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LEADERS FREE II-studien ble 
presentert av Mitchell Krucoff ved 
Duke University Medical Center.
I USA benytter man fortsatt vanlige stål-
stenter (BMS=bare metal stent) hos 20 % 
av koronarpasientene som stentbehand-
les. Med dagens praksis er anvendelse av 
stålstenter ofte begrenset til pasienter hvor 
man ønsker forkortet dobbel blodplatehem-
ning (DAPT) i gjerne 4-6 uker. 

BioFreedom-stenten har vist seg å 
være fordelaktig i forhold til BMS i denne 
settingen, dokumentert i den randomiserte 
BioFreedom-studien. Leaders Free II-studien 
ble utført for å få FDA-godkjennelse av den 
polymer-frie biolimus-stenten (Biofreedom) 
for det amerikanske markedet. Siden den 
opprinnelige BioFreedom-studien ble kjørt 
utenfor USA, var det nødvendig å utføre 
en «propensity-matched» analyse av en 
tilsvarende kategori pasienter i USA. 

I Leaders Free II-studien ble > 50 
% av pasientene inkludert i Nord-Amerika. 
1148 pasienter (enarmet studie) ble sam-
menlignet mot 1189 BMS-pasienter i den 
originale studien. Sikkerhetsendepunktet ble 
definert som kardial død og hjerteinfarkt. 
Ved ett års oppfølgingen ble dette ende-
punktet registrert hos 8,6 % av pasientene 
behandlet med den medikament-avgivende 
Biofreedom-stenten mot 12,3 % i kontroll-
gruppen som ble behandlet med en vanlig 
stålstent, p = 0,003. Revaskularisering av 
målarterien (TLR) ble definert som det pri-
mære effektendepunktet. Dette endepunk-
tet ble registrert hos 6,1 % vs. 9,3 %, p=0,01 
i favør av biolimusstenten. 

Konklusjon: Leaders Free II-studien 
har vist at resultatene i den randomiserte 
Biofreedom-studien lar seg reprodusere og 
er generaliserbare.

DIVERSE NYE STUDIER
Dennis W.T. Nilsen, Hjerteavdelingen, Stavanger universitetssjukehus
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BIONYX All-Comers-studien ble 
presentert av Clemens von Birgelen, 
Thoraxcentrum Twente, Enschede, 
Nederland.
Resolute-Onyx fra Medtronic er en ikke-
resorberbar polymer-basert, zotarolimus-
avgivende, tynn-struttet (81 µm) stent med 
platinum iridium-kjerne som øker røntgen-
tettheten. Denne er sammenlignet med 
Orsiro (Biotronik) som er en medikament-
avgivende, tynnstruttet stent (60 µm) med 
bioresorberbar polymer. BIONYX inkluderte 
2516 «all-comers» med akutt og stabil 
koronarsykdom. Pasientene ble fulgt i ett år. 
Det primære endepunktet som var kom-
binert og bestod av kardial død, målarteri-
einfarkt eller målarterie-revaskularisering, 
ble registrert hos 4,5 % i Onyx-gruppen og 
hos 4,7 % hos ORSIRO-pasientene. Kardial 
død ble registrert hos 0,6 % av pasienter 
behandlet med Onyx-stenten mot 1,1 % 
behandlet med Orsiro-stenten (p=0,18). 
Revaskulariseringsraten rettet mot målar-
terien var 3,1 % vs. 3,2 %. Reinfarktraten 
var også nærmest identisk. Blant de 1243 
pasientene som ble behandlet med Resolute 
Onyx var det kun 1 pasient som utviklet 
stenttrombose, sammenlignet med 9 
ORSIRO-pasienter, 0,1 % vs. 0,7 %, p=0,01.

Kommentar: Tynne stenter bestå-
ende av kobolt-krom er vanskelig å se rønt-
genologisk, hvilket vanskeliggjør etterdilata-
sjon. En fordel ved Resolute Onyx-stenten er 
at legeringen gjør den lett synlig.

SORT-OUT IX-studien ble 
presentert av Lisette Okkels Jensen, 
Universitetssykehuset i Odense, 
Danmark.
Denne studien sammenlignet Orsiro-
stenten med BioFreedom-stenten og 
randomiserte 3151 pasienter i forholdet 
1:1. Oppfølgingstiden var 1 år. Det primære 
endepunktet er kombinert og består av 
kardial død, målarterierelatert hjerteinfarkt 
eller målarterie-revaskularisering. Ca. 40 
% av de randomiserte pasientene hadde 
stabil angina, mens de øvrige bestod av 
STEMI (25 %), NSTEMI eller ustabil angina. 
Pasienter med stabil angina ble behandlet 
med dobbel blodplatehemning (ASA + 
klopidogrel) i 6 måneder, mens de med et 
akutt koronarsyndrom ble behandlet med 

ASA + prasugrel/ticagrelor i 12 måneder. De 
to stentene oppnådde jevnførbare resultater 
for det primære endepunktet etter 1 år, med 
en hendelsesrate på 5,3 % for BioFreedom 
sammenlignet med 4,0 % for Orsiro-
gruppen (p=0,01 for ikke-underlegenhet). 
Det ble registrert en stenttromboserate på 
0,7 % i begge armer. Det tilkom imidlertid 
en økning av klinisk drevet målarteriere-
vaskulariseringer med BioFreedom (3,5 %) 
sammenlignet med Orsiro (1,3 %, RR 2,77; 
95 % KI 1,66-4,62). 

Kommentar: Orsiro-stenten 
har ultratynne strutter (60 µm ved kar-
diameter < 3 mm) og en resorberbar 
polymer, mens BioFreedom har ingen 
polymer og en struttykkelse på 120 µm, 
hvilket kan medvirke til økt forekomst av 
målarterie-revaskulariseringer. 

Recre8-studien ble presentert av 
Pieter R. Stella, Universitas Medical 
Center, Utrecht, Nederland.
I denne studien, som ble utført i Europa, ble 
det benyttet en ny polymerfri, amphilimus-
avgivende stent (Cre8) som ble sammen-
lignet med en zotarolimus-avgivende stent 
med permanent polymer (Resolute Inte-
grity) mht. målarterie-revaskulariseringer 
hos en «all-comers»-populasjon med 1 års 
oppfølging. 1532 pasienter ble randomisert 
i forholdet 1:1. Troponin-negative pasienter 
ble gitt dobbel blodplatehemmerterapi 
(DAPT) i 1 måned, mens de troponin-posi-
tive ble behandlet med DAPT i 12 måne-
der. Studien viste at Cre8 var noninferior 
sammenlignet med Resolute Integrity mht. 
målarterie-revaskulariseringer, 6,2 % vs. 5,6 
%, respektivt, p=0,009 for ikke-underlegen-
het. Begge hadde en tilsvarende klinisk hen-
delsesrate, 12,2 % vs. 11,6 %, respektivt. I 
en substudie med DAPT i 1 måned (n=892) 
ble det registrert en total stenttromboserate 
på 0,9 %, og det var ingen forskjell mellom 
de to stentene. Videre ble det utført en sub-
studie som omfattet 304 diabetikere. Hos 
disse ble det heller ikke påvist noen forskjell 
mellom Cre8 og Resolute Integrity. Ingen av 
substudiene hadde en statistisk bærende 
styrke.

Kommentar: Studien viser at det 
strengt tatt er liten forskjell mellom stent 
med og uten polymer. Videre oppfølging 
over tid vil gi en avklaring på dette, hvilket 
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også gjelder for øvrige studier av tilsvarende 
art. Flere utstyrsstudier sliter med nokså 
vide underlegenhetsmarginer, hvilket kan 
vanskeliggjøre en bedømmelse av likever-
dighet. Varigheten av DAPT-behandling er 
heller ikke enkel å ta stilling til, siden 4 uker 
kan bli for kort tid ved komplekse lesjoner 
og anleggelse av lange stenter.

OAC ALONE-studien ble presentert 
av Yukiko Nagano, Kyoto University 
Graduate school of Medicine, Japan.
I denne undersøkelsen ble stentbehandlede 
pasienter med atrieflimmer etter 1 år rando-
misert til enten antikoagulasjonsbehandling 
med et coumadin pluss singel blodplate-
hemmerterapi eller kun coumadin. I USA 
er det første regimet mest vanlig, mens i 
Europa tenderer man mot warfarin alene, 
siden antikoagulasjonsbehandling i seg selv 
også har en blodplatehemmende effekt 
gjennom å hemme dannelsen av trombin 
som er en kraftig aktivator av blodplater. 

Gjennomsnittsalder var 75 år og 
85 % var menn. Av blodplatehemmere var 
ASA den foretrukne (86 %). Det primære 
endepunktet i denne studien bestod av 
kardial død, hjerteinfarkt, hjerneslag eller 
embolisering, og det ble testet på ikke-
underlegenhet. Median oppfølgingstid var 
2,5 år. Man tok sikte på å inkludere 2000 
pasienter, men endte opp med 696 pasi-
enter pga. problemer med rekruttering, og 
følgelig ble statistisk styrke sterkt svekket. 
Dessuten var antikoagulasjonsbehandlingen 
noe svakere, med en lavere INR enn det som 
er vanlig i USA og Europa. 

Det primære endepunktet ble regis-
trert hos 15,7 % med warfarin alene vs. 13,6 
% med kombinert behandling, p=0,2 for 
ikke-underlegenhet. Det sekundære ende-
punktet bestod av «ISTH major bleeding», 
og for dette endepunktet var ikke-underle-
genhet statistisk signifikant (19,5 % vs. 19,4 
%, respektivt, p=0,02.

Kommentarer: Det trengs større 
studier for å vise hvilket langsiktig anti-
trombotisk regime atrieflimmerpasienter 
er mest tjent med ett år etter koronar 
stentbehandling.

LRP (Lipid-Rich Plaque)-studien 
utført med intrakoronar NIRS 
(near-infrared spectroscopy) 
ble presentert av Ron Waksman, 
MedStar Washington Hospital 
Center, Washington DC, USA.
Hensikten med denne studien var å bruke 
NIRS som et verktøy for vurdering av risiko. 
Metoden som evaluerer Lipid Core Burden 
Index (LCBI), er enkel og basert på bestem-
melse av rødt-gult fargeomslag i karveggen 
ved gitte verdier av infrarødt lys, hvor gult 
betegner tilstedeværelse av bløte plakk. 
Metoden avleser forholdet mellom gult og 
rødt fra 0-1000 i et 4 mm utbrettet parti 
av åreveggen. 1563 pasienter med suspekt 
koronarsykdom, derav 46,3 % med stabil 
angina, ble undersøkt i forbindelse med 
koronar angiografi. Oppfølgingstiden var 24 
måneder. Studien ble gjennomført ved 44 
sentra i Europa og USA, fra februar 2014 til 
mars 2016. NIRS-IVUS (kombinert system) 
ble utført i minst 2 «non-culprit» koronarkar. 

Pasienter med maxLCBI4mm 
(«endring i maksimum LCBI i et 4-mm 
segment») ≥ 400 hadde en MACE (major 
adverse cardiac events)-forekomst på 12,6 % 
sammenlignet med 6,3 % for pasienter med 
maxLCBI4mm < 400, P < 0,001. Analysen 
av vulnerable plakk viste at risikoen for en 
hendelse i et koronarsegment i løpet av 24 
måneders oppfølgingstid var 45 % høyere 
for hver 100 enheter økning av maxLC-
BI4mm. Plakk med maxLCBI4mm ≥ 400 
hadde en MACE-rate på 3,7 % sammenlig-
net med 0,8 % for plakk med maxLCBI4mm 
< 400.

Kommentar: Så lenge et bløtt plakk 
som senere gir grunnlag for en hendelse, 
ikke lar seg identifisere, er det foreløpig ikke 
aktuelt å initiere fokalprofylaktisk mekanisk 
behandling. Metoden begrenser seg således 
til risikoevaluering. Hvorvidt systemisk 
behandling i form av kolesterolsenkende 
terapi påvirker indeksen, er ikke undersøkt i 
denne studien.

ULTIMATE IVUS-studien ble 
presentert av Junjie Zhang, Nanjing 
Medical University, Kina.
Studiegruppen registrerte «target vessel 
failure» (TVF) etter 1 år hos pasienter som 
fikk utført PCI med stentinnleggelse (DES) 
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vurdert på grunnlag av enten angiografi 
eller en kombinasjon av angiografi og IVUS. 
Ultralydbedømmelsen ble utført både før og 
etter stentplassering. 

Det sekundære endepunktet bestod 
av kardial død, målarterieinfarkt og målar-
terie-revaskularisering. 1448 pasienter ble 
randomisert i forholdet 1:1 til enten angio-
grafi alene eller angiografi + IVUS.

Etter 12 måneder ble TVF registrert 
hos 5,6 % av pasientene hvor angiografi 
alene ble benyttet for bedømmelse av 
stentbehandling, mot 2,9 % hvor angiografi 
ble kombinert med IVUS (HR 0,53, 95 % 
KI 0,31-0,90). Det var ingen signifikant 
forskjell i det sekundære endepunktet på 
pasientnivå. Distal og proksimal plakkbyrde 
var mindre i IVUS-gruppe hvor lesjonene 
var blitt dekket av lengre stenter enn i 
angiogruppen. Forfatterne har også sett på 
utfall ved suboptimal IVUS. Disse pasien-
tene frembød tilsvarende hendelsesrate 
som pasienter hvor angiografi alene ble 
benyttet.

Kommentar: Det er varierende 
praksis knyttet til anvendelse av IVUS ved 
koronar stenting. I Japan benytter man 
IVUS hos ca. 90 %, i Kina hos ca. 20 % og 
i USA hos ca. 15 %. I Norge benyttes IVUS 
til selekterte pasienter, og tiden vil vise om 
resultatene fra denne studien vil påvirke vår 
praksis. 

Prepare-Calc ble presentert av Gert 
Richardt, Heart Center Segeberge 
Kliniken, Bad Segeberg, Tyskland.
Denne studien tar for seg rotablatorbehand-
ling av uttalte kalsifiserte lesjoner hos eldre 
pasienter med betydelig komorbiditet. Rota-
blatorbehandling bedrer akutt suksessrate. 
Man oppnår bedre akutt lumenøkning, men 
stimulerer samtidig neointimal innvekst 
og forårsaker mer sen lumentap bedømt 
ut fra tidligere studier hvor stålstenter ble 
anvendt. «Scoring/cutting»-ballonger gir 
også gode resultater. Nygenerasjons-DES 
har vist seg å bidra vesentlig til bedre 
langtidsresultater.

I den aktuelle studien har man 
sammenlignet effekten av høyhastighets 
rotasjonsaterektomi (rotablatorbehandling) 
med anvendelse av scoring/cutting-ballon-
ger. 200 pasienter ble randomisert til foran-
nevnte behandlingsalternativer i forholdet 

1:1, supplert med implantasjon av en Orsiro-
stent. Resultater fra 9 måneders klinisk opp-
følging supplert med koronarangiografi ble 
presentert ved årets TCT. Kriterier for inklu-
sjon var bl.a. kardiameter 2,25-4,0 mm og 
50-100 % lumenreduksjon. Pasienter med 
dekompensert hjertesvikt, trombedannelse 
i affisert åre, bypasslesjoner og stentres-
tenoser ble ekskludert. Strategisuksess ble 
definert som < 20 % reststenose og TIMI-3 
flow, uten overkryssing. Dette endepunk-
tet ble styrkeberegnet for overlegenhet. Et 
annet endepunkt var sent lumentap ved 9 
måneder. Dette endepunktet ble styrkebe-
regnet for ikke-underlegenhet.

Beregningsgrunnlaget bestod av 
en suksessrate hos 90 % av pasientene 
behandlet med rotasjonsarterektomi mot 
75 % av pasienter behandlet med scoring/
cutting-ballong. En margin for sent lumen-
tap på 0,2 mm ble lagt til grunn for ikke-
underlegenhetsanalysen og forutsatte 74 
pasienter og 1,3 lesjoner per pasient. Dette 
beregningsgrunnlaget ville gi statistisk 
styrke på 80 % med en p-verdi på 0,05 for 
begge endepunkter.

Flextome cutting balloon fra Boston 
Scientific, Angiosculpt scoring balloon fra 
Biotronik, Scoreflex scoring balloon fra 
OrbusNeich Medical, rotablator fra Boston 
Scientific og sirolimus-avgivende stenter 
(Orsiro) fra Biotronik ble benyttet. QCA- og 
statistiske analyser ble foretatt av egne 
kjernelaboratorier. 

Etter 9 måneder ble 84 ballong-
behandlede og 76 rotablatorbehandlede 
pasienter fulgt opp angiografisk. Stråletid 
ble målt til hhv. 19,6 og 23,9 minutter i snitt 
(p=0,03). Det var ingen prinsipiell forskjell i 
anvendt kontrastmengde mellom gruppene 
(ca. 230 ml). Sidegrener ble kompromittert 
hos hhv. 13 % og 6 % (ns). Perforasjon ble 
notert hos 2 % vs. 4 % (NS). Perikardial 
effusjon ble kun registrert i rotablatorgrup-
pen (3 %) (ns). Ingen utviklet stenttrom-
bose, det var ingen dødsfall og det var ikke 
behov for målarterierevaskularisering i noen 
av gruppene. 

Strategisuksess ble oppnådd hos 81 
% av pasientene som ble behandlet med 
skjæreballong mot 98 % av pasientene som 
ble behandlet med rotablator (p=0,0001). 
Det ble registrert 16 % overkryssing fra bal-
long- til rotablator-behandling, p < 0,0001. 



hjerteforum   N° 4/ 2018/ vol 31143

Rotablatorbehandlingen var ikke assosiert 
med mer sent lumentap, hvilket sannsynlig-
vis skyldes nygenerasjons stentbruk.

Kommentar: Anvendelse av ny 
generasjons medikamentavgivende stenter 
har bedret langtidsresultatene ved rotabla-
torbehandling. Man oppnår dessuten bedre 
resultater med rotablator fremfor anven-
delse av skjæreballonger.

COAPT-studien ble presentert 
av Gregg W. Stone ved Columbia 
University Irving Medical Center, 
USA.
Symptomatiske pasienter med hjertesvikt 
og sekundær mitralinsuffisiens på tross 
av optimal medikamentell behandling har 
en svært dårlig prognose. Med sekundær 
mitrallekkasje menes venstre ventrikkel-
svikt assosiert med en strukturell normal 
mitralklaff som lekker. COAPT-studien viser 
at transkateter-MitraClip-behandling bedrer 
leveutsiktene for denne pasientgruppen. 
Resultatene av COPAT-studien er publisert i 
New England Journal of Medicine. 

COAPT er en randomisert, parallell-
kontrollert åpen studie som tok sikte på å 
undersøke effekten av et optimalt hjerte-
sviktbehandlingsregime kombinert med 
mitraklippbehandling versus medikamentell 
behandling alene hos ovenstående pasient-
gruppe. 614 pasienter ble randomisert ved 
78 sentra i Nord-Amerika i forholdet 1:1. Pri-
mært effektendepunkt bestod av årlig hos-
pitaliseringsrate pga. hjertesvikt gjennom 
24 måneder. Primært sikkerhetsendepunkt 
bestod av fravær av utstyrskomplikasjoner 
gjennom de første 12 måneder. Ved 2 års 
oppfølgingen ble det registrert 160 hjerte-
svikthospitaliseringer i pasientgruppen med 
MitraClip versus 283 i kontrollgruppen, hvil-
ket gav en årlig hospitaliseringsrate på hhv. 
35,8 % og 67,9 % (HR 0,53, 95% KI 0,40-
0,70, p < 0,001). Fravær av utstyrsrelaterte 
komplikasjoner ble registrert hos 96,6 %. 
Totalmortalitet ved 24 måneders oppfølging 

var 29,1 % i MitraClip-gruppen sammen-
lignet med 46,1% i kontrollgruppen (HR 
0,62, 95% KI 0,46-0,82, p < 0,001). Det ble 
dessuten registrert bedring av livskvalitet 
og funksjonsevne. 6 minutters gangtest var 
uendret i MitraClip-gruppen og ble redusert 
med 60 m i kontrollgruppen. Det ble i til-
legg registrert bedring i NYHA-klasse blant 
MitraClip-pasientene. Behovet for kunstig 
venstre ventrikkelpumpe og hjertetrans-
plantasjon ble redusert fra 9,5 % i kontroll-
gruppen til 4,4 % i MitraClip-gruppen.

Konklusjon: MitraClip bedrer prog-
nose og livskvalitet hos pasienter med ven-
stre ventrikkelsvikt assosiert med sekundær 
mitrallekkasje.

IMPERIAL-studien ble presentert 
av William A. Gray, Lankenau Heart 
Institute, Wynnewood, USA.
Studien er randomisert i forholdet 2:1 og 
har tatt for seg bruken av medikament-
avgivende stenter ved femoropopliteal 
sykdom. Man benyttet seg av en paclitaxel-
avgivende stent med polymer fra Boston 
Scientific (Eluvia) (N=309) sammenlignet 
med en tilsvarende stent fra Cook Medical 
(Zilver PTX) uten polymer (N=156). Primær 
patency ble undersøkt med duplex ultralyd-
diagnositikk. Førstnevnte stent holdt seg 
primært åpen hos 86,5 % vs. 81,5 %, hvilket 
var signifikant forskjell, testet statistisk mht. 
ikke-underlegenhet (primært endepunkt) og 
for overlegenhet.

Stenten med og uten polymerdekke 
hadde tilsvarende sikkerhetsprofil. Alvorlige 
hendelser (hvorav TLR utgjorde det aller 
meste) var 4,9 % vs. 9,0 % (p=0,10). 

Kommentar: Selv om den nye 
stenten fra Boston Scientific (med lenger 
medikamentfrigjøringsperiode) viser seg å 
være mer effektiv ved 1 års oppfølging, er 
Zilver PTX mer etablert, og for denne finnes 
det gode data fra langtidsoppfølging over 5 
år. Noen tilfeller med positiv remodellering 
blant Eluvia-pasientene ble diskutert, og 
disse pasientene vil bli nøye fulgt opp. 
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Flere interessante klaffestudier med 
klinisk relevans ble presentert på TCT i 
år. Matthew Summers (Cleveland Clinic) 
presenterte et abstrakt (1) hvor klaffe-
endokarditter blant 8285 pasienter som 
inngikk i PARTNER I og II studiene, inkludert 
S3-registeret, ble evaluert. Av disse utviklet 
totalt 101 pasienter klaffe-endokarditt i 
løpet av 2,5 ± 1,5 år med en insidens på 1,2 
%. Der var ingen forskjell mellom gruppene 
med en hasardratio (HR) på 1,22 (95 % 
KI 0,59-2,49) i forholdet mellom kirurgisk 
implanterte aortaklaffer (SAVR) versus de 
innsatt med transkutan aortaklaffimplanta-
sjon (TAVR). Tilstanden var alvorlig i begge 
gruppene med en mortalitet opp mot 90 %. 
Av mikrobiologiske agens var det tendens til 
mer stafylokokker hos dem med kirurgiske 
klaffeimplantater, mens det var en tendens 
mot mer streptokokker hos dem med TAVR. 

MitraClip-teknikken har fått flere 
tilbakeslag, senest med MITRA-FR-studien 

(2) som ble presentert på ESC-kongressen, 
hvor prosedyren ikke ble vist å ha klinisk 
nytte utover optimal medisinsk behandling 
for pasienter med hjertesvikt og funk-
sjonell mitralinsuffisiens. Det var derfor 
overraskende og svært godt mottatt at 
COAPT-studien kom positivt ut ikke bare 
på primærendepunktet re-hospitaliseringer 
pga. hjertesvikt, men også sekundærende-
punktet mortalitet etter 2 år. Der oppstod 
spontan applaus blant intervensjonistene 
i salen, og presentøren Gregg Stone var 
tydelig rørt under presentasjonen. I det 
Michael Mack gratulerte og takket han for 
det utrettelige arbeidet med studien som 
hadde vært vanskelig å drive og rekrut-
tere til, hadde han problemer med å holde 
tårene tilbake. Studien hadde en lang 
rekke eksklusjonskriterier, inklusive andre 
behandlingsbare tilstander som kunne være 
medvirkende til pasientenes symptomer, og 
pasientene skulle være svært godt medi-
sinsk optimalisert før ev. inklusjon. Disku-
sjonen rundt resultatene pågår fortsatt. 605 
pasienter med alvorlig funksjonell mitral-

lekkasje i NYHA klasse II-IV, avslått for 
kirurgi, ble randomisert til optimal medi-
sinsk behandling alene eller kombinert med 
MitraClip-prosedyre. Primærendepunktet 
ble nådd hos 69,7 % i gruppen på optimal 
medikamentell behandling, mot 37,8 % i 
MitraClip-gruppen (HR 0,53 (95 % KI 0,40-
0,70)). Det betød at 3,2 pasienter måtte 
behandles med prosedyren for å spare en 
re-innleggelse i løpet av 2 år. I tillegg var 
det signifikant bedring i alle sekundæren-
depunktene inklusive en reduksjon i risiko 
for død etter 2 år fra 46,1 til 29,1 %, HR 0,62 
(95 % KI 0,46-0,82) med NNT 5,9. Pga. få 
utstyrsrelaterte komplikasjoner kunne man 
konkludere med at behandlingen var trygg 
og effektiv. Artikkelen ble publisert samtidig 
i New England Journal of Medicine (3).

Neste studie som ble presentert i 
hovedsalen var også en mitralinsuffisiens-
studie, REDUCE-FMR. Hoerst Sivert fra 
CardioVascular Center Frankfurt presen-
terte denne randomiserte, blindede, sham-
kontrollerte studien med et annet kateter-
levert implantat, som reduserer funksjonell 
mitrallekasje, The carillon Mitral Contour 
system ™. Systemet implanteres venøst i 
vena cordis magna gjennom sinus corona-
rius. To anker skal «stramme opp» mitralrin-
gen og redusere funksjonell lekkasje. Denne 
studien hadde primærendepunkt reduksjon 
i mitrallekkasje ved ekkokardiografi etter ett 
år, vurdert av blindet kjernelaboratorium. 
120 pasienter i NYHA-klasse III og IV ble 
randomisert (2:1). Studien møtte primæren-
depunktet med 7,1 ml reduksjon i lekkasje 
i behandlingsgruppa, mens kontrollgruppa 
hadde en økning i lekkasje på 3,3 ml etter 
ett år. Også øvrige ekkokardiografi-para-
metre viste signifikant bedring. En del var 
tapt til oppfølging, bl.a. fordi det var høy 
mortalitetsrate, og noen trakk seg. Sikkerhe-
ten var lik i de to gruppene etter ett år, med 
lik mortalitet og infarktrate. Det bemerkes 
imidlertid at der var 2 prosedyrerelaterte 
dødsfall og 3 prosedyrerelaterte hjerte-
infarkt i intervensjonsgruppa. En større 
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randomisert studie (CARILLON-FDA) med 
kliniske endepunkter pågår (4).

Holger Thiele fra universitetssykehu-
set i Leipzig rundet av sesjonen med enda 
en spennende klaffestudie: Solve – TAVI. 
Dette er en todelt studie hvor 447 pasienter 
først ble randomisert til TAVI med enten 
Edwards Sapien 3-klaff eller Evolute R-klaff, 
deretter ble de videre randomisert til enten 
lokal eller generell anestesi. Primærende-
punktet var sammensatt av totalmortalitet, 
hjerneslag, moderat eller alvorlig klaffelek-
kasje og pacemakerimplantasjon etter 30 
dager. Der var ingen forskjell med hhv. 27,2 
og 26,1 % i gruppen for selvekspanderende 
klaff versus ballongekspanderende klaff. 
Resultatet var konsistent i alle subgrup-
pene. Så man på de enkelte sekundæren-
depunktene, som pacemakerimplantasjon, 
var der heller ikke signifikant forskjell med 
hhv. 22,9 vs 19,0 %. Der var signifikant flere 
hjerneslag i Sapiens 3-gruppen med 4,7 % 
mot 0,5 % i Evolute R-gruppen (p=0,03 for 
overlegenhet). Angående anestesitype var 
der heller ikke forskjell i primærendepunktet 

som var sammensatt av hjerteinfarkt, død, 
hjerneslag, antibiotikakrevende infeksjon 
eller akutt nyresvikt etter 30 dager (27 % 
ved bruk av lokalanestesi og 25,5 % ved 
generell anestesi). Der var mer bruk for 
katekolaminer ved generell anestesi, mens 
andre sekundærendepunkter som f.eks. 
delir, kom helt likt ut. Forfatterne konklu-
derte med at Evolute R ikke var dårligere 
enn Sapien 3 hos pasienter med aortas-
tenose og intermediær eller høy risiko, 
mens der kan være en økt slagrisiko med 
ballongekspanderende klaff. Videre kon-
kluderte man med at generell anestesi gir 
økt behov for katekolaminer, uten å påvirke 
andre prosedyrerelaterte faktorer eller 
klinisk resultat på 30 dagers sikt (5).
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