
som ledes av gruppen på Johns Hopkins i 
Baltimore, USA, og de fleste store kohorter 
bidrar i arbeidet. Denne ble omtalt ved en 
rekke anledninger på årets ESC-kongress, og 
det knyttes store forventninger til omsider 
å kunne benytte et verktøy som har vist 
seg så nyttig i håndteringen av hypertrofisk 
kardiomyopati (4). 

Et område der interaksjonen mellom 
bildediagnostikk og arytmi er mest iøynefal-
lende, er i seleksjonen av pasienter til kardi-
ell resynkroniseringsterapi. Berømte studier 
har vist null og niks av verdi, men forvent-
ningen er store til nye metoder. Professor 
Otto Smiseth ved Universitetet i Oslo og 
Oslo universitetssykehus holdt innlegg om 
tingenes tilstand i avbildningen av dyssyn-
kroni, og om vi skal tro den fremste eksper-
tisen så er ikke den ballen lagt død enda. 
Hans forskningsgruppe presenterte en lang 
rekke forskningsprosjekter innen feltet som 
relaterer seg til myokardarbeid og bort-
kastet myokardarbeid, en metodologi som 
høster internasjonal tiltro og forventning. 

Charlotte Murphy fra Australia pre-
senterte en stor registerstudie av sammen-
hengen mellom venstre atriums størrelse 
og mortalitet. Fra deres ekkokardiografiske 
database som består av over 500 000 
ekkokardiografier (!) søkte de etter en 
terskelverdi for venstre atriestørrelse som 
var optimalt forbundet med økt dødelighet. 
Det viste seg da at venstre atrium over 34 
ml /m2 kroppsoverflate for kvinner og 35 
ml/m2 for menn var den optimale terskelver-
dien. Dette ga sterk og uavhengig predik-

FRA IMAGING TIL ARYTMI
Øyvind H. Lie, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
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sjon og validerte prognostisk betydning av 
normalverdien som brukes i klinikken. Ikke 
minst viser den studien at det er mulig å få 
til gigantiske multisentriske registra som 
bedrer kvaliteten i helseleveransen.

Apropos venstre atrium; kateterabla-
sjon for asymptomatisk atrieflimmer er et 
hett tema. På kongressen var en egen «great 
debate»-sesjon dedikert til temaet. Selveste 
Hugh Calkins fra Johns Hopkins under-
strekte at indikasjonen for behandling stadig 
er symptomatisk atrieflimmer. Samtidig 
poengterte han at en enkel evaluering av 
symptomatologi ikke alltid er tilstrekkelig. 
Spesielt om en ung atrieflimmerpasient 
hevder seg asymptomatisk argumenterte 
han for elektrokonvertering og deretter 
reevaluering av symptomatologien. Dette 
er trolig ikke praksis mange steder. Det 
er likefullt en trend mot mer liberal kate-
terablasjon ettersom det fremkommer 
dokumentasjon på økt hjerneslagrisiko ved 
økt atrieflimmerbyrde, assosiasjon mellom 
aktiv atrieflimmer og demensutvikling og 

assosiasjon med hjertesvikt. Selv om ingen 
betydningsfulle randomiserte forsøk har vist 
effekt av asymptomatisk ablasjon på harde 
endepunkter, er dette et spørsmål vi skal 
regne med å diskutere jevnlig fremover. 
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RIVAROXABAN SOM 
TROMBOSEPROFYLAKSE OG PERORAL 

ENDOKARDITTBEHANDLING
Marit Aarønæs, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

MARINER - Mediacally ill patient 
assessment of rivaroxaban versus 
placebo in reducing post-discharge 
venous thrombo-embolism risk
Presentert av A. C. Spyropoulos, Hemp-
stead, USA
Bakgrunn for studien er at pasienter som 
er innlagt for medisinske sykdommer som 
hjertesvikt, respirasjonssvikt, iskemisk hjer-
neslag og infeksjoner/inflammasjoner, har 
økt risiko for en tromboembolisk hendelse 
etter en sykehusinnleggelse i 6 uker eller 
mer. Tromboseprofylakse under innleg-
gelsen reduserer risikoen for en trombo-
embolisk hendelse med 50-60 %, men det 
er derimot ikke enighet om indikasjon for 

tromboseprofylakse for denne pasientgrup-
pen etter utskrivelse. 

Studien er randomisert, dobbelt-
blind, placebokontrollert, multinasjonal 
klinisk studie og inkluderte medisinske pasi-
enter som hadde økt risiko for tromboem-
bolisk hendelser basert på IMPROVE-skår. 
IMPROVE er et akronym for International 
Medical Prevention Registry on Venous 
Thromboembolism som bruker en skala fra 
0 til 10 der høy skår indikerer høy trombo-
embolisk risiko.

De som kunne inkluderes var pasien-
ter over 40 år som hadde vært innlagt i 3 til 
10 påfølgende dager med de tidligere nevnte 
medisinske diagnosene. I tillegg skulle de 
ha økt risiko for tromboemboli med en 
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risikostratifisering ut ifra en modifisert 
IMPROVE-skår på ≥ 4 eller en IMPROVE-
skår på 2 eller 3 i tillegg til plasma D-dimer 
som var 2 ganger over referansenivå i det 
lokale laboratoriet. Pasientene måtte også 
ha fått tromboseprofylakse under den aktu-
elle innleggelsen 

Pasientene ble randomisert 1:1 til én 
daglig dose rivaroksaban 10 mg justert for 
eventuell redusert nyrefunksjon til 7,5 mg 
når kreatinin clearance var mellom 30 til 50 
ml/min eller til placebo i 45 dager. Primært 
effektmål var sammensatt av symptomer 
på tromboembolisk hendelse eller død pga. 
tromboembolisk hendelse. Primært sikker-
hetsutfall var alvorlig blødning. 

Totalt 12 024 pasienter ble screenet 
i 671 sentra og 12 019 ble inkludert i en 
«intention-to-treat»-analyse. Inklusjonen 
ble gjort ved utskrivelse eller dagen etter. 
Pasientene ble instruert i å starte med 
tabletten dagen for inklusjon med eller uten 
mat, og å umiddelbart rapportere hvis de 
utviklet symptomer eller tegn på dyp vene-
trombose, lungeemboli eller blødning.

Primært utfall var tilstede hos 50 av 
6007 (0,83 %) av dem som fikk rivaroksa-
ban og hos 66 av 6012 (1,10 %) hos dem 
som fikk placebo (hasardratio (HR) 0,76; 
95 % KI 0,22-0,89). Sekundært utfall med 
ikke-dødelig tromboembolisme oppsto hos 
0,18 % av pasientene i rivaroksaban-grup-
pen og hos 0,42 % av pasientene i place-
bogruppen (HR 0,44; 95% KI 0,22-0,89). 
Alvorlig blødning oppsto hos 17 av 5982 
(0,28 %) som fikk rivaroksaban og hos 9 av 
5980 (0,15 %) som fikk placebo (HR 1,88; 
95% KI 0,89-4,23). 

Konklusjonen på MARINER-studien 
er at å gi rivaroksaban til medisinske pasi-
enter med økt tromboembolisk risiko i 45 
dager etter innleggelse ikke gir en signifi-
kant reduksjon ev symptomatiske trombo-
embolisk hendelser eller død sammenlik-
net med placebo. Forekomst av alvorlige 
blødninger i studien var lav. 

POET - Partial oral treatment of 
endocarditis 
Presentert av K. Iversen, København, 
Danmark
Bakgrunnen for studien er at pasienter 
med venstresidig endokarditt vanligvis blir 

behandlet i tråd med de gjeldende ret-
ningslinjer fra den europeiske (ESC) og den 
amerikanske hjerteorganisasjonen (AHA) 
med intravenøs antibiotika i opptil 6 uker. 
De mest alvorlige hendelsene assosiert med 
endokarditt (f.eks. død og behov for kirurgi) 
opptrer hyppigst i den initiale fasen, og de 
fleste pasientene blir holdt i sykehus kun for 
å få fullført den intravenøse behandlingen. 
Sykehusinnleggelse er forbundet med økt 
risiko for komplikasjoner i flere sykdoms-
bilder. Mulighet for overgang til peroral 
behandling og utskrivelse ved en endokar-
ditt er lite beskrevet og spesielt sikkerhet og 
effekt er ukjent. 

POET-studient er en nasjonal, inves-
tigatorinitiert, multisenter, randomisert, 
ikke-blindet, non-inferiority-studie utført ved 
7 hjerteavdelinger i Danmark. Inklusjons-
kriteriene var stabile pasienter over 18 år 
som hadde en venstresidig endokarditt etter 
modifiserte Duke-kriterier med streptokok-
ker, Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus, eller koagulasenegative stafylokok-
ker og som hadde fått intravenøs antibiotika 
i minst 10 dager. Pasientene ble randomisert 
1:1 til fortsatt intravenøs behandling eller 
overgang til peroral behandling. Antibiotika-
valg var etter ESCs retningslinjer, modifisert 
og godkjent av Dansk Cardiologisk Selskab. 
Valg av perorale antibiotika var basert på 
farmakokinetiske analyser og MIC-verdier 
(minste hemmende antibiotikakonsentra-
sjon) publisert av «The European Commitee 
on Antimicrobial Susceptibility Testing 
(EUCAST). 

400 pasienter ble inkludert der 199 
fikk fortsatt intravenøs behandling og 201 
byttet til per-oral behandling. Primært utfall 
var sammensatt av død av alle årsaker, ikke 
planlagt hjertekirurgi, emboliske hendelser 
eller tilbakefall med bakteriemi med den 
primære mikrobe innen 6 måneder etter 
randomisering. 

Resultatene viser at etter randomi-
sering ble antibiotikabehandlingen fullført 
med en median tid på 19 dager (interkvartil 
variasjonsbredde 14-25) hos dem som fort-
satte med intravenøs behandling. Hos dem 
som byttet til peroral behandling var median 
tid 17 dager (interkvartil variasjonsbredde 
14-25) (p = 0,48). Det primære utfall opp-
sto hos 24 pasienter (12,1 %) hos dem som 
fikk kontinuert intravenøs behandling sam-
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menlignet med 18 pasienter (9,0 %) hos 
dem som fikk perorale antibiotika (95% KI 
-3,4-9,6; p = 0,40), og dette møtte kriteri-
ene for non-inferiority. 

Konklusjonen på POET-studien er 
at hos stabile pasienter med venstresi-
dig endokarditt er det å bytte til peroral 
behandling etter minst 10 dager med 
intravenøs antibiotikabehandling ikke 
underlegent i forhold til fortsatt intravenøs 
behandling. 

PRIMÆRPROFYLAKSE MED 
ACETYLSALISYLSYRE OG OMEGA-3-

FETTSYRER
Kristin Kvakkestad, Hjertemedisinsk avdeling, Sykehuset Østfold

ARRIVE (Aspirin to Reduce Risk of 
Initial Vascular Events)
Presentert av J. Michael Gaziano, Boston, 
USA

Bakgrunn og studiedesign
ARRIVE er en randomisert, dobbel-blindet 
og placebokontrollert multisenterstudie 
designet for å vurdere effekten og sik-
kerheten ved bruk av acetylsalisylsyre 
(ASA) hos pasienter med moderat risiko 
for kardiovaskulær sykdom (1). Studien ble 
gjennomført ved allmennlegekontorer i syv 
land: Tyskland, Polen, Storbritannia, Italia, 
Spania, Irland og USA. Inkluderte pasienter 
hadde ingen kjent kardiovaskulær sykdom 
eller diabetes og ble vurdert som individer 
med moderate risiko, tilsvarende estimert 
10-års risiko for koronarsykdom på 10-20 
%. I praksis var dette menn ≥ 55 år med ≥ 2 
kardiovaskulære risikofaktorer og kvinner ≥ 
60 år med ≥ 3 risikofaktorer. Pasientene ble 
randomisert til ASA 100 mg x 1 daglig eller 
placebo.

Det primære endepunktet var tid til 
ett av følgende: kardiovaskulær død, hjerte-
infarkt, hjerneslag, TIA eller ustabil angina 
pectoris. Det sekundære endepunktet var 
sammensatt av kardiovaskulær død, hjerte-
infarkt eller hjerneslag samt insidensen av 
hver hendelse i det primære endepunktet 
og tilfeller av død, kolonkreft eller andre 
krefttyper, unntatt hudkreft. Sikkerhetsen-
depunktet var blødning og andre alvor-

lige hendelser. Studien startet 5.7.2007. 
Protokollen ble endret underveis grunnet 
lavt antall endepunkter; behandlingstiden 
og oppfølgingen ble økt for å oppnå 60 000 
personår, og TIA og UAP ble lagt til det 
primære og sekundære endepunktet.

Resultater
12 546 pasienter ble inkludert, 6276 i place-
bogruppen og 6270 i ASA-gruppen. Median 
alder var 63 år, og 30 % var kvinner. Gjen-
nomsnitts kroppsmasseindeks (KMI) var 28 
kg/m2, 65 % ble behandlet for hypertensjon 
og 58 % hadde forhøyet totalkolesterol. 
Gjennomsnittlig 10-års Framingham-skår 
var 14 %, og ACC/AHA arteriosklerotisk 
kardiovaskulær sykdom-risikoskår var 17 %.

Dataene ble analysert etter «inten-
tion-to-treat»-prinsippet, og i løpet av 
seks år var det ingen signifikant forskjell i 
forekomsten av det primære endepunktet 
mellom gruppene (ASA 4,3 %, placebo 4,5 
%, hasardratio (HR) 0,96 (95 % konfiden-
sintervall (KI) 0,81-1,13, p = 0,604). Det var 
heller ingen effekt av ASA på forekomst av 
kreft. 

I en tilleggsanalyse blant pasienter 
med minst 60 % etterlevelse under oppføl-
gingstiden (per-protokoll-analyse) var det 
lavere risiko for førstegangs hjerteinfarkt 
blant pasienter med ASA vs. placebo (HR 
0,53, 95 % KI 0,36-0,79, p = 0,0014). Det 
var ingen forskjell på effekt av ASA i alders-
gruppene 50-59 år, 60-69 år eller ≥ 70 år. 
Totalt var det 90 tilfeller av gastrointestinal 
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(GI)-blødning, hvorav de fleste var milde 
eller moderate. Risikoen for GI-blødning var 
større med ASA vs. placebo (HR 2,11, 95 % 
KI 1,36-3,28, p = 0,0007).

Forfatterne viser til at det er utfor-
drende å gjennomføre studier av primær-
profylaktiske tiltak i samtiden der det er 
fokus på forebygging og behandling av 
kardiovaskulære risikofaktorer. Selv om 
ARRIVE ikke viste effekt av ASA 100 mg 
daglig på det primære eller sekundære 
endepunktet, var det en tendens til lavere 
risiko for førstegangs hjerteinfarkt blant 
dem som faktisk tok medikamentet. Som 
vist i tidligere studier var det økt risiko for 
GI-blødning i ASA-gruppen. Det konklu-
deres med at primærprofylakse med ASA 
må være en avgjørelse som tas av kliniker i 
samråd med pasient og etter vurdering av 
forventet nytte versus risiko for bivirkninger 
og alvorlige hendelser.

Diskusjon
Studien ble kommentert av Ulrich Laufs fra 
Tyskland, som trakk fram den tidligere ATT 
Trialists Collaborative Group sin metaana-
lyse av ASA som primærprofylakse blant 95 
000 pasienter med 10 års risiko for hjertein-
farkt eller hjerneslag < 20 % som viste 12 % 
relativ risikoreduksjon med ASA, men med 
30 % relativ risikoøkning for alvorlig blød-
ning (2). I retningslinjene til European Soci-
ety of Cardiology (ESC) for forebyggelse av 
kardiovaskulær sykdom fra 2016 (3) står 
ASA som primærprofylakse gradert som 
IIIB-anbefaling, dvs. ikke anbefalt/antatt 
skadelig. Som punkter til hvorfor det er 
manglende effekt av ASA i ARRIVE-studien 
ble det trukket frem at diabetespasienter 
er ekskludert og at det var generelt dårlig 
etterlevelse med < 60 % som gjennomførte 
den randomiserte behandlingen. De totale 
antall endepunkter var også mye lavere 
enn forventet. Videre argumenterte Laufs 
for at effekten av ASA kan være avhengig 
av kroppsvekt og dose (4). Reduksjon av 
LDL-kolesterol ble trukket frem som et godt 
primærprofylaktisk alternativ hos pasienter 
med lav risiko for kardiovaskulære hendel-
ser (5). Det vises til pågående studier av 
ASA som primærprofylakse; ASPREE (inklu-
derer eldre personer > 65 år), ANDAMAN 
(ASA-dosering 100 mg x 1 vs. x 2 daglig) og 
ADAPTABLE (lav (81 mg) vs. høy (325 mg) 

dose ASA). Laufs konkluderte med at etter 
ARRIVE er det ikke grunnlag for å anbefale 
ASA som primærprofylakse til individer 
med lav til moderat kardiovaskulær risiko. 

Referanser
1. Gaziano JM, Brotons C, Coppolecchia R, et al. 

Use of aspirin to reduce risk of initial vascular 
events in patients at moderate risk of cardio-
vascular disease (ARRIVE): a randomised, 
double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 
2018; 392: 1036-46. 

2. Baigent C, Blackwell L, Collins R, et al. Aspirin 
in the primary and secondary prevention of 
vascular disease: collaborative meta-analysis 
of individual participant data from ran-
domised trials. Lancet 2009; 373: 1849-60. 

3. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. 
2016 European Guidelines on cardiovascu-
lar disease prevention in clinical practice: 
The Sixth Joint Task Force of the European 
Society of Cardiology and Other Societies on 
Cardiovascular Disease Prevention in Clinical 
Practice (constituted by representatives of 10 
societies and by invited experts). Developed 
with the special contribution of the European 
Association for Cardiovascular Prevention & 
Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J 2016; 37: 
2315-81. 

4. Rothwell PM, Cook NR, Gaziano JM, et al. 
Effects of aspirin on risks of vascular events 
and cancer according to bodyweight and 
dose: analysis of individual patient data from 
randomised trials. Lancet 2018; 392: 387-99. 

5. Laufs U, Ference BA. Vaccination to prevent 
atherosclerotic cardiovascular diseases. Eur 
Heart J 2017; 38: 2508-10. 

ASCEND (A Study of Cardiovascular 
Events iN Diabetes) 
Presentert av J. Armitage, Oxford, 
Storbritannia.
ASCEND er en randomisert kontrollert 
studie som sammenliknet acetylsalisylsyre 
(ASA) 100 mg daglig versus placebo, og 
1g omega-3-fettsyrer versus placebo, som 
primærprofylakse blant 15 480 pasienter ≥ 
40 år med diabetes mellitus (94 % hadde 
type 2-diabetes) uten kjent kardiovaskulær 
sykdom. 

Bakgrunn og studiedesign
ASA er godt dokumentert som sekundær-
profylakse etter etablert kardiovaskulær 
sykdom. Hypotesen i ASCEND var at 
primærprofylakse med ASA til diabete-
spasienter kan forebygge kardiovaskulære 
hendelser. Antall tilfeller med alvorlig blød-
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ning (intrakraniell blødning, synstruende 
øye-blødning eller annen alvorlig blødning 
som f.eks. gir behov for hospitalisering, er 
transfusjonstrengende, gir handicap eller 
er dødelig) ble registrert. Delen av studien 
som omhandlet omega-3 fettsyrer eller 
placebo for å undersøke den primærpro-
fylaktiske effekten av omega-3-fettsyrer 
på de samme endepunkter, er kort referert 
nederst. Randomiseringen foregikk i et 2x2 
faktorielt design. Pasientene ble inkludert 
og randomisert per e-post og fikk tilsendt 
legemidlene i posten. 

Antall nye tilfeller av kreft i gastroin-
testinaltraktus og andre krefttyper ble også 
studert. Bakgrunnen er at ASA har vært 
assosiert med reduksjon av kreftinsidens, 
spesielt kolorektalkreft, i retrospektive ana-
lyser av tidligere randomiserte studier. 

Resultater
Gjennomsnittsalder i ASCEND var 63,3 
år, 63 % var menn, 83 % var overvektige 
og 62 % hadde hypertensjon. 16 % hadde 
kostregulert diabetes, 58 % var behandlet 
med andre antidiabetika enn insulin og 
25 % med insulin +/- andre antidiabetika. 
Median oppfølgingstid var 7,4 år (1). 75 % 
av pasientene stod på statinbehandling.

Det sammensatte primære ende-
punktet av ikke-fatalt hjerteinfarkt, ikke-
fatalt hjerneslag, TIA og vaskulær død 
inntraff hos totalt 9 % av pasientene 
inkludert i studien, mens 4 % fikk alvorlig 
blødning. Med ASA 100 mg daglig var det 
en signifikant 12 % relativ risikoreduksjon 
for det primære endepunktet sammenliknet 
med placebo (8,5 % vs. 9,6 %; rate ratio 
(RR) 0,88, 95% konfidensintervall (KI]) 
0,79-0,97; p=0,01) i løpet av oppfølgingsti-
den på ni år. Det var 29 % økning i alvorlige 
blødninger med ASA (4,1 % med ASA vs. 
3,2 % med placebo; RR 1,29 (95 % KI 1,09-
1,52); p=0,003). Flertallet av blødningene 
var gastrointestinale eller andre ekstrakrani-
elle blødninger.

Forfatterne konkluderte med at det 
var ingen effekt av ASA på kreftforekomst 
blant diabetikere uten etablert kardiovas-
kulær sykdom. Pasientene som fikk ASA 
100 mg daglig hadde redusert risiko for det 
primære endepunktet, men redusert kardio-
vaskulær risiko ble i stor grad oppveid av økt 

risiko for alvorlige blødninger med bruk av 
ASA i ASCEND-studien.

Diskusjon
Professor Sigrun Halvorsen, Oslo universi-
tetssykehus, Ullevål, kommenterte resul-
tatene fra ASA-delen i ASCEND-studien. 
Hun trakk frem at ASCEND er den største 
randomiserte studien av ASA som pri-
mærprofylakse hos diabetespasienter. I en 
tidligere metaanalyse av primærprofylakse 
med ASA blant 95 000 personer (hvorav 4 
% diabetespasienter) var det 12 % relativ 
risikoreduksjon for alvorlige vaskulære 
hendelser med ASA, på bekostning av 54 % 
relativ økt risiko for alvorlige ekstrakranielle 
blødninger (2). Tidligere mindre studier av 
primærprofylakse med ASA blant diabe-
tespasienter, henholdsvis uten og med 
asymptomatisk perifer arteriell sykdom, har 
ikke funnet signifikant forskjell i endepunk-
ter mellom gruppene (3, 4). I den større 
studien «The Japanese primary prevention 
project» med 12 760 pasienter ble det heller 
ikke funnet forskjell i endepunkter mel-
lom ASA-gruppen og kontrollgruppen, ei 
heller i subgruppen med diabetes. I følge 
europeiske retningslinjer for forebygging av 
kardiovaskulær sykdom (5) har primærpro-
fylakse med blodplatehemmer en IIIA-
anbefaling. I henhold til retningslinjer fra 
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American Diabetic Association (ADA) kan 
primærprofylakse med ASA vurderes for 
diabetespasienter med høy kardiovaskulær 
risiko (10-års risiko over 10 %), med grad 
C-anbefaling.

Har ASCEND besvart spørsmålet 
om primærprofylakse med ASA er indi-
sert hos diabetespasienter for å forebygge 
kardiovaskulære hendelser? Et problem 
med ASCEND-populasjonen er at den årlige 
raten av alvorlige vaskulære hendelser var 
kun 1,3 % og at det var få høyrisikopasi-
enter. Halvorsen argumenterte for at det 
dermed er uavklart om ASA har en rolle 
som primærprofylakse hos høyrisiko-diabe-
tespasienter. I et retningsgivende dokument 
fra ESC working group on thrombosis (6) 
anbefales en pragmatisk tilnærming til pri-
mærprofylakse basert på individuell risiko 
for trombotiske hendelser vs. blødningsri-
siko, og det vises til at nytten ved bruk av 
primærprofylakse henger sammen med økt 
grunnrisiko for kardiovaskulære hendelser. 

Halvorsen konkluderte med, basert 
på ASCEND, at ASA ikke er nyttig for å fore-
bygge alvorlige kardiovaskulære hendelser 
hos alle diabetespasienter. Men, før data for 
høyrisiko-diabetespasienter foreligger, er 
det for tidlig å konkludere med at det ikke 
finnes noen rolle for ASA som primærpro-
fylakse hos diabetikere. Videre tilføyde hun 
viktigheten av den kliniske vurderingen av 
risiko for alvorlige, ofte irreversible, kardio-
vaskulære hendelser opp mot blødningsri-
siko, som i noen tilfeller kan forebygges med 
samtidig bruk av protonpumpehemmer eller 
behandles akutt.

Omega-3-fettsyrer
I studien av omega-3-fettsyrer som primær-
profylakse gjennomførte 77 % av pasien-
tene i omega-3-gruppen og placebogruppen 
behandlingsopplegget. Det var ingen sig-
nifikant forskjell i kardiovaskulære ende-
punkter med 1 g omega-3-fettsyrer daglig 
vs. placebo (8,9 % vs. 9,2 %, RR 0,97, 95 % 
KI 0,87-1,08), p=0,55) etter ni års oppføl-
ging. Det var heller ingen effekt av omega-
3-fettsyrer på behov for revaskularisering. 

Forfatterne konkluderer med at det ikke er 
effekt av omega-3-fettsyrer som primær-
profylakse mot alvorlige kardiovaskulære 
hendelser eller behov for revaskularisering. 
Det var ingen bekymring for sikkerheten ved 
bruk av omega-3-fettyrer. 

Studiene er publisert i New England 
Journal of Medicine (7, 8).
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De nye retningslinjene for diagnose og 
behandling av synkope ble presentert ved 
årets ESC-kongress (1). De ble første gang 
presentert i mars i år ved European Heart 
Rhythm Association (EHRA)- kongressen i 
Barcelona. De nye anbefalingene er en opp-
datering av retningslinjene fra 2009. Nyhe-
ter i årets versjon innbefatter økt rolle av 
langtids EKG-monitorering, videoopptak av 
anfall, nevrologiske synkoper, beskrivelse av 
tverrfaglige synkopenheter og nye algorit-
mer for behandling ved reflekssynkope. Vik-
tigst og best i de nye retningslinjene er etter 

min mening tabellen over karakteristika av 
lav- og høyrisikosynkope. Denne egner seg 
ypperlig for en oppfrisking hos kardiologer 
eller i undervisningen av medisinstudenter, 
indremedisinere eller kardiologkandidater. 

Definisjoner og etiologi av synkope
Synkopebegrepet deles i reflekssynkope 
(vasovagal), ortostatisk synkope og kardial 
synkope. Viktigst er den kardiale synkopen, 
da denne kan innebære livsfare i motsetning 
til de to andre som har benign prognose. 
Kardial synkope kan skyldes både brady- og 

NYE RETNINGSLINJER FOR DIAGNOSE 
OG BEHANDLING AV SYNKOPE (2018 ESC 
GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND 

MANAGEMENT OF SYNCOPE)
Kristina H. Haugaa, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Definisjon av synkope og oppdeling i refleks-, ortostatisk og kardial synkope.  
Fra Brignole et al (1).
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takyarytmier. Også synkope grunnet lunge-
emboli og pulmonal hypertensjon regnes til 
kardial synkope (figur). 

Diagnostiske momenter ved synkope
Det er viktig å kjenne igjen synkoper som 
kan ha kardial etiologi. Kjennetegn er på 
kardial synkope er synkope: 

 y ved anstrengelse
 y i liggende/sittende stilling
 y med hjertebank i forkant av synkope
 y ved kjent hjertesykdom

Videre er en synkope å mistenke som kar-
dial hos en pasient med EKG-forandringer. 
Disse EKG-forandringene innbefatter funn 
som ved: 

 y bradykardier
 y blokkeringer 

 � bifasikulært blokk (høyre grenblokk 
+ venstre fremre hemiblokk)

 � grenblokk
 � AV-blokk

 y preeksitasjon
 y lang eller kort QT-tid
 y tidlig repolarisering 
 y Brugada-mønster
 y arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyo-

pati (ARVC)
 y venstre ventrikkelhypertrofi

Nytt i årets retningslinjer er anbefaling om 
en mer utstrakt bruk av implanterbar loop 
recorder (ILR). ILR-bruk har IA-indikasjon 
ved synkope med høyrisikokriterier hos 
pasienter som ikke fyller konvensjonell 
ICD-indikasjon. 

Anbefalinger for ekkokardiografi hos 
pasienter med synkope er å utføre dette 
hos dem med mistanke om underliggende 

hjertesykdom, med hypertrofisk kardio-
myopati og hos synkopepasienter med 
EKG-funn som tyder på strukturell sykdom. 
Det er ikke indisert med ekkokardiografi 
hos synkopepasienter der anamnese, klinisk 
undesøkelse og EKG ikke gir mistanke om 
kardial sykdom. 

Behandling av synkope
Hos pasienter med reflekssynkope er 
viktigste behandling å forsikre pasienten om 
god prognose og ved ortostatisk synkope 
å seponere eventuell utløsende årsak, som 
oftest blodtrykksmedikasjon. 

Ved kardial synkope er pacemaker 
aktuell behandling ved bradykardier som 
ved syk sinusknute, AV-blokk og langsom 
atrieflimmer. Nytt er indikasjonen for pace-
maker ved bifasikulært blokk der AV-blokk 
er dokumentert med ILR. 

ICD-indikasjoner ved uforklart 
synkope følger indikasjonene for primær-
profylaktisk ICD med klasse I-anbefaling 
(EF < 35 %). ICD kan vurderes (klasse 
IIa-anbefaling) hos pasienter med uforklart 
synkope og nedsatt systolisk funksjon som 
ikke fyller kriteriene for ICD som primær-
profylakse. Viktig å merke seg er at synkope 
er en risikofaktor for livstruende arytmier 
ved en rekke sykdommer så som hypertro-
fisk, arytmogen og dilatert kardiomyopati, 
Brugadas syndrom, lang QT-tidsyndrom og 
flere andre. Ofte innebærer en synkope hos 
pasienter med disse sykdommene at ICD-
indikasjonen er oppfylt. 

Dokumentet med de nye anbefalin-
gene er lett å lese og byr på mye interes-
sant stoff som til dels er nytt. Det er gode 
illustrasjoner og klargjørende tabeller. Det 
anbefales å ta en titt.
1. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, Deharo JC, 

Elliott PM, Fanciulli A, et al. 2018 ESC Guid-
elines for the diagnosis and management of 
syncope. Eur Heart J 2018; 39: 1883-948.

Det er vanskelig å tie stille hvis du ikke har noe å gjøre. Athur Schopenhauer  

Der Mensch ist mit nichts auf der Welt zufrieden, ausgenommen mit seinem Verstande; je 
weniger er hat, desto zufriedener. August von Kotzebue
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Sportskardiologien var godt dekket på årets 
ESC-kongress med tre hovedsesjoner i til-
legg til en rekke spennende postere. Mats 
Borjesson, professor i sportskardiologi 
ved Universitetet i Göteborg, snakket om 
hvordan nye retningslinjer for utredning og 
behandling av synkope påvirker vår oppføl-
ging av både idrettsutøvere og mosjonister 
(1). Dette er særlig relevant med tanke på 
økningen i sportsarrangementer med tusen-
vis av deltagere, slik som langdistanseløp og 
sykkelritt. Borsjesson presenterte foreløpig 
upubliserte tall fra Gøteborgs halvmaraton 
som viste en insidens av «alvorlig kollaps» 
på 1,53 per 1000 deltagere, totalt 353 tilfel-
ler i løpet av de siste fem årene. Disse tal-
lene inkluderer også pasienter uten synkope 
som en del av sin kollapstilstand. Nøkkelen 
blir å avdekke hvem som trenger videre 
utredning og hvem som kan sendes hjem. 
En grundig anamnese, EKG og ortostatisk 
blodtrykksmåling vil i mange tilfeller være 
tilstrekkelig til å risikostratifisere synkope-
pasientene til korrekt oppfølgingsnivå. De 
fleste kollapspasienter som synkoperer gjør 
det etter at løpet er ferdig eller etter at de 
har brutt. Om pasienten synkoperer under 
fysisk aktivitet, er de per definisjon høyrisi-
kopasienter og skal etter retningslinjene leg-
ges inn på sykehus for observasjon i minst 
24 timer. 

Et annet område som det har vært 
mye fokus på de siste årene, er omfanget og 
betydningen av forsinket gadolinium-opptak 
(LGE) på MR-bilder hos atleter. Blanca 
Domenech Ximenos fra idrettskardiolo-
gigruppen ved Hospital Clinic i Barcelona 
presenterte en studie hvor de fant at av 72 
topptrente, friske triatlonutøvere hadde 
35,4 % LGE, samtlige i høyre ventrikkels 
septale festepunkt. Til sammenlikning 
hadde kun 4,.2 % av kontrollene LGE. 
Gruppen undersøkte også om LGE korre-
lerte med økt ekstracellulærvolum (ECV) 
på T1-vektede MR-bilder. Det ble funnet 
en slik korrelasjon, men med en effektstør-
relse som nok må beskrives som beskjeden 
(27±2,2 vs. 25,2±2,1; p < 0,05). Gruppen 
planlegger å følge idrettsutøverne videre. 

Det blir spennende å se om man klarer å 
finne sammenheng mellom LGE og senere 
hjertesykdom, eller om LGE i høyre ventrik-
kels septale festepunkt er fysiologisk og 
uproblematisk hos atleter.

Analyse av høyre ventrikkels 
morfologi i utviklingen av idrettshjerte ble 
også bredt dekket under årets konferanse. 
Egenskaper ved atlethjerte som ikke gjenfin-
nes i patologiske tilstander, er naturligvis 
av særlig stor interesse. Lakatos og kolleger 
fra Semmelweis Medisinske Universitet 
i Budapest i Ungarn analyserte forholdet 
mellom global longitudinell og global sir-
kumferensiell deformasjon i høyre ventrikkel 
(RV) (GLS og GCS) hos 40 utrente kontroll-
personer og 60 atleter (vannpolospillere). 
De fant ingen signifikant forskjell i RV GLS 
(22±5 vs. 23±5 %, p=0.24), men derimot en 
betydelig forskjell i RV GCS (21±4 vs. 26±7 
%, p < 0,001). Man kunne så regne seg 
frem til det relative bidraget fra henholdsvis 
longitudinell og radiell kontraksjon på RV 
ejeksjonsfraksjon (EF). Med andre ord, hvor 
stor del av det totale RV EF som skyldes 
reduksjon i langaksediameter («longitu-
dinell EF») og hvor stor del som skyldes 
reduksjon i kortaksediameter («radiell EF»). 
Ratioen mellom longitudinell RV EF og total 
RV EF var positivt korrelert med maksimalt 
oksygenopptak, og ratioen mellom radiell 
RV EF og total RV EF var negativt korrelert 
med maksimalt oksygenopptak. Lakatos og 
kolleger foreslår derfor at disse ratioene kan 
utforskes som mulige markører på fysiolo-
gisk remodellering. Det er en interessant 
mulighet, men man må isåfall først fastslå 
hvordan disse ratioene påvirkes av patolo-
gisk remodellering.

Remodelleringsanalyse av høyre 
ventrikkel var også sentralt i innlegget til 
Gabriel Bernardino fra idrettskardiolo-
gigruppen fra Barcelona. De har sett på 
fenomenet med intrapulmonær shunting 
under fysisk anstrengelse. Det er tidligere 
vist at venøst injiserte mikrobobler som 
er for store til å passere lungekapillærer i 
hvile, plutselig er å finne i venstre ventrikkel 
hos noen idrettsutøvere under maksimal 

SPORTSKARDIOLOGI
Anders Wold Bjerring, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet



hjerteforum   N° 4/ 2018/ vol 3161

belastning. Atleter med høy grad av slike 
mikrobobler i venstre ventrikkel under 
belastning får også mindre økning i lungear-
terietrykk under samme hjerteminuttvolum. 
Bernadino mente dette kan skyldes intra-
pulmonal arteriovenøs shunting, som han 
beskrev som en «nødventil». Ved hjelp av 
et formanalyseprogram ble remodellerings-
grad kvantifisert, og de fant at atleter med 
høy grad av mikrobobler i venstre ventrikkel 
under belastning hadde en mer omfattende 
remodellering enn dem uten. I tillegg var 
dette korrelert med en rekke positive mar-
kører, slik som høyere maksimalt oksygen-
opptak. Bernadino konkluderte derfor med 
at intrapulmonal arteriovenøs shunting var 
en hensiktsmessig og adaptiv funksjon. En 
annen tolkning, som også ble støttet av La 
Gerche i hans artikkel fra 2012 (2), er at det 
snarere er snakk om en fysiologisk økning i 
kapillærdiameter som både fasiliterer pas-
sering av mikrobobler, reduserer vaskulær 

motstand, reduserer pulmonalt arterietrykk 
og gir økt prestasjonsevne. Uansett tolk-
ning er det interessant at gruppen med 
lavest pulmonalt arterietrykk under intensiv 
trening fikk størst remodellering av høyre 
ventrikkel. 

Fra vår gruppe ved Center for Car-
diological Innovation (CCI), Oslo univer-
sitetssykehus, Rikshospitalet, i samarbeid 
med Norges idrettshøgskole ble det av 
undertegnede presentert to postere fra vår 
studie av unge atleter (3). Ved hjelp av 3D 
ekkokardiografi og deformasjonsmålinger 
undersøkte vi hjertene til 76 12-årige lang-
rennsløpere som konkurrerte på nasjonalt 
nivå. Deres hjerter hadde alle kjennetegn 
på atlethjerte og hadde betydelig større 
hjertekammere og venstre ventrikkelmasse 
sammenlignet med kontrollgruppen, med 
størst utslag i veggtykkelse og -masse. 
Relativ veggtykkelse var betydelig høyere 
hos atletene (0,35±0,05 vs. 0,29±0,07, p 

Figur 1. Sammenlikning mellom en atlet (A og C) og en kontroll (B og D) fra studien på 
12 år gamle langrennsløpere. 
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< 0,001). Dette passer med hypotesen om 
at atlethjerte tidlig i utviklingen primært 
er en konsentrisk prosess, noe som også 
gjenspeiler funn fra nyere eksperimentelle 
studier (4). Vi fant også signifikant lavere 
høyresidig deformasjon hos idrettsbarna 
(28±4 vs. 31±3, p < 0,01). Om det er en 
sammenheng mellom bevart høyresidig GLS 
i hvile og fortsatt evne til prestasjonsøkning, 
vil bli et viktig poeng i oppfølgingsstudien av 
denne kohorten.

Referanser
1. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. 2018 

ESC Guidelines for the diagnosis and mana-

gement of syncope. Eur Heart J 2018; 39: 
1883-948.

2. La Gerche A, Burns AT, Mooney DJ, et al. 
Exercise-induced right ventricular dysfunc-
tion and structural remodelling in endurance 
athletes. Eur Heart J. 2012; 33: 998-1006.

3. Bjerring AW, Landgraff HE, Leirstein S, et 
al. Morphological changes and myocardial 
function assessed by traditional and novel 
echocardiographic methods in preadolescent 
athlete’s heart. Eur J Prev Cardiol 2018; 25: 
1000-7.

4. Arbab-Zadeh A, Perhonen M, Howden E, et 
al. Cardiac remodeling in response to 1 year 
of intensive endurance training. Circulation 
2014; 130: 2152-61.

4th EACP COURSE ON SPORTS 
CARDIOLOGY 29.-30. AUGUST 2018

Erik Ekker Solberg, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus 
(Past president Section for sports cardiology, ESC)

Det 4. sportskardiologikurset til European 
Association of Preventive Medicine ble 
igjen arrangert rett etter ESC-kongressen, i 
München dette år. Sportskardiologikurset, 
som ble holdt på Klinikum rechts der Isar 
som er en del av det tekniske universitetet 
i München, samlet 183 deltagere fra 26 
land. I motsetning til tidligere kurs som har 
vært forelesningsbasert, var kurset denne 
gangen mye basert på fremlagte kasuistik-
ker og påfølgende diskusjoner med forbe-
redte «discussants». Ledende europeiske 
sportskardiologer kommenterte kasuistik-
kene. Dette fungerte meget bra og gjorde at 
kurset ble svært jordnært. Hvordan få bedre 
svar på en del av de sportskardiologiske 
problemer du møter i din kliniske hverdag, 
var en rettesnor for kursets struktur.

Detaljene i programmet går frem av 
vedlagte bilde og viser vel at vi alle møter 
flere sportskardiologiske problemstillinger 
i vår kliniske hverdag enn det vi kanskje 
tenker over. Kasuistikkene spente fra trening 
hos pasienter med medfødte hjertefeil, 
hypertrofisk kardiomyopati, bikuspid aor-
taklaff, koronarsykdom, hjertesvikt, devicer, 
arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati, 

atrieflimmer og hypertoni til det patologiske 
ungdoms-EKG og differensialdiagnostikk 
mot det juvenile EKG-mønsteret. Den 
presenterte myokardittpasienten førte til en 
spennende debatt om hvor lenge disse bør 
avholde seg fra hardere trening etter myo-
kardittepisoden og hvorfor. Hva er fornuftig 
tidslinje og kontrollpunkter? Det ble også 
påpekt at dette er det dårlig dokumentasjon 
på.

Fire key notes-foredrag, alle av svært 
bra kvalitet, ble holdt. Antonio Pelliccia, 
Italia, snakket om Arrhythmias in athletes, 
mens Mark Haykowsky, USA, snakket om 
Upper limits of exercise performance in 
HTX patientsr, hvor han viste en transplan-
tasjonspasient, tilstede i salen, som nå løp 
triatlon og hadde O2-opptak på 55 ml/min/
kg! Nytt for meg at det gikk an. Ikke viten-
skapelig, men likevel som en kasuistikk, og 
som potensiale, interessant. Georg Schmidt, 
Tyskland, foreleste om Novel diagnostics 
of sudden cardiac death. Han trakk frem 
autonom kardiovaskulær kontroll og hjerte-
frekvensturbulens - normale og abnormale 
mønstra, og deres prognostiske verdi i ulike 
pasientpopulasjoner. Mark Nelson, USA, 
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snakket om Novel imagine in the athlete, 
hvor MR ikke overraskende ble trukket frem.

Alt i alt et meget godt kurs for å 
trene leger i klinisk bedre beslutninger om 

Kurskomiteen bestående av Antonio Pelliccia, Josef Niebauer, Martin Halle ( leder)  
og Erik Ekker Solberg.

 

atleter med hjertesykdom eller hjertepa-
sienter som ønsker å trene.

Neste års kurs holdes rett etter ESC-
kongressen i Paris.


