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NCS’ viNtermøte
Det 21. vintermøtet til NCS ble avholdt på Lillehammer 3.-5. februar. I år 
varte møtet fra torsdag til lørdag, og oppslutningen var god med nær 200 
deltakere. Gledelig var det å se at andelen yngre kolleger var høyere enn på 
tidligere møter.

Første dag var viet forskningssymposiet. Mange spennende prosjekt 
ble fremført, og av de mange gode presentasjonene var det Marte Bliksøen, 
Universitetet i Oslo, som fikk prisen for beste presentasjon med innlegget 
”Mitochondrial DNA (mtDNA) damage during myocardial ischemia – mar-
ker or maker of injuy?”

Årets sesjoner dekket følgende emner: Hjertestans, hjertesvikt, 
atrieflimmer og resynkroniserinsterapi, myokarditt og dilatert kardiomyo-
pati og ulike aspekter ved koronar hjertesykdom. Mange gode foredragshol-
dere og referat fra mange av disse spennende innleggene følger på de neste 
sidene.

Ole Storsteins pris for 2010 ble tildelt Ivar Sjaastad, Institutt for 
eksperimentell medisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus Ullevål. Som 
komiteen skriver: ”Han har i en årrekke arbeidet med cellulær og molekylær 
hjertefysiologisk og patofysiologisk forskning. Med dette utgangspunkt har 
han utviklet samarbeid med kliniske og farmakologiske miljøer i et bredt 
translasjonsprogram for å kartlegge hjertesviktens patofysiologi. Det er 
registrert 65 vitenskapelige publikasjoner, hele 50 av disse fra de siste 5 år. 
Forskningsaktiviteten har således vært meget høy. Publikasjonene er gjort 
i de beste tidskrifter innen fagfeltet. Sjaastad har veiledet flere stipendiater 
og har trukket med seg en rekke medarbeidere. Han har derved utvilsomt 
bidradd betydelig til videreutvikling av den sterke og mer enn 30 år gamle 
patofysiologiske tradisjon ved sitt institutt. Samlet sett mener komiteen at 
Sjaastad har gitt et betydelig bidrag til norsk kardiologisk forskning og til 
forståelsen av de mekanismer som ligger bak sykdomsprosessene i hjertet.” 
Et referat fra hans prisforedrag trykkes i dette nummer av Hjerteforum.

Under festmiddagen fikk kurskomiteleder Kongsgård velfortjent hyl-
lest av NCS leder Samstad for et godt gjennomført møte med spennende 
program. Samstad påpekte også at vintermøtet er en viktig arena hvor 
klinikere og industri kan møtes i åpenhet for medisinsk faglige utvekslinger 
og takket for dette samarbeidet.

Til tross for stadige endringer i helse-Norge kan vi ønske alle vel-
kommen tilbake til et nytt vintermøte på Lillehammer om ett år.

Ole Jonas Rolstad

Stedlig Hjerteforum-redaktør
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BehaNdliNg av hjerteStaNS  
i 2011 – hva er Nytt?
Jo Kramer-Johansen, Oslo universitetssykehus Ullevål

Hjertestans er en fryktet komplikasjon til 
akutte koronare syndromer, men kan også 
ramme andre, inkludert helsepersonell. De 
fleste hendelsene skjer utenfor sykehus. Det 
er anslått at forekomsten i indus-
trialiserte land er omtrent 40 per 
100 000 år,1 men sikre tall mangler, 
blant annet fordi ulike tradisjoner 
og prosedyrer for hvilke pasienter 
man starter gjenopplivning på vil 
influere forekomst og overlevel-
sestall sterkt.

Siden 1974 har det jevnlig 
kommet oppdaterte anbefalinger 
for hvordan man skal drive gjen-
opplivning. Det er økende krav til at 
slike oppdateringer skal være evidensbasert, 
men innen dette feltet er det krevende å 
gjennomføre veldesignede studier. Mange 
anbefalinger i retningslinjene er derfor 
ekstrapolert fra dyreeksperimentelle studier 
og basert på konsensus i ekspertpaneler. 
Endringene har ofte vært motivert i didak-

tisk forenkling. I forkant av revisjonene i 
2005 og 2010 har mer enn 200 spørsmål 
vært systematisk evaluert, og disse kunn-
skapsoppsummeringene er fritt tilgjengelige 

på internett (http://www.ilcor.org/
en/consensus-2010/workshe-
ets-2010/).2 De internasjonale 
retningslinjene fra det europeiske 
resuscitasjonsrådet (ERC) er fritt 
nedlastbare fra www.erc.edu, og 
norske oppsummeringer og kom-
mentarer finnes på www.nrr.org.

Det finnes mange myter om 
hjertestans og hjerte-lungeredning 
(HLR) som behandling. Det må 
være viktig at retningslinjer og 

undervisning ikke forsterker nøling eller 
motvilje mot behandlingen, men at man 
skaper realistiske forventinger.
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Følgende kontroversielle temaer 
omkring hlr ble berørt i foredraget:
Kompresjonsdybde er anbefalt økt fra ”4-5 
cm” til ”dypere enn 5 cm”. Det refereres 
til to humane studier som ikke har dette 
som intervensjon.3,4 Det er fortsatt ukjent 
om det er kraft eller dybde som genererer 
blodstrøm under brystkompresjoner.5 Det 
anbefales at sirkulasjon under pågående 
HLR monitoreres for eksempel ved å måle 
innholdet av CO2 i utåndingsluften (ETCO2, 
capnografi).

De siste årene har det kommet 
mange retrospektive studier som viser at 
det er lik overlevelse dersom legfolk gjør 
HLR med kun brystkompresjoner eller på 
konvensjonell måte (30:2). To randomiserte 
studier av instruksjoner om HLR til innrin-
gere viste like god overlevelse i gruppen 
som fikk instruksjoner om kun brystkom-
presjoner.6,7 Dyreforsøk viser imidlertid rask 
deoksygenering under HLR uten ventila-
sjoner.8 Kasuistikker antyder at agonale 
gisp kan bidra til ventilasjon i protraherte 
forløp.9 Helt nylig har det kommet data fra 
Japan som tyder på at konvensjonell HLR gir 
bedre overlevelse, spesielt dersom det er en 
ikke-kardial årsak og dersom start av HLR 
var forsinket.10 I lys av dette er det rimelig at 
alle profesjonelle fortsatt lærer og praktise-
rer konvensjonell HLR, og at opplæring av 
legfolk fortsatt inkluderer ventilasjoner.

Det er lite nytt om defibrillering ved 
hjertestans. Både dyreforsøk og retrospek-
tive humane studier tyder på at det er gun-
stig å ha så kort opphold i kompresjonene 
før sjokk som mulig,3,11-13 og det anbefales nå 
å kontinuere kompresjonene mens defibril-
latoren lader etter analyse. I en elegant 
studie i en stolt tradisjon av forskeren selv 
som forsøksperson, har Lloyd vist at risiko 
ved håndkontakt under defibrillering med 
selvklebende elektroder ser ut til å være 
liten, men foreløpig får vi nøye oss med å 
lage så kort pause som mulig.14

Medikamenter under HLR er alltid 
kontroversielt, og det er banebrytende at 
det i den siste utgaven av de internasjo-
nale retningslinjene er klart formulert at 
brystkompresjoner og defibrillering er mye 
viktigere enn noe medikament. Atropin er 
fjernet som rutinemedikasjon ved initial 
ikke-sjokkbar rytme. Adrenalin og amiodar-

one er de eneste medikamentene som fort-
satt anbefales, selv om ingen studier viser 
økt overlevelse. En norsk studie viste at 
overlevelsen ut av sykehus var den samme 
med og uten medikamenter (”IV ja” og ”IV 
nei”).15 For ikke-sjokkbare rytmer viste en 
sub-analyse at signifikant flere i gruppen 
”IV ja” ble innlagt i sykehus med egensir-
kulasjon, men igjen ingen forskjell i endelig 
overlevelse. Studien viser at det var mulig å 
gi god HLR også dersom man skal anlegge 
intravenøs tilgang og gi medikamenter. Fra 
Australia er det nylig presentert en ran-
domisert studie av adrenalin vs. placebo 
som igjen viser bedre korttidsoverlevelse 
i adrenalin-gruppen, men ingen forskjell i 
endelig overlevelse.16 Studien er ennå ikke 
publisert, men basert på presentasjoner 
på internasjonale møter kan det virke som 
overlevelsen blant pasienter inkludert i 
denne studien var lavere enn i en samtidig 
gruppe av ikke-inkluderte pasienter. Dette 
er et uvanlig funn ved en klinisk studie, 
og det blir ikke mindre interessant når det 
opplyses at standardbehandlingen for de 
ikke-inkluderte pasientene er at de ikke får 
iv tilgang eller medikamenter [I Jacobs, 
foredrag, Porto 2010].

I Norge har vi tradisjon for skille oss 
litt ut, og i 2005 var det heftige diskusjoner 
da den norske versjonen av retningslinjene 
skilte seg fra de internasjonale (3-minutters 
sløyfer vs. 2-minutters sløyfer). Kunne det 
være riktig at vi i Norge hadde skjønt mer 
enn den samlede internasjonale eksperti-
sen? Forskjellene er knyttet opp til hvordan 
medikamenter skal og bør administreres, og 
de endringene som er gjort fra ERC i de siste 
retningslinjene, rokker ikke ved argumenta-
sjonen fra forrige runde.17 Vi vil derfor også 
i de neste fem årene ha norske retnings-
linjer som skiller seg fra de internasjonale. 
Inntrykket fra diskusjonene internasjonalt er 
at mange kan være enige i argumentasjonen 
for de norske retningslinjene og innrømme 
at praksis fort kan ende opp nær den nor-
ske retningslinjen. Fra Norge er det publi-
sert oppløftende overlevelsestall de siste 
årene, men for å opprettholde et godt nivå 
kreves kontinuerlig fokus på alle leddene i 
behandlingskjeden.18,19
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iNteNSivBehaNdliNg av 
hjerteStaNSoverlevere. 
Prediktorer For PoSitiv 

utgaNg.
Rune Fanebust, Haukeland universitetssykehus

innledning
I Norge er det ca. 5000-6000 hjertestans 
årlig i følge Norsk Resuscitasjonsråd, men 
tallet er usikkert. I Haukeland uni-
versitetssykehus (HUS) sitt område 
er det årlig 180-220 personer som 
resusciteres og kommer til HUS. Av 
disse har 80 -100 pasienter egen 
sirkulasjon (ROSC) ved ankomst 
akuttmottak. Omlag 40 pasienter 
får årlig terapeutisk hypotermi 
(TH) for å forsøke å begrense sur-
stoffmangelsskader i hjernen. Fra 
2004 til utgangen av 2008 ble 199 
pasienter behandlet med TH ved Hjerteav-
delingen, HUS. Av disse hadde over halvpar-
ten akutt hjerteinfarkt, om lag en femtedel 
arytmi som følge av tidligere hjerteinfarkt, 
mens resten hadde annen hjertesykdom 
eller andre årsaker. Hos 2 % fant vi ingen 
sikker årsak.

Primærvurdering i sykehus
Årsak til hjertestans er viktig å fastslå så 
raskt som mulig da det har avgjørende 
betydning for videre behandlingsstrategi. 
Det er særlig viktig raskt å vurdere indika-
sjon for koronar angiografi, CT av hjerne/
lunger eller andre spesifikke organundersø-
kelser slik at kausal behandling kan gis der 
dette er mulig. Samtidig bestemmes det om 
det er indikasjon for TH.

Ved HUS behandles hjertestanspasi-
entene ved Medisinsk Intensiv- og Over-
våkningsavdeling (MIO) som er en del av 
Hjerteavdelingen.

terapeutisk hypotermi (th)
To studier publisert i New England Journal of 
Medicine i 2002 1, 2 har ført til at pasienter 
med bevitnet hjertestans over hele verden i 

dag behandles med hypotermi under visse 
forutsetninger. De fleste pasientene er alle-
rede delvis nedkjølt ved ankomst sykehus.

TH kan gis ved overflatekjø-
ling eller invasivt. Ved MIO brukes 
kjøling via kjølekateter i v. femoralis. 
Kald væske (Ringer) går gjennom 
et lukket system i kjølekateteret 
og kjøler ned blodet. Temperatur 
måles kontinuerlig elektronisk via 
blærekateter.

indikasjon for terapeutisk 
hypotermi
Vi har brukt indikasjoner anbefalt 

av ILCOR (International Liaison Committee 
on Resuscitation) i 2003 6.

 y Hjertestans pga. ventrikkelflimmer, 
ventrikkeltakykardi, asystole eller pulsløs 
elektrisk aktivitet (de to siste har ofte 
svært dårlig prognose, vurderes nøye)

 y Medisinsk personell skal ha startet HLR 
innen 15 minutter

 y Spontansirkulasjon (ROSC) < 60 minut-
ter etter bevitnet hjertestans

 y Fortsatt komatøs etter innkomst (ikke 
tegn til oppvåkning)

 y Pasienter < 80 år (pasienter >80 år ikke 
undersøkt i studier, vurderes hos sprek 
pasient med kortvarig og god HLR)

ikke indikasjon for terapeutisk 
hypotermi

 y Andre årsaker til hjertestans enn hjertea-
rytmi (mangler data, vi har gjort noen få 
unntak)

 y Terminal sykdom, alvorlig grunnlidelse 
eller sterkt pleietrengende

 y Generell blødningsproblematikk, primær 
koagulopati
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 y Ikke komatøse, begynnende oppvåkning i 
akuttmottak

 y Pasienter > 80 år

gjennomføring av 
terapeutisk hypotermi
Pasienter med indikasjon for koronar angio-
grafi går straks til angiografi, evt. gjøres PCI. 
Hvis indikasjon for kjøling, legges kjølekate-
ter på angiolab før overflytning til MIO. Hos 
pasienter som ikke er innom angiolab og 
som skal kjøles, legges kjølekateter på MIO.

Pasientene sederes med midazo-
lam/alfentanil og respiratorbehandles med 
fullstendig maskinstyrt ventilasjon. Ved evt. 
skjelvinger under nedkjøling og oppvarming 
gis muskelrelaksans (vecuronium); de fleste 
skjelver ikke ved 33 grader. Temperatur 
måles med blærekateter med elektronisk 
temperaturmåler. Pasientene holdes på 33 
grader i 24 timer, deretter oppvarming med 
½ grad/time til normal kroppstemperatur 
(tar 5-6 timer). Deretter unngås hypertermi. 
Det gis ingen ernæring under kjøleperioden, 
men rutinemessig protonpumpehemmer 
intravenøs profylaktisk mot stressulcera. 

Tromboseprofylakse gis vanligvis med eno-
xaparin 40 mg x 1 sc.

I nedkjølingsperioden har vi en stan-
dardisert behandlingsplan som tilpasses 
den enkelte pasient, se tabell 1:

Hypotermi kan indusere metabolske 
forstyrrelser inklusiv hypokalemi, hypomag-
nesemi, hypofosfatemi og hyperglykemi. 
Derfor måles elektrolytter og blodsukker 
hyppig. Koagulasjonssystemet og andre 
organsystemer kan også påvirkes. Even-
tuelle problemer pleier å løse seg ved 
oppvarming.

terminologi
Mulige utfall etter hjertestans og gjenoppli-
ving (figur 1): 

hjernedød
Irreversibelt opphør av alle funksjoner i 
hjerne og hjernestamme. Ingen aktivitet 
i respirasjonssenter, og ingen respons fra 
hjerne eller hjernenerver. Brukes som død-
skriterium i mange land. Det er ingen utslag 
ved kalorisk prøve og apnoetest. Hjernedød 
påvises endelig ved opphør av blodsirkula-
sjon i hjernen ved CT angiografi.

Tabell 1

Behandling Mål Tiltak
Blodtrykk MAP > 60 – 70 

mmHg 
Ringer/NaCl= 1:1, pressor, 
inotropi

Puls (ofte bradykardi) > 30 
(40) (MAP viktigst) 

evt. dopamin?

Sentralt venetrykk CVP 8 – 12 mmHg Volum, vasodilatasjon
EKG, frekvens/iskemi 60 – 100 /min Volum, sedasjon, betablokker
Temperatur 33 +/- 1 °C i 24 

timer 
Coolgard®, evt. paracetamol, 
unngå temp > 37,5 °C, evt. is- 
og spritomslag

Blodgasser pH 7,35-7,45 Korrigeres ikke for temperatur
paO2 10 -12 kPa Respiratorinnstillinger, PEEP
pCO2 5 – 6 kPa

Blodsukker 5 – 8 mmol/l Glukose/insulin. Unngå 
hypoglykemi

Elektrolytter Normalområde Evt. substitusjon (obs! K, Cl, 
Mg, P, Ca)

Hb > 9 g/dl Transfusjon
Diurese > 1 ml/kg/t Mer volum?
Kramper Hindre/unngå 

kramper 
Øk sedasjon med mida-
zolam, start med fenytoin 
(Pro-epanutin), evt. propofol. 
Nevrolog?
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 (Persisterende) vegetativ tilstand
Ingen egentlig kontakt med omgivelsene 
eller interaksjoner med andre. Ingen tegn 
til gjentatte, reproduserbare eller hensikts-
messig respons på synsinntrykk, hørselsti-
muli eller berøring. Ikke noen forståelse 
eller språklig uttrykk, men har sykler med 
søvn og våkenhet. Tilstrekkelig bevarte 
hypotalamisk- og hjernestamme-funksjon 
til å overleve med medisinsk behandling 
(kunstig ernæring etc.). Inkontinens, varier-
ende bevarte hjerne- og spinalreflekser. 
Kalles persisterende hvis den har vart i mer 
enn 4 uker.

Prognosevurdering
Vi kan skille mellom prognostiske faktorer 
før og etter innleggelse i sykehus:

Blant de første er årsak til hjerte-
stans, omstendigheter omkring hjertestans, 
forløp av gjenoppliving og pasientrelaterte 
forhold.

Etter innleggelsen vurderes progno-
sen etter klinisk forløp/funn, elektrofysiolo-
giske undersøkelser, biokjemiske undersø-
kelser og bildeframstilling av hjerne.

omstendigheter ved gjenoppliving som 
gir håp om god prognose:
Bevitnet hjertestans, VF/VT som primær-
rytme, tidlig resuscitering og varighet av 
AHLR < 15-20 min før ROSC.

omstendigheter ved gjenoppliving med 
dårlig(ere) prognose:
Ikke bevitnet stans, asystoli eller PEA som 
primærrytme, ikke AHLR første 5-10 min og 
varighet av AHLR > 15-20 min før ROSC.

Pasientrelaterte egenskaper assosiert 
med dårlig prognose:
Alder >70 år, tidligere hjerneslag, nyresvikt, 
hjertesvikt, generell karsykdom og sykdom i 
flere sentrale organer.

Prediktorer for prognose ved anoksisk 
iskemisk encefalopati:
Gode, tidlige prediktorer for et resultat ”ikke 
bedre enn permanent vegetativ status” fins, 
mens prediksjon av et resultat ”bedre enn 
permanent vegetativ status” er vanskeligere 
og ikke et realistisk mål for dagens testing.

Slike undersøkelser må ha tilnær-
met 0 falskt positive resultater for å unngå 
at behandling avsluttes hos pasienter med 
mulighet for å komme seg.

Nevrologisk vurdering etter tre døgn 
har i mange studier vært brukt som et van-
lig tidspunkt for prognosevurdering. Ved 
hypotermibehandling ”stoppes tida” i minst 
1½-2 døgn og prognosevurdering hos disse 
pasientene krever noe lenger tid (foreløpig 
mindre data på nedkjølte pasienter). I tillegg 
må man alltid være oppmerksom på andre 
forhold som kan påvirke pasienten som 

Figur 1.
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sedasjon og metabolske forhold (leversvikt, 
nyresvikt etc.). Dette kan føre til at det kan ta 
mye lenger tid før sedativa er eliminert fra 
kroppen. Test med naloxon eller flumazenil 
kan evt. være til hjelp (antidot mot opiater 
og benzodiazepiner).

1. kliniske mål for prognose
Det fins noen gode, kliniske indikatorer for 
prognose. Disse er godt evaluert etter tre 
døgns behandling. Det er noe usikkerhet 
(færre data) om pasienter som har vært 
nedkjølt kan trenge noe lenger tid før evalu-
ering (fire-fem døgn?)

Og igjen: Pass på fallgruver (sedasjon, 
metabolske forhold etc.).

Pupillereaksjon
Dag 1: upålitelig, må ikke tillegges avgjø-
rende vekt (1/3 av pasientene som kommer 
seg kan ha dilaterte pupiller ved ankomst 
sykehus). Manglende pupillereaksjoneretter 
3 døgn indikerer svært dårlig prognose.

reaksjon på smertestimuli
72 timer: ingen reaksjon eller bare eksten-
sjon av ekstremiteter indikerer svært dårlig 
prognose.

kornearefleks
72 timer: Manglende kornearefleks er et 
svært pålitelig tegn for dårlig prognose.

anoksiske myoklonier
Prognostisk dårlig tegn, noen få falske posi-
tive, men som oftest har disse pasientene 
også betydelige nevrologiske utfall

Ofte kan situasjonen være uavklart 
etter tre til fem døgn, men hos de fleste 
hjertestanspasienter er den avklart innen to 
uker.

2. elektroencefalografi (eeg)
EEG kan påvirkes av medikamenter, 
metabolske forstyrrelser med mer. EEG 
kan endres under sykdomsforløpet, det er 
uklarheter om klassifikasjon av hypoksiske 
hjerneskader, og det kan være subjektive 
ulikheter i fortolkning. EEG avklarer om 
det er epileptisk aktivitet eller anoksiske 
myoklonier.

Konklusjon: Ofte inkonklusive 
svar; kan stundom gi god informasjon om 
prognose, men gir sjelden informasjon for 

å ta avgjørende beslutninger om videre 
behandling.

3. Somatosensory evoked potensials 
(SSeP eller SeP)
Som EEG gjøres undersøkelsen på pasien-
trommet. N. medianus stimuleres ved hånd-
leddet og impulser måles i brakialpleksus, i 
cervikalnivå av medulla og i cortex cerebri 
(figur 2). Dersom signalet ikke når fram 
til cortex, er testen positiv og uttrykk for 
svært dårlig prognose (ikke bedre enn PSV). 
Det er knapt noen falske positive resulta-
ter (bedre prognose enn PSV). En negativ 
test betyr ikke nødvendigvis god prognose. 
Sikkerhet er noe dårligere evaluert ved 72 
timer hos pasienter som har gjennomgått 
hypotermibehandling.

Konklusjon: SEP er svært godt evalu-
ert og den mest pålitelige markøren for 
dårlig prognose.

4. Ct og mr av hjerne
Disse undersøkelsene avslører straks 
blødninger. CT er ofte normal ved innkomst, 
men kan i alvorlige tilfelle allerede første 
døgnet vise ødem og utvisking av grense 
mellom grå og hvit substans i hjernebarken. 
Sistnevnte er et alvorlig funn som oftest 
indikerer dårlig prognose. CT kan være en 
viktig brikke i prognosevurderingen sammen 
med annen informasjon. Betydning av MR 
og PET er ikke fullt ut kartlagt for voksne.

Funksjonell MR (fMR) er en ny under-
søkelsesmetode som kan ha et potensiale 
for å si noe om pasienter i PSV, men dette er 
foreløpig uavklart.

Konklusjon: Bildediagnostikk kan 
være en viktig brikke i prognosevurderingen, 
men ikke avgjørende, brukes sammen med 
de andre prognoseindikatorene.

5. Biokjemiske prognosemarkører
Det fins en rekke av disse, men ingen har 
slått i gjennom. Den beste og mest lovende 
synes å være neuronspesifikk enolase (NSE). 
I en studie 5 på 231 pasienter med hjertestans 
var NSE > 33 mg/l mellom 24 og 72 timer 
en sterk prediktor på alvorlig utfall uten 
noen falsk positive (prognose bedre enn 
PSV).
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Konklusjon: NSE synes lovende, men 
trenger mer utprøving. Det kan også være 
alvorlige skader med verdier < 33 mg/l.

Stundom kan det være 
vanskelig….
Ofte avklares prognosen i løpet av den 
første uka etter hjertestans, men stun-
dom tar det lengre tid. Det er nødvendig 
å bruke den tida det tar for en sikker 
prognosevurdering, men samtidig ikke 
lenger tid enn nødvendig (belastning for 
pårørende, ressursbruk med mer). Det er 
viktig med tidlig og realistisk informasjon 
til pårørende og videre tett kontakt. Det er 
avgjørende at den informasjonen vi som 
behandlere gir til pårørende er riktig og til 
å stole på. Uten pårørendes tillit kan det 
oppstå misforhold mellom våre prognoser 
og pårørendes forventning. Det er ikke så 
rart at pårørende kan være skeptiske til 
at vi kan vite sikkert hvordan prognosen 
er; avisene har stadig historier om “våknet 
opp etter måneder eller år i koma ...”. At slike 
forløp knapt gjelder for personer utsatt for 
alvorlige surstoffmangelskader i hjernen, 
kan lønne seg å si tidlig til pårørende i 
sykdomsforløpet.
Noen spørsmål som alltid må stilles ved 
vanskelige avgjørelser:

 y Forlenges en naturlig dødsprosess?  
Ikke-skade prinsippet (Hippokrates)

 y Gir utredningen/behandlingen 
en klinisk meningsfull progno-
segevinst?  
Velferdsprinsippet 
(legeperspektivet)

 y Hva ønsker/ville pasienten selv 
ha ønsket?  
Autonomiprinsippet 
(pasientperspektivet)

 y Hvis behandlingen ikke er til 
skade, er nyttig og pasienten 
ønsker den, har likevel andre 
et sterkere krav på slik bruk av 
ressurser? 
Rettferdighetsprinsippet 
(samfunnsperspektivet)

til slutt: hjelper 
det å gi terapeutisk 
hypotermi til 

pasienter med hjertestans?
Terapeutisk hypotermi for å forebygge/
redusere anoksisk hjerneskade etter hjer-
testans bygger på 5 randomiserte studier 
med i alt bare 479 pasienter. Det er spesielt 
de to studiene fra 2002 publisert i New 
England Journal of Medicine som har lagt 
grunnlaget for dagens utstrakte bruk av TH 
1,2. En metaanalyse nylig 8 konkluderer med 
at disse studiene ikke er av høy kvalitet og 
at beslutningsgrunnlaget for rutinemessig 
hypotermi ikke er godt nok fundamentert

Det er ingen tvil om at pasienter 
som blir nedkjølt før hjertet stopper, kan 
overleve en mye lengre stansperiode med 
et godt resultat enn normoterme. Det blir 
likevel noe helt annet når hjertet stopper 
ved normotermi og kjøling blir applisert 
i etterkant. Kan hende kan det være den 
svært gode logistikken det i dag er rundt 
behandling av hjertestans og at vi unngår 
hypertermi som er grunnen til bedring av 
prognosen ved hjertestans heller en selve 
hypotermibehandlingen?

Det er også mange uavklarte fakto-
rer ved TH. Noen av disse er tid til oppnådd 
kjøletemperatur, varighet av kjøleperiode, hvor 
lang oppvarmingsfasen skal være og dybde av 
hypotermi.

Det er nå nettopp startet en studie 
som heter “Target Temperature Manage-

Figur 2
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ment” (TTM-studien) som ledes av Niklas 
Nielsen fra Universitetet i Lund. Studien 
skal inkludere 850 pasienter som har vært 
resuscitert etter hjertestans der halvparten 
skal randomiseres til kjøling til 33 grader i et 
døgn (som i dag) mens den andre halvdelen 
skal kjøles til 36 grader (normotermi). At 
36 grader er valgt som normotermi skyldes 
at man ønsker å unngå skadelig hypertermi i 
forløpet.

I Norge er Oslo universitetssykehus 
Rikshospitalet og Haukeland universitets-
sykehus med i studien.

Sammendrag
Det er ca. 5000-6000 hjertestans i Norge 
årlig. Det prehospital redningsarbeidet er nå 
godt utbygd og velfungerende. Likevel kom-
pliseres resuscitering av hjertestans ofte av 
anoksisk hjerneskade.

Haukeland universitetssykehus har 
i perioden 2004 til 2008 behandlet 199 
pasienter med TH. Godt over halvparten 
av disse overlevde, de aller fleste med 
godt funksjonsnivå. Resultatene planleg-
ges publisert seinere i år og er i tråd med 

internasjonale funn. De fleste får enten et 
godt resultat eller de dør. Det er mye sikrere 
tidlige parametre for dårlig prognose enn for 
god prognose.

SEP er en pålitelig undersøkelse for 
tidlig påvisning av dårlig prognose.

OBS! Sedasjon og metabolske 
forandringer kan ”kamuflere” pasientens 
tilstand, bruk tilstrekkelig tid.Nytte av tera-
peutisk hypotermi ved hjertestans er ikke 
veldokumentert og trenger bedre dokumen-
tasjon. Tidlig og god kommunikasjon med 
pårørende må vektlegges.Det fins heldigvis 
mange solskinnshistorier!
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Når Skal vi teNke 
hjertetraNSPlaNtaSjoN?

Arne Andreassen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Ved henvisning til hjertetransplantasjon bør 
pasienten ha endestadium hjertesvikt til 
tross for optimal medisinsk behand-
ling, hvor revaskulariserende og 
antiarytmisk behandling (inklusive 
CRT(D)) har vært forsøkt/drøftet, 
og mekaniske hjelpemidler som 
IABP og LVAD (left ventricular assist 
device) enten er tatt i bruk eller skal 
vurderes som bro til transplantasjon.

kontraindikasjoner (1):
Hjertesykdom:
 Irreversibel pulmonal hypertension 

(PVR > 6 Wood-enheter)
Andre: Aktiv infeksjon

Sykdommer:
 Pulmonalt infarkt siste 6-8 

uker 
 Signifikant kronisk nyresyk-

dom med kreatinin > 200/
GFR < 25 ml/min

 Signifikant hepatisk lidelse 
med bilirubin > 2,5 x over 
øvre referanseområde eller 
ALAT/ASAT > 2 x over øvre 
referanseområde

 Aktiv eller nylig påvist 
malignitet

 Systemiske sykdommer (amy-
loidose, m.fl.)
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 Signifikant kronisk lungelidelse
 Signifikant symptomatisk perifer 

karsykdom
 Signifikant koagulopati
 Ferskt ulcus pepticum
 Kronisk lidelse med betydelig nedsatt 

førlighet
 Diabetes med organkomplikasjoner
 Betydelig adipositas (for eksempel > 

30 % over normal vekt)
Psykososiale:
 Aktiv mental sykdom. Vedvarende 

medikament-, tobakk- eller alkohol-
misbruk siste 6 måneder

Alder:
 > 65 år
For få år siden ville de fleste av disse kon-
traindikasjonene vært oppfattet som abso-
lutte. Det er de ikke i samme grad i dag. Vi 
transplanterer diabetikere, men er klar over 
at deres utsikter er klart dårligere jo flere 
preoperative komplikasjoner de har, som 
nyresvikt, perifer karsykdom, eller cerebrale 
insulter. Det samme gjelder røykere som 
fortsetter å røyke postoperativt – betinget 
sannsynligvis i tidligere utvikling av cancer 
og graftsklerose, og blant ”elektive” kandi-
dater for hjertetransplantasjon forlanges 
røykeslutt og 3-6 måneders avholdenhet. 
Absolutte kontraindikasjoner utgjøres i dag 
av irreversibel pulmonal hypertensjon med 
lungekarmotstand > 6,0 Wood-enheter, 
malignitet uten dokumentasjon av 5 års 
residivfrihet, uttalt perifer karsykdom og 
pasienter eldre enn 70 år.

Både ”elektive” (dvs. ikke innlagte, 
uten mekanisk støtte) og akutte hjertesvikt-
pasienter kan henvises. Den siste gruppen 
har vokst, og de siste 3 årene er en tredje-
del tilhørende det man i USA omtaler som 
UNOS 1, dvs. inneliggende med pågående 
infusjon av medikamenter og/eller meka-
nisk støtte i form av LVAD eller IABP. Denne 
utviklingen er naturlig, all den tid det er 
de sykeste som har mest å vinne. En nylig 
publisert registerstudie fra USA demon-

strerer klart at hjertetransplantasjon gir 
en signifikant, men relativt liten overlevel-
sesgevinst blant UNOS 2 pasienter (hjem-
meværende, i NYHA III) som får oppdatert 
medisinsk behandling, mens for UNOS 1 
gruppen går det svært dårlig uten et slikt 
tilbud (2).

Blant verktøy for utredning med 
prognostisk verdi forblir belastnings-EKG 
med oksygenopptak vår viktigste under-
søkelse (3). Retrospektive og prospektive 
studier ligger til grunn for veiledende abso-
luttverdier: Over 14 ml/kg/min taler mot 
transplantasjon, 10-14 ml/kg/min utgjør en 
gråsone, mens oksygenopptak under 10 ml/
kg/min tilsier svært dårlig prognose og uten 
kontraindikasjoner bør pasienten få tilbud 
om transplantasjon. Aaronsen og medar-
beideres ”heart falure survival score” brukes 
også som en veileder under utredning og 
inneholder flere variabler enn bare oksygen-
opptak (4).

aksepterte kriterier som indikerer 
hjertetransplantasjon er i dag:

 y Heart failure survival score med høy risiko
 y Maksimalt oksygenopptak < 10 ml/kg/
min/kardiogent sjokk/behov for inotropi

 y Hjertesvikt i NYHA klasse III/IV refrak-
tær til optimalisert medisinsk behandling

 y Uttalt begrensende iskemi utilgjen-
gelig for intervensjon eller kirurgisk 
revaskularisering

 y Vedvarende symptomatisk ventrikulær 
arytmi refraktær til medisinsk behand-
ling, ICD-behandling og kirurgi/ablasjon

Avgjørelsene om henvisning til utredning 
for hjertetransplantasjon kan være vanske-
lige. Vi mottar mange telefoner fra sykehus 
over hele landet hvor usikre forhold ønskes 
diskutert før en formell søknad sendes. 
Vår erfaring er at en slik praksis er god, 
enkelte spørsmål kan avklares direkte, en 
del tilleggsundersøkelser kan bli utført lokalt 
og det kan veilede vår prioritet og få frem 
spesielle hensyn som må ivaretas. n
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er aBlaSjoN av 
hjertearytmi aktuell i 

hjerteSviktBehaNdliNgeN?
Per Ivar Hoff, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Høy hjertefrekvens kan over tid gi takykar-
diomyopati og hjertesvikt. Hvilken hjerte-
frekvens som gir dette, er individuelt, men 
over 110-120/min kan sannsynligvis 
gi hjertesvikt. Om uregelmessighet 
i rytmen øker tendens til hjertesvikt 
er lite dokumentert. I et arbeid der 
21 pasienter ble behandlet med 
AV-knute-ablasjon og vanlig VVIR-
pacemaker og 29 pasienter ble 
medisinsk behandlet, økte EF fra 44 
% til 49 % etter 12 måneder i pace-
makergruppen selv om gjennom-
snittlig hjertefrekvens ble bedømt 
lik (1). Effekten ble forklart med en 
mer regelmessig ventrikkelaksjon.

De arytmier som oftest utløser 
svikt er mer permanente atrietakykardier 
eller reentry-takykardier fordi disse ofte 
gir 1:1 eller 2:1 ledning over AV-knuten med 
hjertefrekvenser ofte langt høyere enn 120/
min på tross av forsøk på medikamentell 
frekvensregulering og rytmekontrollerende 
behandling.

Supraventrikulære 
takyarytmier
De mest aktuelle supraventrikulære takya-
rytmier for ablasjonsjonsbehandling ved 
hjertesvikt er:

 y permanent atrietakykardi
 y PJRT (Coumel reentry takykardi) 

basert på spesielle posterosep-
tale ledningsfibre

 y typisk atrieflutter
 y atrieflutter etter tidligere MAZE 

kirurgi eller venstre atrieabla-
sjon for atrieflimmer

Ablasjon av atrietakykardier og PJRT på 
grunn av Coumel-fibre og typisk atrieflut-
ter har klasse I-indikasjon i de ESC/AHA/
EHRA-retningslinjene som omhandler abla-
sjonsbehandling. Flutter i venstre atrium kan 

gi samme hemodynamiske påvirkning over 
tid og må anses å ha samme kliniske indika-
sjon for ablasjonsbehandling hvis de ikke 

kan brytes eller hindres med medi-
kamentell profylakse. Atrieflut-
tere av alle typer er ofte vanskelig 
både å frekvensregulere og hindre 
med antiarytmika og betablokker. 
Man må anta at iatrogene venstre 
atriefluttere vil øke i antall parallelt 
med en kommende sterk økning 
i antall ablasjonsbehandlinger av 
atrieflimmer. Denne arytmi er ofte 
mer symptomgivende enn den 
atrieflimmer som var indikasjon før 

primærinngrepet (figur 1).

ablasjon av atrieflimmer ved 
hjertesvikt.
Retningslinjer anfører nå at moderat 
medikamentell frekvenskontroll (<110) ved 
atrieflimmer er tilstrekkelig hvis en ikke har 
symptomer basert på RACE-2-data. Hos 
pasienter med hjertesvikt synes det naturlig 
å mistenke at hjertefrekvens over 100/min 
er uheldig og medvirkende til symptomer og 
svikttegn. En bør nok her tilstrebe ventrik-
kelfrekvenser ned mot tidligere anbefalte 
verdier (< 80).

Ablasjonsbehandling av atrieflimmer 
med lungeveneisolasjon (PVI) hos pasienter 
med moderat høy hjertefrekvens som ledd 
i behandling av en mistenkt takykardio-
myopati er mulig. Problemet er å avgjøre 
om atrieflimmer er den primære årsak. Det 
foreligger en del data som viser at kardiale 
dimensjoner, bedømt ved ekkokardiografi, 
bedres ved vellykket ablasjon av atrieflim-
mer med reduksjon av atriestørrelse og 
bedring av EF (2,3). I ett materiale økte EF 
fra 35 til 55 % (4). En må ta med i vurde-
ringen av data at ekkokardiografi kan være 
utført i atrieflimmer før og sinusrytme etter 
ablasjon. Egne data fra enkelt pasient har 
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vist bedring av NYHA-klasse fra III til I, ven-
stre ventrikkels endediastoliske diameter 
fra 6,3 til 5,3 cm, EF økning fra 40 til 60 % 
og reduksjon i venstre atriums diameter fra 
5,6 til 3,8 cm. Egne data, som inkluderer CT-
bedømt volumendring av venstre atrium og 
proBNP, viser en statistisk signifikant reduk-
sjon av begge parametre etter vellykket PVI. 
Det er 1,5 ganger økt risiko for residiv av 
atrieflimmer ved ablasjon hos sviktpasienter 
sammenlignet med pasienter uten svikt i 
et oversiktsarbeid med 8 studier og 1851 
pasienter, og EF angis hos sviktpasientene 
å øke med 11 % (5). I blant kan ablasjon av 
AV-knuten og implantasjon av pacemaker gi 
kontroll over høy hjertefrekvens. Atriebidra-
get vil da være tapt. En randomisert studie 
der 43 pasienter ble ablasjonsbehandlet 
med PVI mot 40 med AV-knute-ablasjon + 
pacemaker, viste signifikant bedre resul-
tater i PVI-gruppen både med hensyn på 
EF, gangtest og livskvalitetsmåling (6). PVI 
synes å være å anbefale hvis mulig.

Hvis kurativ PVI ikke er mulig og AV-
knute-ablasjon + pacemaker velges, angir 
PAVE-studien at CRT-pacing gir bedre funk-
sjonelt resultat bedømt fra gangtester (7). 
Praksis vedrørende om CRT skal etableres 
primært eller bare ved sviktutvikling vari-
erer. Den potensielle profylaktiske effekten 
må veies opp mot komplikasjonsforhold ved 
etablering av CRT.

ablasjon ved etablert Crt
Ved etablert CRT-behandling for hjerte-
svikt vil en samtidig medikamentrefraktær 
atrieflimmer kunne overstyre pacingen med 

tidvis bortfall av synkronisering. 
Ved HUS overveier en ablasjon 
av AV-knuten hvis tolerabel 
frekvensregulerende medikasjon 
utenom Cordarone ikke løser 
problemet, og hvis pasienter har 
ikke-synkronisert rytme mer enn 
>10 % av tiden.

ablasjon ved lav eF og 
ventrikkeltakykardi
Ventrikkeltakykardi hos pasienter 
med lav EF etter gjennomgått 
hjerteinfarkt behandles oftest 
med ICD. Hvis ICD fyrer for ofte 
pga. arytmiresidiv og antiaryt-

miske medikamenter inkludert betablokker 
og Cordarone ikke kontrollerer arytmien, 
kan ablasjon av ventrikkelakykardi-substra-
tet overveies. Suksessraten er realistisk sett 
ca. 50 % etter 6 mnd. (8), men varierer i de 
forskjellige materialer. En oppnår ofte akutt 
suksess, men ny arytmi kan oppstå over tid.

CRT-behandling har vært mistenkt 
å kunne gi økt ventrikulær arytmitendens 
pga. remodellering og nytt substrat. Studier 
har i hovedsak vist en nøytral effekt eller en 
bedring hos kliniske sviktrespondere (9-11). 
Det er beskrevet at hos 4 % (12) kan ventri-
kulær takyarytmi øke 2-4 uker etter etablert 
CRT. Behandling kan da være ablasjon av 
arytmi eller å slå av CRT-funksjonen. Abla-
sjonsbehandling er mulig, men situasjonen 
indikerer at prognosen hos disse pasien-
tene er dårlig og hjertetransplantasjon må 
overveies. Ablasjonsbehandling av post-
iskemisk ventrikkeltakykardi krever i dag 
alltid vannkjølte katetere og 3-dimensjonale 
elektroanatomiske systemer for mapping av 
infarkt arr, unormale elektriske signaler og 
aktiveringsmønster under arytmien.

konklusjoner
Ablasjonsbehandling er indisert ved hjerte-
svikt som skyldes ukontrollerbare perma-
nente raske atriale takykardier inkludert 
atriefluttere og PJRT.

”Kurativ” ablasjon av langvarig per-
sisterende atrieflimmer med hjertesvikt bør 
inngå i strukturerte studieopplegg for best 
mulig utvelgelse av pasienter med taky-
kardiomyopati. Lungeveneisolasjon (PVI) 

Figur 1. EKG viser 2:1 overledet atrieflutter der nedre linje (C1) er 
kateteravledet med skarpe a-bølger mellom og i QRS-kompleks.
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er å foretrekke foran AV-knute-ablasjon og 
pacemaker.

Ved ablasjon av AV-knuten for å 
oppnå frekvenskontroll ved rask atriearytmi 
bør den permanente pacing være i form av 
CRT.

Ablasjon kan være aktuell ved hyp-
pig økt ventrikulær arytmi etter oppstartet 
CRT-D-behandling ved post-iskemisk 
hjertesvikt.
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madit-Crt og raFt. deSigN og 
reSultater. SuBaNalySer

Kari Jønland, Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Biventrikulær pacing/CRT er nå etablert 
som behandling hos pasienter med bredde-
økt QRS-kompleks og svikt i NYHA-klasse 
3 og 4 tross maksimal medisinsk 
behandling. CRT-studiene viser 
gjennomgående revers remo-
dellering og bedring av venstre 
ventrikkels funksjon. Det er derfor 
nærliggende å tenke at å implantere 
CRT hos pasienter med grenblokk 
og lettere grad av svikt vil forebygge 
eller bremse sviktforverringen.

De siste par årene er det 
kommet 3 større kliniske studier 
som har sett på effekten av CRT hos pasi-
enter med lettgradig svikt (NYHA-klasse 
1-2). Formålet har vært å se om den effekten 
en ser på venstre ventrikkels funksjon 
også viser seg i klinisk sviktutvikling og 
mortalitet.

Den første studien var REVERSE 
(1) som ble publisert i 2008. Dette var en 
multisenter-studie fra USA og Europa som 
inkluderte 610 pasienter i NYHA-klasse 1 
og 2 med EF < 40 % og QRS-bredde > 120 
ms. Over 80 % av pasientene var i NYHA-

klasse 2, og de som var i NYHA-klasse 1 
skulle ha hatt symptomatisk svikt tidligere. 
Alle pasientene fikk implantert CRT, og de 

ble randomisert til aktiv CRT eller 
minimal pace-funksjon. Primært 
endepunkt var ”heart failure clinical 
composite respons”, hvor pasi-
entene ble gradert som forverret, 
uendret eller bedret. Etter 1 års 
oppfølging så en ingen signifikant 
forskjell på primært endepunkt, 16 
% forverret i CRT-på-gruppa mot 21 
% i CRT-av-gruppa. Imidlertid fant 
en at tiden til innleggelse for svikt-

forverring var signifikant lengre i gruppa 
med aktiv CRT.

De europeiske pasientene, i alt 262, 
ble fulgt i ytterligere et år, og resultatene fra 
denne europeiske kohorten ble publisert i 
2009 (2). De europeiske pasientene hadde 
bl.a. litt lavere andel av iskemisk hjertesyk-
dom (44 % mot 55 %) og gjennomsnittlig 
litt bredere QRS-kompleks (156 ms mot 
151 ms). I den europeiske kohorten fant en 
signifikant forskjell i primært endepunkt 
med kun 19 % forverrede pasienter i CRT-



hjerteforum   N° 2/ 2011/ vol 2489

på-gruppa mot 34 % forverrede i CRT-av-
gruppa etter 2 år. En fant også en signifikant 
mortalitetsgevinst allerede etter et år. 
Forfatterne har selv ingen sikker forklaring 
på hvorfor de europeiske pasientene skiller 
seg fra totalmaterialet, annet enn lengre 
oppfølgingstid og annen demografisk profil.

MADIT-CRT (3) ble så publisert i 
oktober 2009. Denne studien inkluderte 
1820 pasienter (1270 fra USA og 530 fra 
Europa) med iskemisk hjertesykdom og 
hjertesvikt i NYHA-klasse 1-2 eller ikke-
iskemisk hjertesvikt i NYHA-klasse 2, EF < 
30 % og QRS-bredde >130 ms. Alle pasien-
tene fikk her ICD, og de ble randomisert til 
å få CRT i tillegg. Studien var ikke blindet, 
så både pasienten og behandlende leger var 
klar over om det ble implantert CRT-D eller 
bare ICD.

Primært endepunkt var kombinert 
død og non-fatal hjertesviktforverring. Bare 
ca. 15 % av pasientene var i NYHA-klasse 1, 
og 10 % av pasientene hadde vært i NYHA-
klasse 3-4 tidligere. Gjennomsnittlig EF var 
24 %, 55 % hadde iskemisk hjertesjukdom, 
65 % hadde QRS-bredde over 150 ms og 70 
% hadde venstre grenblokk.

Etter gjennomsnittlig 2,4 års oppføl-
ging fant man at det gikk klart bedre med 
dem som fikk CRT med 34 % relativ risi-
koreduksjon i primært endepunkt. Risikore-
duksjonen var drevet av hjertesvikthendel-
ser alene, en fant ingen forskjell i mortalitet. 
Mortaliteten var også lav, 3 % årlig i begge 
grupper.

Studien hadde 7 prespesifiserte sub-
grupper: alder, kjønn, NYHA-klasse, QRS-
bredde, EF samt endediastolisk og endesys-
tolisk volum. Av disse var det kun kjønn og 
QRS-bredde som viste klare forskjeller. Ved 
QRS-bredde < 150 ms var det ingen signifi-
kant effekt, men med QRS > 150 ms var det 
klar fordel med CRT. Både kvinner og menn 
hadde effekt, men kvinner klart bedre.

I løpet av de første 30 døgn var det 
en del komplikasjoner, som pneumotho-
rax, infeksjoner, hematomer som krevde 
drenasje og ledningsrevisjoner. Totalt var 
det 4 % komplikasjoner i ICD-gruppa, mens 
det var 10,6 % i CRT-D-gruppa. Under 
videre oppfølging angis det at det var 4,5 
alvorlige implantat-relaterte hendelser per 
100 implantat-måneder i CRT-D-gruppa og 

5,2 hendelser per 100 implantat-måneder i 
ICD-gruppa.

ESC kom med en oppdatering på 
retningslinjer for implantat-terapi ved hjer-
tesvikt i høst, og angir da klasse 1A-indika-
sjon for CRT for å redusere morbiditet og 
forebygge sykdomsprogresjon ved NYHA-
klasse 2, EF < 35%, QRS-bredde > 150 ms 
og sinusrytme. Dette begrunnes hovedsake-
lig med REVERSE og MADIT-CRT-studiene, 
og en har her altså lagt sub-gruppe-analy-
sene til grunn.

RAFT-studien som ble publisert i 
desember 2010 (4), var en multisenter-
studie utgått fra Ottawa i Canada. Den 
inkluderte 1798 pasienter i NYHA-klasse 
2 eller 3, med EF < 30 % og QRS-bredde > 
120 ms. Halvveis i inklusjonsperioden kom 
CARE-HF-studien (5) med påfølgende end-
ring av internasjonale retningslinjer for CRT 
i NYHA-klasse 3, så etter dette ble bare 
pasienter i NYHA-klasse 2 inkludert. En 
endte da med kun ca. 20 % i NYHA-klasse 
3. Det var høyere andel med iskemisk betin-
get svikt enn i MADIT-CRT, ca. 76 %, og det 
var enda høyere andel menn (nesten 83 % 
mot 75 % i MADIT-CRT). Gjennomsnittlig EF 
var 22,6 %, gjennomsnittlig QRS-bredde var 
158 ms og 72 % hadde venstre grenblokk.

Det primære endepunktet her var 
død eller hospitalisering for hjertesvikt. 
Etter gjennomsnittlig 40 måneders oppføl-
gingstid fant en klar effekt både på primært 
endepunkt og på mortalitet, med en relativ 
risikoreduksjon på 25 % for begge. 5-års 
mortalitet var 28,6 % i CRT-D-gruppa mot 
34,6 i gruppa med ICD alene.En beregner da 
at 11 pasienter må behandles med CRT i til-
legg til ICD i 5 år for å unngå en innleggelse 
for hjertesvikt, og 14 pasienter må behand-
les i 5 år for å unngå ett dødsfall.

Det var 13 prespesifiserte sub-grup-
per; alder, kjønn, NYHA-klasse, iskemisk/
non-iskemisk årsak, QRS-bredde, QRS-mor-
fologi, EF, atrieflimmer, diabetes, hyperten-
sjon og GFR. Også her så en forskjell på 
kjønn og QRS-bredde. Ved QRS-bredde > 
150 ms var det klar effekt, men ved smalere 
QRS-bredde så en ikke signifikant effekt. 
I tillegg ser en ingen effekt ved høyre eller 
uspesifisert grenblokk, men klar effekt ved 
venstre grenblokk. Det var heller ingen 
effekt hos de knappe 13 % av pasientene 
som hadde atrieflimmer, mens en ikke fant 
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noe forskjell på NYHA-klasser eller baken-
forliggende sjukdom.

Også i RAFT-studien fikk man 
en del komplikasjoner i forbindelse med 
implantasjonen. I ICD-gruppa (n=731) 
oppsto dette hos 58 av pasientene mot 
124 i CRT-D-gruppa (n=1089). Så mange 
som 56 % av pasientene hadde minst én 
innleggelse i løpet av oppfølgingstida, de 
fleste pga. kardiovaskulær årsak. Men 12 % 
av ICD-pasientene og 20 % av CRT-D-pasi-
entene hadde minst en implantat-relatert 
innleggelse.

Resultatene fra de 3 studiene er 
nokså konsistente med klar effekt av CRT 
også ved lettere grad av svikt. Effekten var 
noe bedre i RAFT-studien, som både hadde 
litt sykere pasienter og lengre oppfølgings-
tid. Svært få av pasientene i studiene var i 
NYHA-klasse 1, så denne gruppen vet vi vel 
fortsatt svært lite om.

Subgruppeanalysene er også nokså 
entydige på at effekten er best hos dem 
med de bredeste QRS-kompleksene, men 
grensen på 150 ms som er brukt er vel litt 
tilfeldig.

Selv om effekten er klar, har vi her en 
pasientgruppe med lav mortalitet og relativt 
lav risiko. Sett i forhold til dette, er kompli-
kasjonsraten ikke ubetydelig. Risikoen er 

også større ved implantantasjon av CRT-D 
enn ved ICD alene.

Jeg tror det er riktig å implantere 
ICD noe tidligere i sykdomsforløpet enn vi 
gjorde i starten, men utfordringen videre 
blir å finne hvor tidlig vi skal gå inn, slik at 
komplikasjoner og problemer i oppfølgin-
gen ikke blir et større problem enn selve 
sykdommen.
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Svein Færestrand, Hjerteavdelingen og Institutt for indremedisin, Haukeland 

universitetssykehus og Universitetet i Bergen,

reverSe-studien
I den europeiske delen av REVERSE-
studien (1) ble det inkludert 262 
pasienter i NYHA-funksjonsklasse 
II og I (tidligere symptomatiske) 
som ble randomisert til optimal 
medikamentell behandling (CRT-
OFF) eller CRT-P/CRT-D-ON. Hen-
sikten med studien var å evaluere 
langtidsutkomme av CRT (kardial 
resynkroniseringsterapi) etter en 
oppfølgning på 24 måneder. Det 

primære endepunkt var et sammensatt 
klinisk endepunkt som bestod av ande-

len pasienter som ble dårligere i 
CRT-OFF versus CRT-ON gruppen 
når det gjelder total mortalitet, 
innleggelser i sykehus for forværret 
hjertesvikt, NYHA-funksjonsklasse, 
overgang til den andre randomi-
seringsgruppen og pasientens 
egen vurdering av tilstanden. 
Bedømmelsen ble gjort dobbel 
blind. Sekundære endepunkter var 
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venstre ventrikkels volum hos pasientene 
med CRT-OFF versus CRT-ON. Inklu-
sjonskriteriene var pasienter på optimal 
medikamentell hjertesviktbehandling med 
QRS-bredde > 120 ms, LVEF < 40%, LVEDD 
> 55 mm og med eller uten ICD-indikasjon. I 
tidsrommet 6 måneder til 24 måneder etter 
CRT-implantasjonen økte andelen pasienter 
som fikk forværring av hjertesvikten, fra 20 
% til 34 % og fra 7 % til 19 % i henhodsvis 
gruppen med CRT-OFF versus CRT-ON. I 
CRT-OFF-gruppen utgjorde død eller syke-
husinnleggelse 68 % av pasientene med 
forværret hjertesvikt. Fra studiestart til 24 
måneder økte LVEF fra 28,1 % til 34,8 % og 
fra 27,8 % til 29,9 % i CRT-ON versus CRT-
OFF gruppen. Fra studiestart til 24 måneder 
falt venstre ventrikkels ende-diastolisk 
volum-indeks (LVEDVi) fra 133 ml/m2 til 
103 ml/m2 og økte fra 129 ml/m2 til 132 ml/
m2 i gruppen med CRT-ON versus CRT-
OFF. Forskjellene mellom de to gruppene 
var høysignifikante når det gjelder kliniske 
sammensatte symptomer, LVEDVi og LVEF. 
Etter 24 måneders oppfølgning var det kom-
binerte endepunktet sykehusinnleggelse 
for hjertesvikt eller død 24 % versus 11,7 % 
i gruppen med CRT-OFF versus CRT-ON 
(p=0,003). Dette representer en reduksjon 
på 62 % av de kombinerte endepunktene 
død og innleggelse for hjertesvikt i sykehus 
for gruppen med CRT-ON versus CRT-OFF. 
Total mortaliteten etter 24 måneder var 8,6 
% i CRT-OFF-gruppen versus 5,7 % i CRT-
ON-gruppen (HR=0,40, p= 0,09).

Den europeiske del av REVERSE-
studien viste at CRT-P (32 % av pasien-
tene) eller CRT-D (68 % av pasientene) 
hos selekterte hjertesviktpasienter som var 
asymptomatiske eller hadde lett hjertesvikt 
på optimal medikamentell behandling, førte 
til bedring av sammensatte symptomer på 
hjertesvikt, bedring av venstre ventrikkels 
struktur og funksjon og modifiserte progre-
sjonen av hjertesvikt.

madit -Crt
MADIT-CRT (2) inkluderte 1820 pasienter 
på optimal medikamentell behandling med 
iskemisk eller ikke-iskemisk kardiomyopati, 
LVEF ≤ 30 %, QRS ≥130 msek, NYHA-
funksjonsklasse I eller II for pasientene med 
iskemisk etiologi og NYHA-klasse II for 

pasientene med ikke-iskemisk etiologi. Det 
primære kombinerte endepunkt var første 
forekomst av enten død eller hjertesvikt-
forværring med symptomer eller tegn som 
responderte på intravenøs medikamen-
tell behandling enten poliklinisk eller ved 
intravenøs behandling/økt per oral behand-
ling ved innleggelse i sykehus. Pasientene 
ble randomisert til CRT-D (n=1089) eller 
til ICD (n=731). Etter gjennomsnittlig 2,4 
års oppfølging fant en 34 % reduksjon av 
risikoen for død eller ikke-fatal hjertesvikt 
i CRT-D-gruppen versus ICD-gruppen, og 
41 % reduksjon av hjertesvikthendelser i 
CRT-D-gruppen versus ICD-gruppen. Det 
var lik årlig total mortalitet på 3 % i hver 
gruppe. Etter 1 års oppfølging viste ekko-
kardiografi av 746 CRT-D-pasienter og 620 
ICD-pasienter at LVEF økte henholdsvis 11 
prosentpoeng versus med 3 prosentpoeng 
i de to gruppene. LVEDV falt med 52 mL og 
15 mL og LVESV falt med 57 mL og 18 mL i 
CRT-D- versus ICD-gruppen. Forskjellene 
mellom de to gruppene var høysignifikante 
for LV volum-parametrene og LVEF.

raFt-studien
I RAFT-studien (3) ble det inkludert 1798 
pasienter i NYHA-funksjonsklasse II og III 
etter optimal medikamentell hjertesvikt-
behandling, QRS-bredde >120 ms eller 
pacet QRS-bredde ≥ 200 ms, LVEF ≤ 30 %, 
LVEDD ≥ 60 mm, sinusrytme eller kronisk 
atrieflimmer/-flutter med hvile-ventrik-
kelfrekvens ≤ 60 slag/min og ventrikkel-
frekvens ≤ 90 slag/min under 6 minutters 
gangtest eller planlagt AV-knute-ablasjon. 
Pasientene ble randomisert til ICD (n=904) 
eller CRT-D (n=894). RAFT-studien har lang 
oppfølgningstid på 5 år og viser at CRT-D 
versus ICD hos pasienter i funksjonsklasse-
II førte til 29 % reduksjon av total morta-
litet, og de kombinerte endepunkt innleg-
gelse for hjertesvikt og total mortalitet ble 
redusert med 27 %. RAFT-studien viser 
altså for første gang at CRT-D bedrer over-
levelsen utover det ICD yter hos pasienter i 
NYHA-klasse II som allerede har indikasjon 
for primærprofylaktisk ICD. Effekten var den 
samme hos pasienter i NYHA-funksjons-
klasse II og III. For pasientene i NYHA-
klasse II og III viste studien 25 % reduksjon 
av kombinert totalmortalitet og innleggelse 
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i sykehus, redusert totalmortalitet med 25 
% med absolutt reduksjon av mortalitet på 
6 prosentpoeng i løpet av 5 års behandling. 
For å hindre et dødsfall må en behandle 14 
pasienter i 5 år. CRT-D reduserer sykehus-
innleggelser for hjertesvikt, og 11 pasienter 
må behandles i 5 år for å hindre en sykehus-
innleggelse for hjertesvikt.

kostnadseffektivitet av Crt 
ved lett hjertesvikt
Som parametre for kostnads-effektivitet 
inngår måling av om: 1) behandlingen 
øker livslengden, 2) behandlingen bedrer 
livskvaliteten og 3) behandlingen både 
øker livslengden og bedrer livskvaliteten. 
”Quality-adjusted life-year” (QUALYs) 
benyttes som et mål for effektivitet og er 
en indikator på økningen av livslengde og 
bedringen av livskvalitet. Kostnaden og 
gevinsten med den nye behandlingen, CRT, 
ved lett hjertesvikt benyttes i beregningen 
og sammenlignes med tilsvarende for den 
beste eksisterende medisinske hjertesvikt-
behandlingen for å kalkulere den såkalte 
” incremental cost-effectiveness ratio”. 
Beregningen av kostnadseffektivitet for CRT 
gjøres etter formelen: kostnadseffektivitet 
= (Cost CRT – Cost Med) : (Life year CRT – 
Life year Med).

Basert på data fra REVERSE-studien 
fant en i CRT-OFF-gruppen av pasienter en 
kostnad på 16 626 €, leveår oppnådd var 
6,39 og QUALYs 5,8 (4). For CRT-ON grup-
pen av pasienter fant en kostnad på 28 081 
€, leveår oppnådd 7,34 og QUALYs 5,98. 
Differansen mellom disse parametrene for 
pasienter med CRT-ON versus CRT-OFF 
blir 11 455 €, leveår vunnet 0,94 og QUALYs 
0,80. CRT-ON versus CRT-OFF (medika-
mentelt behandlede) førte til en økning på 
0,94 leveår eller 0,80 QALYs til en ekstra-
kostnad på 11 455 € over en 10 års periode.

Dette gir en ” incremental cost-
effectiveness ratio” på 14 278 € per QALY 
pasientene med lett hjertesvikt vinner 
ved CRT. Utfra disse dataene konkluderte 
en med at CRT for selekterte pasienter 
med lett hjertesvikt er en kostnadseffektiv 
behandling.

Nye retningslinjer for Crt 
hos selekterte pasienter med 
lett hjertesvikt
Ved oppdateringen av European Society of 
Cardiology sine retningslinjer for implantat-
behandling av pasienter med hjertesvikt fra 
sommeren 2010 (5) konkluderes det med 
at optimalt medikamentelt behandlede 
hjertesviktpasienter i NYHA-funksjons-
klasse II med QRS ≥150 ms, LVEF ≤ 35 % 
og sinusrytme har en klasse IA-indikasjon 
for fortrinnsvis CRT-D for å redusere 
morbiditet og hindre progresjon av hjerte-
svikten. Denne oppdateringen ser ut til å 
være basert på dataene fra MADIT-CRT- og 
REVERSE-studiene.

Pasienter i NYHA-funksjonsklasse 
I utgjorde bare henholdsvis 18 % og 15 % i 
MADIT-CRT-studien og REVERSE-studien, 
og datagrunnlaget for å anbefale CRT 
til disse ble vel derfor oppfattet som for 
svakt. Dessuten viste subgruppeanalyse av 
disse pasientene i MADIT-CRT-studien at 
de ikke hadde effekt på kombinert total-
mortalitet og hjertesvikt-hendelser, og i 
REVERSE-studien så en det samme for disse 
pasientene sammelignet med de i NYHA-
funksjonklasse II. I REVERSE-studien skulle 
pasientene også ha dilatert venstre ventrik-
kel (LVEDD ≥ 5,5cm), men dette er utelatt 
i retningslinjene, trolig fordi dette ikke var 
et krav i MADIT-CRT-studien. I MADIT-CRT-
studien fikk alle pasientene som ble rando-
misert til CRT, CRT-D, og i REVERSE-studien 
fikk 85 % av dem som ble randomisert til 
CRT, CRT-D, og resten fikk CRT-P. Trolig 
basert på at få pasienter fikk CRT-P i studi-
ene anbefales CRT-D fremfor CRT-P hos 
pasienter i NYHA-funksjonsklasse II. Det 
er vel egentlig ikke mulig å konkludere med 
noe annet implantatvalg enn det retningslin-
jene gjør utfra disse studiene all den stund 
CRT-P ble implantert hos bare 91 REVERSE-
pasienter. Det er tvilsomt om det blir gjort 
sammenlignende studier av effekten av 
CRT-P versus CRT-D i denne pasientpopu-
lasjonen som jo oftest allerede har en klasse 
I-indikasjon for primærprofylaktisk ICD som 
gjør det etisk vanskelig å implantere bare 
CRT-P.

Utfra de tunge og entydige dataene 
i store randomiserte studier bør en støtte 
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at de nye retningslinjene anbefaler CRT 
og da CRT-D fremfor CRT-P hos pasien-
tene i NYHA-funksjonsklasse II på optimal 
medisinsk behandling, med LVEF ≤ 35 % 
og sinusrytme. Når det gjelder avgrensning 
av CRT bare til pasienter med QRS ≥ 150 
ms, bygger dette jo på subgruppeanalyse, 
noe som er en ny praksis for fastsettelse 
av retningslinjer, men som man vel kanskje 
bør akseptere. Etter at retningslinjene ble 
vedtatt er RAFT-studien publisert, og denne 
viser betydelig reduksjon av 5 års mortalitet 
i tillegg til betydelig revers remodellering 
av venstre ventrikkel med bedring av LVEF 
og volumreduksjon ved CRT-D- versus 
ICD-behandling.

Det vitenskapelige datagrunnlaget 
for å anbefale CRT hos selekterte hjerte-
sviktpasienter i NYHA-funksjonsklasse II-IV 
tross optimal medikamentell behandling er 
så sterkt at det norske fagmiljøet i større 
grad bør ta dette innover seg og arbeide for 
at implantasjonsraten for CRT i Norge øker 
og kommer på linje med land det er naturlig 
å sammenligne oss med.

referanser
1. Daubert C, Gold MR, Abraham WT, Ghio S, 

Hassager C, Goode G, Szili-Torok T, Linde C. 
Prevention of disease progression by cardiac 
resynchronization therapy in patients with 
asymptomatic or mildly symptomatic left 
ventricular dysfunction: insights from the 
European cohort of the REVERSE (Resyn-

chronization Reverses Remodeling in Systo-
lic Left Ventricular Dysfunction) trial. J Am 
Coll Cardiol 2009; 54:1837–1846

2. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, Klein H, 
Brown MW, Daubert JP, Estes NA 3rd, 
Foster E, Greenberg H, Higgins SL, Pfeffer 
MA, Solomon SD, Wilber D, Zareba W. 
Cardiac-resynchronization therapy for the 
prevention of heart-failure events. N Engl J 
Med 2009;361:1329–1338.

3. Anthony S.L. Tang, George A. Wells, Mario 
Talajic, Malcolm O. Arnold, Robert Sheldon, 
Stuart Connolly, Stefan H. Hohnloser, Gra-
ham Nichol, David H. Birnie, John L. Sapp, 
Raymond Yee, Jeffrey S. Healey, and Jean L. 
Rouleau, for the Resynchronization–Defibril-
lation for Ambulatory Heart Failure Trial 
(RAFT) Investigators. Cardiac-Resynchroni-
zation Therapy for Mild-to-Moderate Heart 
Failure. N Engl J Med 2010;363:2385-95.

4. Cecilia Linde, Stuart Mealing, Neil Hawkins, 
James Eaton, Ben Brown, Jean-Claude 
Daubert, and on behalf of the REVERSE 
study group. Cost-effectiveness of cardiac 
resynchronization therapy in patients with 
asymptomatic to mild heart failure: insights 
from the European cohort of the REVERSE 
(Resynchronization Reverses remodeling in 
Systolic Left Ventricular Dysfunction). Eur 
Heart J 2010 Nov 25. [Epub ahead of print]

5. 2010 Focused Update of ESC guidelines on 
device therapy in heart failure. Authors/
Task Force Members, Kenneth Dickstein 
(Chairperson) (Norway), Panos E. Vardas 
(Chairperson) (Greece), Angelo Auricchio 
(Switzerland), Jean-Claude Daubert 
(France), Cecilia Linde (Sweden), John 
McMurray (UK), Piotr Ponikowski (Poland), 
Silvia Giuliana Priori (Italy), Richard Sutton 
(UK), Dirk J. van Veldhuisen (Netherlands). 
Eur Heart J 2010;31:2677-2687. n

myokarditt og dilatert 
kardiomyoPati. etiologi 
- viral, iNFlammaSjoN og 

immuNologi
Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Myokarditt er vanlig, men det finnes ingen 
gode data over den reelle forekomsten, da 
svært mange tilfelle forløper subklinisk. 
Videre har diagnostikken vært usikker, og 
Dallas-kriteriene som ble innført i 1987 for 
å standardisere teknikken med histologisk 

klassifisering, har ikke bidratt til å løse 
problemet pga. stor variabilitet i tolkning 
av histologiske snitt samt lav sensitivitet. 
En nærmere etiologisk klassifisering er imid-
lertid essensiell da behandling og forløp er 
svært forskjellig avhengig av underliggende 
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etiologi. Ved siden av MR er påvisning 
av virus med PCR-teknikk, immunfarging 
for påvisning av inflammasjon og påvis-
ning av sirkulerende antistoff sentrale i 
diagnostikken.

akutte myokarditter
For å forstå betydning både av virus 
og inflammasjon kan det være hen-
siktsmessig å inndele forløpet i 3 
stadier, noe som bygger på forløpet 
i dyreeksperimentelle modeller:

1. I fase I, virusfasen, trenger 
virus inn i cellene og starter 
den direkte destruksjonspro-
sessen og starter en immunologisk 
reaksjon

2. I fase II, autoimmun fase, inntrer en 
auto-reaktiv reaksjon der T-celler, 
cytokiner og kryss-reagerende 
antistoff er involvert

3. I fase III, kronisk fase med 
dilatert kardiomyopati, skjer det 
en kontinuerlig remodellering av 
hjertet.

Det finnes en rekke årsaker til myokar-
ditt (tabell 1), men det er grunn til å 
tro at virus, i alle fall i de vestlige land, 
står for flest antall av tilfellene. Viktige 
virus er enterovirus (Coxsackie-virus), 
adenovirus, parvovirus B19 og hepatitt 
C. Andre aktuelle virus er Epstein-Barr-
virus, cytomegalovirus, humant her-
pesvirus 6 og HIV-virus. For flere virus 
er det påvist spesifikke reseptorer og 
co-reseptorer som sikrer virus adgang 
til cellene. Etter at virus har fått tilgang 
til cellen vil mange produsere protea-
ser, og en nedbryting av cellen, for 
eksempel dystrofin-komplekset, starter, 
dvs., cytoskjelettet og sarkolemmas 
integritet rammes, og cellene mister sin 
funksjon og mange dør.

Samtidig som virus trenger inn 
i cellene aktiveres cellenes immunre-
spons. Aller først stimuleres kroppens 
innate (medfødte) immunsystem via 
toll-reseptorer som reagerer på pato-
gen-assosierte molekylære mønstre 
(PAMP). Dette medfører stimulering 
av ulike cytokiner. Bl.a. stimuleres ulike 
interferoner som virker beskyttende 
via hemmet virusopptak og cytokiner 

som IL-6 som via reseptoren gp130 hemmer 
nedbryting av cellestrukturer. Dette viser 
nødvendigheten av en adekvat immuno-
logisk respons. Samtidig vet vi at for sterk 

inflammatorisk respons er uhel-
dig og assosiert med et dårligere 
utfall. Immunresponsen er således 
nødvendig for overlevelse, men har 
samtidig en uheldig effekt. Klarest 
ses dette ved ulike knockout-model-
ler. Vi vet fra tallrike eksempler at 
overproduksjon av TNFα medfører 
myokardskade, men samtidig har 
TNFα-knockout-mus en betydelig 
overdødelighet ved akutt myokar-
ditt. Utfordringen ved intervensjon 

ligger således i å bestemme når, hvor mye 
og hvordan man gir ulike medikament for å 
dempe immunrespons.

Tabell. Årsaker til myokarditt

Infeksiøs
Virus

Adenovirus, enterovirus, parvovirus B19,
Epstein Barr-virus, cytomegalovirus, 
humant herpesvirus 6
vacciniavirus, HIV, + andre

Bakterier
Clostridium, difteri, hemofilus, myco-
plasma, mycobakterium,
pneumokokker, salmonella, stafylokok-
ker, streptokokker, + andre

Sopp
Aspergillus, candida, + andre

Spirocheter
Borrelia, leptospira, syfilis

Protozoer
Trypanozoma cruzi (Chagas sykdom)

Immun-mediert
Allergener (f.eks. medikamentindusert)
Alloantigen
Autoantigen 

Kjempecellemyokardit, sarkoidose, SLE, 
Wegners granulomatose

Toksisk 
Medikament
Alkohol
Metaller
Kjemiske forbindelser
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virus ved kronisk dilatert 
kardiomyopati
Virus har også en betydning ved kronisk 
kardiomyopati (CMP). En del tilfeller av 
pasienter med CMP kan spores tilbake til 
episoder med påvist myokarditt flere år 
tidligere. Ved nær 50 % av tilfellene med 
dilatert CMP finner man imidlertid ingen 
sikker årsak. En hypotese er at mange av 
disse tilfellene i virkeligheten har sam-
menheng med virus. Etter en virusinfeksjon 
vil de fleste bli friske. Noen vil imidlertid 
fortsette over i en kronisk infeksjon, og i 
slike tilfeller kan de patogenestiske forhold 
variere. I noen tilfeller kan man fortsatt se 
aktiv virusreplikasjon, i andre tilfeller ser 
man kun virus uten at det er holdepunkt for 
aktiv replikasjon. Skademekanismen kan da 
være utskillelse av proteaser som gir lyse 
eller stimulering til aktiv immunrespons.

Det debatteres imidlertid fortsatt 
hvor hyppig virusinfeksjoner er og hvilken 
betydning de har. I et arbeid fra Kuhl og 
medarbeidere (Circulation 2005:112:1965) 
fant man virus ved PCR i nær 2/3 av 
tilfellene hos pasienter med dilatert CMP. 
Hovedandelen av virus var parvovirus B19, 
men adenovirus og enterovirus ble funnet i 
noe lavere forekomst enn i tidligere studier. 
De kunne videre vise at viruspersistens, 
dvs. gjentatt måling av virus i 2 påfølgende 
biopsier med 3 mnd. mellomrom, var 
assosiert med et videre fall av EF i etter-
forløp, mens der virus hadde forsvunnet så 
man en bedring av EF. I en annen studie fra 
Tyskland av F. Kuethe og medarbeidere (Am 
Heart J 2007;153:850) så man imidlertid 
ingen prognostisk betydning av påvist virus i 
biopsi hos pasienter med dilatert CMP, idet 
verken EF eller kliniske endepunkter var affi-
sert. Betydning av virus er således fortsatt 
uklar, og behandlingsstudier er etterspurt.

En første fase-II-studie med inter-
feron ß er for få år siden gjennomført i 
Europa (BICC-studien). Hensikten var å se 
på effekten av 2 doser av medikamentet hos 
pasienter med dilatert CMP og påvist enten 
parvovirus B19, enterovirus eller adenovirus 
i myokardbiopsi. Studien viste at interfe-
ron ß resulterte i 35 % reduksjon av virus 
frem til neste biopsi etter 24 uker, mens 
tilsvarende tall i placebogruppen var 18 %. 
Man planlegger nå en fase-III-studie, der 

behandlingsgevinsten ved eliminasjon av 
virus på denne måten vil bli vurdert.

inflammasjon ved 
kardiomyopati
Inflammasjon har en utvilsom betydning 
hos mange tilfelle av kronisk dilatert CMP. 
Som regel dreier det seg om en autoim-
mun reaksjon etter tidligere gjennomgått 
myokarditt. Ved siden av dyreeksperimen-
telle studier, støtter flere observasjoner hos 
mennesker en involvering av immunap-
paratet. Utvikling av CMP hos pasienter 
med tidligere gjennomgått ukomplisert 
myokarditt, familieopphoping, assosiasjon 
med visse humane leukocytt-antigen og 
høye nivåer av sirkulerende nivå av antistoff 
rettet mot myokardproteiner støtter alle 
antagelsen om en autoimmun genese. Man 
regner med at både det medfødte og det 
adaptive immunsystemet er involvert, men 
den relative betydning av T-celler, B-celler, 
makrofager og ulike cytokiner kan variere. 
Påvisning av inflammasjon i myokard er vik-
tig. Vanlig histologi er lite sensitiv, og i dag 
vil man bruke immunhistokjemiske meto-
der. Indirekte kan man også få mistanke 
om inflammasjon ved MR med kontrast. I 
tillegg kan man få tilleggsinformasjon ved 
å måle sirkulerende antistoff i blod. Tidli-
gere studier har vist at familiemedlemmer 
til pasienter med dilatert CMP og som har 
høye antistofftitre i blod, i høyere grad utvi-
kler hjertesvikt enn dem uten antistoff (A. 
L.P. Caforio et al. Circulation 2007;115:76). 
Behandlingsstudier støtter også antagelsen 
om autoimmun genese hos mange. F.eks. vil 
fjerning av immunglobulin med immunad-
sorpsjon gi bedring av venstre ventrikkels 
funksjon hos pasienter med CMP (J. Muller 
et al Circulation 2000;101:385), og studier 
med immunsuppresjon hos pasienter med 
tegn på inflammasjon i myokard gir bedring 
av ventrikkelfunksjon (R. Wojnicz, Circu-
lation 2001;104:39). Mer spesifikt rettet 
immunmodulerende eller immunosuppres-
siv behandling vil således være aktuelt hos 
mange, men utfordringen ligger i å finne 
tidspunkt og måten å intervenere.
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konklusjon
Myokarditt er en sykdom med variabel 
klinisk presentasjon som varierer fra 
asymptomatisk til dødelig utkomme. Blant 
årsaker finner man foruten infeksjoner med 
virus, infeksjoner med bakterier, rickettsia, 
protozoer og toksiner som alkohol, medika-
ment og kjemiske agens. En immunologisk 
reaksjon er nødvendig for en initial tilhe-
ling, og som oftest forløper sykdommen 
uten sekvele, men kan av og til gå over i en 
kronisk fase der en autoimmun inflammato-
risk reaksjon er sentral. Dette betyr at både 

virus og inflammasjon er viktig i patogene-
sen for utvikling av kronisk CMP, og både 
anti-viral og antiinflammatorisk behandling 
kan være aktuelt. Forutsetning er imidler-
tid en mer presis diagnostikk der MR og 
myokardbiopsier med påvisning av virus 
med PCR og inflammasjon ved immunhis-
tokjemiske metoder er sentrale. I tillegg vil 
man få informasjon ved å måle sirkulerende 
antistoff. På basis av dette kan man klas-
sifisere pasientene i virus +/- og inflamma-
sjon +/- og bruke dette som utgangspunkt i 
behandlingen. Forskningsstudier innen dette 
feltet er viktig. n

iNdikaSjoNer For 
myokardBioPSi og Nye 

BehaNdliNgSPriNSiPPer ved 
dilatert kardiomyoPati og 

myokarditt
Einar Gude, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Myokarditt og dilatert kardiomyopati 
(DCMP) er en vid definisjon på myokard-
sykdommer som kan variere fra det 
asymptomatiske til terminal hjerte-
svikt. Myokarditt er en fellesbeteg-
nelse på inflammasjon i myokard1. 
Dette er i Norge stort sett forårsaket 
av kardiotrope virus, mens det på 
verdensbasis først og fremst er 
Chagas sykdom, forårsaket av Tryp-
tosoma Cruzi, som er den vanligste 
årsaken til myokarditt2. I Norge er 
myokarditt hyppigst blant yngre. De 
fleste sykdomstilfeller er asympto-
matiske eller subkliniske og udiagnostisert. 
Kun et fåtall går i klinisk hjertesvikt. Hvor 
mange av de asymptomatiske myokardit-
ter som over tid kan gi en svekket kardial 
funksjon, er usikkert, men man antar at en 
stor del av tilfellene av DCMP kan være for-
årsaket av ikke erkjente myokarditter med 
langsomt progredierende utvikling3.

For å sikre diagnosen ved både 
myokarditt og DCMP kan det være indisert 

med myokardbiopsi4. Dette kan gi 
histologisk bilde forenlig med akutt 
eller avklingende infeksjon, avleiring 
(hemokromatose, amyloidose), 
immunologiske prosesser (sarkoi-
dose, kjempecellemyokarditt, sys-
temisk lupus) eller fibroseutvikling 
som sees ved etablert irreversibel 
myokardskade hos DCMP.

Myokardbiopsi ble utviklet i 
Japan i 1963. Ved Oslo universitets-
sykehus Rikshospitalet (RH) har vi 

tatt myokardbiopsier siden 1971. Vi bruker 
ved diagnostiske biopsier nesten uten unn-
tak vena jugularis interna som venøs inn-
gangsport. På RH utføres ca. 700 biopsier i 
året, hvorav 50-60 er på indikasjon myokar-
ditt eller DCMP. Vanligste komplikasjon er 
hematom ved innstikk. Perforasjon skjer ved 
mindre enn 1%. Vi har siden 2005 hatt 0-2 
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perikardtappinger per år, ingen behov for 
åpen thoraxkirurgi og ingen dødsfall.

I 2007 ble det i Circulation publisert 
retningslinjer for indikasjon for myokard-
biopsi4. Det finnes ingen randomiserte 
studier som evaluerer effekten av myo-
kardbiopsi. Indikasjonen øker med klinisk 
alvorlighetsgrad hos pasient hvor man 
mistenker infeksiøs myokarditt, akutt 
hjertesvikt eller ukjent årsak til DCMP. Før 
biopsi tas bør man ha en tentativ diagnose 
hvor den diagnostiske verdi eller behand-
ling har større implikasjon enn risiko ved 
prosedyre. På RH er vi tilbakeholden med 
biopsi av kronisk DCMP som ikke er kritisk 
dårlige i behov for assistert sirkulasjon eller 
hjertetransplantasjon.

Behandling av myokarditter med 
antivirale midler er dårlig dokumentert. 
Forsøksvis kan acyclovir benyttes mot her-
pes, Valcyte/Cymvene mot CMV, gangcy-
clovir mot EB-virus samt spesifikk HIV- og 
hepatitt-behandling. Sesonginfluensa kan 
gi myokarditt med usikker effekt av antivi-
ral behandling. Det er imidlertid gjort flere 
forsøk på immunmodulerende behandling 
både av myokarditter og DCMP. Interferon 
β, prednisolon, cyclosporin, azathioprine og 
immunglobuliner er forsøkt i de fleste faser 
fra debut ved myokarditt til etablert DCMP5-

8. Resultatene er langt fra overbevisende nok 
til å kunne lage en konsensus om immun-
modulerende behandling hos pasienter med 
myokarditter eller DCMP. Ved spesifikke 
sykdommer, for eksempel sarkoidose, kjem-
pecellemyokarditt, amyloidose og hemokro-
matose er behandling rettet mot grunn-
sykdom.For dem med mest alvorlig kardial 
affeksjon hvor medikamentell behandling 
inklusiv CRT ikke gir tilstrekkelig symptom-
lindring kan det bli aktuelt med hjertetrans-
plantasjon. For pasienter med kardiogent 
sjokk bruker vi IABP som er enkelt å legge 
inn og hvor pasienten kan ligge lenge uten 
komplikasjoner. Vi har lang og god erfaring 
med IABP som bro til hjertetransplantasjon. 
De som transplanteres fra IABP har samme 
overlevelse som dem som transplanteres 
elektivt9. For dem hvor IABP ikke kompen-
serer en alvorlig hjertesvikt ble det tidligere 
brukt ECMO. Venøst blod dreneres ut av 
lyske, oksygeneres og returneres som regel 
til arteria femoralis. Denne behandlingen 
øker hjertets afterload betydelig og mulig-

het for at hjertet kommer seg er minimal. 
Man sikrer imidlertid sirkulasjon til de andre 
organer frem til hjertetransplantasjon. De 
siste år har vi benyttet ”left ventricular 
assist device” (LVAD) ved kardiogent sjokk 
eller der hvor pasienten dekompenserer 
på IABP. En elektromagnetisk drevet rotor 
avlaster venstre ventrikkel med en kanyle 
som ligger inn i venstre ventrikkel og fører 
blodet opp via et graft opp til aorta 3-5 
cm over aortaklaffen. Denne kan avlaste 
venstre ventrikkel totalt (lukket aortaklaff) 
eller delvis. LVAD er preload-avhengig, og 
høyre ventrikkel må derfor være god nok til 
å overvinne en ofte forhøyet afterload og gi 
tilfredsstillende venstre ventrikkel-preload. 
I Norge har vi indikasjon bro til hjertetrans-
plantasjon, men vi har også sett at venstre 
ventrikkel har kommet seg og at LVAD kan 
fjernes vellykket.
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mr og Ct i diagNoStikk og 
riSikoStratiFiSeriNg av 

dilatert kardiomyoPati og 
myokarditt

Hans-Jørgen Smith, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,  
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

MR og CT er begge nyttige ikke-invasive 
metoder ved undersøkelse av hjertet, men 
ved problemstillingen kardio-
myopati har MR mest å tilby. CTs 
viktigste rolle ved kardiomyopatier, 
inkludert dilatert kardiomyopati og 
myokarditt, er å utelukke koronar 
hjertesykdom. Moderne multide-
tektor-CT (MDCT) har meget høy 
negativ prediktiv verdi ved spørs-
mål om koronararteriesykdom1.

mrs viktigste bidrag ved 
kardiomyopati er som følger:

 y Morfologi: høyre og venstre ventrik-
kelstørrelse og -form, veggtykkelse, 
trabekulering

 y Global og regional pumpefunksjon
 y Signalendringer i myokard: ødem, fettin-
filtrasjon, jernavleiring

 y Perfusjon (”early enhancement”): mikro-
vaskulær obstruksjon

 y Senfase kontrastoppladning (”late 
enhancement”): fibrose, inflammasjon, 
arrvev

Senfase kontrastoppladning med Gd-holdig 
kontrastmiddel kan ha karakteristiske 
oppladningsmønstre som er til god hjelp 
i differensiering mellom ulike typer kar-
diomyopati og mellom kardiomyopati og 
iskemisk hjertesykdom2. Oppladningen kan 
også til en viss grad benyttes til risikostrati-

fisering. Det er velkjent at kontrastopplad-
ning i fortykket myokard ved hypertrofisk 

kardiomyopati indikerer økt risiko 
for alvorlig arytmi3, men også ved 
dilatert kardiomyopati synes sen-
fase kontrastoppladning å kunne ha 
prognostisk verdi ved at oppladning 
sentralt i veggen indikerer dårlig 
prognose4.

MR kan gi verdifull dif-
ferensialdiagnostisk informasjon 
ved flere av de tilstander som kan 
bli aktuelle å vurdere ved mistanke 

om dilatert kardiomyopati, så som iskemisk 
hjertesykdom, primære kardiomyopatier 
som arytmogen høyre ventrikkel kardiomyo-
pati (ARVC), non-compaction-kardiomyo-
pati og myokarditt, og sekundære kardiomy-
opatier som amyloidose, hemokromatose, 
Fabrys sykdom, sarkoidose og Wegeners 
granulomatose. Alle disse tilstandene kan 
ha relativt typiske funn ved MR.

Å skille mellom akutt og kronisk 
myokarditt er vanskeligere. Ved akutt 
myokarditt vil MR kunne påvise ødem, 
økt karpermeabilitet i myokard og tegn til 
cellenekrose hos flertallet av pasientene 
(men ikke hos alle), mens disse funnene 
er sjeldnere ved kronisk inflammasjon5. 
Senfase kontrastoppladning vil kunne bli et 
permanent funn som uttrykk for arrvev, selv 
etter at myokarditten er helbredet.
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Det er uavklart om MR kan benyt-
tes til risikostratifisering ved mistanke om 
myokarditt. Immunhistologiske tegn til 
inflammasjon predikerer dårlig prognose6, 
og kontrastoppladning ved MR er relatert til 
inflammasjon, men korrelasjonen mellom 
immunhistologiske funn og kontrastopplad-
ning er ukjent.

Aktuelle differensialdiagnoser ved 
akutt myokarditt er bl.a. hjerteinfarkt, 
kjempecellemyokarditt og stressutløst 
kardiomyopati (tako-tsubo). Det er publi-
sert MR-funn ved kjempecellemyokarditt 
som kasuistikk7, men om slike funn vil være 
karakteristiske i større serier, gjenstår å se. 
Ved de øvrige tre tilstander kan MR være til 
god differensialdiagnostisk hjelp (tabell).

oppsummering
CTs viktigste bidrag ved dilatert 
kardiomyopati/myokarditt:

 y utelukke koronar hjertesykdom
 y MRs viktigste bidrag ved dilatert 
kardiomyopati/myokarditt:

 y differensialdiagnostikk mot andre 
kardiomyopatier

 y differensialdiagnostikk mot iskemisk 
hjertesykdom

 y sykdomsaffeksjon
 y sykdomsutvikling
 y terapirespons
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Tabell. Typiske MR-funn ved akutt myokarditt, akutt infarkt og stressutløst 
kardiomyopati (tako-tsubo). Ved akutt myokarditt er senfase kontrastopp-
ladningen i myokard typisk epikardial eller sentral (midt i veggen), men ved 
kjempecellemyokarditt er det også sett flekkvis subendokardial oppladning7.

Perfusjons-
defekt

Senfase kontrastoppladning

Akutt myokarditt Nei Ja
ikke-vaskulær distribusjon
epikardial, sentral, (subendokardial)

Akutt infarkt Ja Ja
vaskulær distribusjon
subendokardial, transmural

Stressutløst 
kardiomyopati

Nei Nei
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aNtitromBotiSk Strategi 
etter PCi hoS PaSieNter med 
atrieFlimmer, diaBeteS etC.

Jan Eritsland, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål

Dobbel platehemmende behandling med 
acetylsalicylsyre (ASA) og ADP-resep-
torantagonist (hittil er klopidogrel mest 
benyttet) er det regimet som har 
vist seg å gi best beskyttelse mot 
stenttrombose og nye iskemiske 
hendelser etter PCI. Varighet av 
denne behandlingen er avhengig 
av klinisk situasjon ved PCI (elektiv 
prosedyre hos stabil pasient eller 
pasient med akutt koronarsyn-
drom) og hvilken type stent som 
har blitt implantert (”bare metal 
stent”, BMS eller ”drug eluting 
stent”, DES). I tråd med retningslinjene 
følges vanligvis dette skjemaet (tabell 1).
Frekvensen av stenttrombose første år angis 
i ulike materialer som 0,8 – 2,0 %, senere 
i størrelsesorden 0,6 % per år. Dette er en 
alvorlig hendelse med en mortalitetsrisiko 
som er rapportert å ligge mellom 25 og 40 
%. Stenttromboser kan klassifiseres som

• Akutte (innen 1. døgn)
• Subakutte (1 – 30 døgn)
• Sene (31 - 365 døgn)
• Meget sene (> 365 døgn)

Mellom 5 og 10 % av stentede pasienter har 
også god indikasjon for langtids oral antiko-
agulasjonsbehandling (OAC). Den vanligste 
indikasjonen er atrieflimmer, men også pasi-
enter med kunstige klaffeproteser, venstre 
ventrikkeltrombe eller venøs 
trombo-embolisme forekom-
mer. Dobbel platehemmende 
behandling vil ikke gi tilstrek-
kelig beskyttelse mot trombo-
emboliske hendelser hos disse 
pasientene. På den andre side 
vil en kombinasjon av ASA + 
OAC medføre en større risiko 
for stenttrombose etter PCI 
enn dobbel platehemmende 
behandling. Risiko for alvor-
lig blødning vil øke med antall 

antitrombotiske prinsipper hos den enkelte 
pasient og den tid behandlingen må pågå. 
Konklusjonen blir at pasienter med behov 

for OAC må behandles med 3 ulike 
antitrombotiske medikamenter 
(OAC + ASA + klopidogrel) en viss 
periode etter stenting, men det er 
viktig å gjøre denne behandlingspe-
rioden så kort som forsvarlig. Også 
her vil vurderingen stabil pasient/
pasient med akutt koronarsyndrom 
og bruk av BMS/DES være med å 
avgjøre lengden på behandlingen. 
I utgangspunktet bør ikke DES 

implanteres hos pasienter med behov for 
langtids OAC. Det er ingen randomiserte 
studier å støtte seg til når det gjelder trippel 
antitrombotisk behandling, så anbefalin-
gene bygger på observasjonelle data og 
”ekspertskjønn”. Slike råd finnes i ”ESC Gui-
delines for the management of atrial fibril-
lation” (Eur Heart J 2010;31:2369). Før disse 
ble publisert utarbeidet vi ved OUS forslag 
til interne retningslinjer for trippel antitrom-
botisk behandling som følger (tabell 2).

Blødningsrisiko vil kunne variere 
betydelig mellom pasienter og bedømmes 
denne høy, er det rimelig å korte behand-
lingslengden. Dessverre er risikofaktorer for 
blødninger og iskemiske hendelser delvis de 
samme. Etter avsluttet trippel antitrombo-

Tabell 1

Indikasjon Stabil angina Akutt koronarsyndrom
BMS 4 uker* (9) – 12 måneder
DES (9) – 12 måneder (9) – 12 måneder

*Kan forlenges etter operatørens skjønn inntil 12 måneder ved spesielt 
komplekse lesjoner

Tabell 2

Indikasjon Stabil angina Akutt koronarsyndrom
BMS 4 uker (1) – 3 måneder
DES (bør helst unngås!) 6 – 12 måneder 6 – 12 måneder
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tisk behandling anbefaler vi langtidsbehand-
ling med ASA + OAC på ubestemt tid. Dette 
skiller seg noe fra ESC-retningslinjene, som 
primært anbefaler OAC + klopidogrel ut 
det første året, deretter OAC alene. Vi har 
ansett kombinasjonen OAC + klopidogrel 
som lite dokumentert og observasjonelle 
data tyder på en relativt stor blødnings-
risiko med denne. Videre har det i norske 
PCI-miljøer vært skepsis mot å la stentede 
pasienter gå på langtidsbehandling med 
OAC alene, derfor vår anbefaling av ASA + 
OAC på ubestemt tid. Tilkommer det imid-
lertid problemer med denne kombinasjonen, 
er det rimelig å satse på OAC alene som 
langtidsbehandling. INR-nivå bør styres mot 
2,3 (2,0 – 2,5) med unntak for mekanisk 
mitralklaff: 2,7 (2,5 – 3,0). Det anbefales lav 
terskel for syrepumpehemmer ved dyspepsi 
eller frykt for GI-blødning.

Det er kjent at diabetikere har dårli-
gere langtidsprognose enn ikke-diabetikere 
både etter STEMI og NSTE-ACS, selv når 
det kontrolleres for andre risikofaktorer. 

Ved ex vivo-testing har det vært vist at 
diabetikere har mer reaktive blodplater enn 
ikke-diabetikere. I en planlagt substudie fra 
PLATO-studien, der klopidogrel ble sam-
menlignet med prasugrel hos pasienter med 
akutte koronarsyndromer og planlagt PCI, 
ble effekten hos diabetikere og ikke-diabe-
tikere sammenlignet. Effekten til fordel for 
prasugrel var større hos diabetikere enn hos 
ikke-diabetikere, samtidig som frekvensen 
av større blødninger (prasugrel vs. klopido-
grel) ikke var økt hos diabetespasientene 
(Circulation 2008;118:1626). Det kan tyde på 
at ”diabetiske blodplater” kan tåle krafti-
gere hemming uten at det øker blødnings-
risikoen. I ESC Guidelines on myocardial 
revascularization (Eur Heart J 2010;31:2501) 
uttales det om pasienter med diabetes og 
akutt koronarsyndrom at det ikke er noen 
indikasjon på at antitrombotisk farmako-
logisk behandling skal være annerledes 
hos disse enn hos ikke-diabetikere når de 
revaskulariseres. For gjeldende anbefalinger 
henvises til dokumentets tabell 36. n

hvilke uNderSøkelSer 
Bør gjøreS Før koroNar 

aNgiograFi?
Ole Geir Solberg, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Utredning av pasienter med brystsmerter 
med tanke på symptomgivende koronarsyk-
dom utgjør en stor del av arbeidet 
både for privatpraktiserende og 
sykehusbaserte indremedisinere 
og kardiologer. Ved akutte koronar-
syndromer (ustabil angina og ikke-
ST-elevasjonsinfarkter) foreligger 
klare retningslinjer for utredning 
og behandling (1, 2). Utredning av 
residivangina eller forverret symp-
tomatologi hos pasienter med 
allerede diagnostisert koronarsyk-
dom, omtales ikke nærmere i dette 
sammendraget.

Grunnleggende ved utredningen 
er en grundig sykehistorie etter vanlige 

indremedisinske retningslinjer (3) med 
supplerende undersøkelser for å avklare 

komorbiditet, risikofaktorer 
(tobakk, diabetes, lipidforstyr-
relser, familiær disposisjon, osv.) 
samt hvile-EKG. Vurdering av 
funksjonsnivå i form av CCS- og/
eller NYHA-klasse er vesentlig for 
vurdering av symptomenes alvor-
lighetsgrad, for hvilke utrednings-
strategi som skal velges og med 
hvilken hast videre undersøkelser 
skal gjennomføres.

På bakgrunn av anamnesen 
bør pasientens brystsmerte klassifiseres i 
tråd med Diamond og Forrester-kriteriene 
(4):
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A. Typisk angina som tilfredsstiller følgende 
tre kriterier:
1. Retrosternale brystsmerter av typisk 

kvalitet og varighet.
2. Smertene utløses av fysisk aktivitet 

eller emosjonelt stress.
3. Smertene lindres etter kort tid av hvile 

og/eller sublingual nitroglyserin.

B. Atypisk angina som tilfredsstiller 2 av 
kravene ovenfor.

C. Non-kardial brystsmerter som ikke til-
fredsstiller mer enn ett av kravene.

Epidemiologiske studier har kartlagt 
forekomst/risiko for koronarsykdom. 
Prevalensen av sykdom varierer betyde-
lig mellom ulike kliniske scenarioer (f.eks. 
allmennpraksis, akuttmottak, spesialistprak-
siser, koronarenheter osv.). Den prediktive 
verdien av en test vil i henhold til Bayes 
teorem avhenge av sykdomsprevalens i den 
undersøkte populasjonen (5). Eksempler på 
pre-test risikotabeller for koronarsykdom 
kan for eksempel finnes både i europeiske 
ESC-publikasjoner (6) og britiske NICE-
reningslinjer (7). Sistnevnte har presentert 
følgende tabell modifisert fra en publikasjon 
av Pryor et al i 1993 (8):

utredningsmodaliteter
Til utredning med tanke på å etablere 
angina pectoris-diagnosen har vi både ana-
tomiske og funksjonelle tester. Ved valg av 
modalitet må man gjøre en rekke avveinin-
ger og overveielser:

 y Er det i det hele tatt behov for noen 
undersøkelser?

 y Undersøkelsens kostnads/nytte/
effektivitets-profil

 y Skal testen ha terapeutisk konsekvens/
mulighet i tillegg til den diagnostiske?

 y Foreligger det fare for komplikasjoner, og 
i så fall hvor stor og av hvilken art?

 y Hvilken positiv og prediktiv verdi har 
undersøkelsen?

 y Vil undersøkelsen(e) medføre fare for 
forsinket diagnose eller feil diagnose?

 y Er det fare for overdiagnostisering/
overbehandling?

Dessuten vil selvsagt tilgjengelighet av 
undersøkelsesmetoder være avgjørende for 
valget.

anatomisk utredning

Ct kalsium-score
Dette er en raskt utført undersøkelse, den 
krever ikke kontrast og stråledosen er lav. 
Kalkscore > 0 har en sensitivitet med tanke 
på koronarsykdom i området fra 96 til over 
99 prosent. Spesifisiteten er imidlertid lav 
(23 - 40 %). Ved kalkscore på null kan man 
langt på vei utelukke koronarsykdom. Forut-
satt at pre-test-sannsynligheten for angina 
er lav eller moderat, kan man derfor avslutte 
utredningen og søke alternativ årsak til 
pasientens symptomer.

koronar Ct-angiografi
Denne undersøkelsen krever intravenøs 
kontrast slik at man må være oppmerksom 
på evt. kontrastallergi og faren for kontras-
tindusert nefropati. For å få tilstrekkelig 
kvalitet må undersøkelsen minst gjøres 
med en 64-kanalers skanner. Stråledosen er 
forholdsvis høy (8-12 mSv). Perifere forand-
ringer kan være vanskelig å avklare, og den 
diagnostiske presisjon forringes betydelig 
ved økende kalknedslag. Ved kalkscore over 
400 bør andre metoder benyttes. Sensitivi-
tet anføres til over 90 %, spesifisitet 85 til 
90 % med tanke på stenoser i de proksi-
male kargebeter. Metoden egner seg derfor 
godt til å utelukke koronarsykdom hos 
pasienter med lite karforkalkninger og lav til 
moderat risiko for koronarsykdom.

koronar mr-angiografi
Koronar MR-angiografi har lav sensitivitet 
og spesifisitet og egner seg dårlig til utred-
ning i denne pasientgruppen.

invasiv koronar angiografi
Invasiv koronar angiografi regnes som gull-
standarden alle andre metoder måles mot. 
Også her må man ha i mente at det brukes 
røntgenkontrast, men stråledosen ved diag-
nostisk angiografi er omtrent det halve av 
64-kanalers CT-angiografi. Faren for alvor-
lige komplikasjoner og død er i dag svært 
lav. Det er imidlertid flere problemer knyttet 
til gullstandardbegrepet. Bl.a. defineres 
signifikant stenosegrad ulikt i forskjellige 
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studier (50-70 %). Fremtidens gullstandard 
kan tenkes å defineres som en kombinasjon 
av koronar angiografi og samtidig funksjo-
nell testing. FFR (fractional flow reserve)-
måling er en slik metode og er allerede i 
utstrakt klinisk bruk. Metoden brukes til å 
beregne kvotienten mellom trykket distalt 
for en stenose med aortatrykket under 
maksimal hyperemi. En kvotient under 0,75 
viser sterk korrelasjon med stress-indusert 
myokardial iskemi (9).

Funksjonell utredning

arbeids-ekg
Dette er i utstrakt bruk, rask å utføre og 
er lett tilgjengelig. Arbeidskapasitet er av 
prognostisk betydning, og undersøkelsen 
kan også brukes til å utrede anstrengelses-
utløste arytmier. EKG-messige kriterier for 
positiv test er i og for seg godt definert. I 
tillegg vurderes bl.a. blodtrykksrespons, 
pulsrespons og symptomer. Dette kan med-
føre fortolkningsproblemer. Sensitivitet og 
spesifisitet er lave, angis ulikt i ulike studier 
og metaaanalyser, men synes stort sett for 
begge å ligge i området 60-70 %.

myokardperfusjonsscintigrafi (SPeCt) 
med belastning
er tidkrevende og medfører strålebelastning 
(6-8 mSv). Betydelig overvekt, mamma-
skygge og venstre grenblokk er blant fakto-
rer som kan vanskeliggjøre fortolkning. Sen-
sitivitet og spesifisitet varierer noe avhengig 
av om stress utføres med belastning eller 
farmakologisk, men anføres henholdsvis å 
være ca. 90 og 75-85 %.

Stress-ekkokardiografi
Undersøkelsen kan utføres med belastning, 
men gjøres vanligvis i form av farmakologisk 
dobutaminstress. Den største fordelen er 
at det ikke gir strålebelastning, og man kan 
ved positiv test påvise regionale veggbeve-
gelsesforandringer. Testen er undersøker-
avhengig og krever tilfredsstillende ”ekko-
vindu”. Atrieflimmer og venstre grenblokk 
kan vanskeliggjøre fortolkning. Både 
sensitivitet og spesifisitet ligger i området 
80-90 %.

mr
MR kan også brukes til perfusjonsundersø-
kelse og stressindusert veggbevegelsesfo-
randringsanalyse. Tilgjengeligheten er lav, 
men vil ha klare fordeler ved undersøkelse 
av pasienter med mistenkt iskemi og sam-

Tabell 1. Prosentvis anslag over hvor mange som har koronarsykdom gruppert 
ut fra brystsmerteklassifisering, kjønn, alder, høy og lav risiko.
Ut fra sykehistorie, alder, kjønn, risikofaktorer og angina-klassifisering 
defineres pre-test-risiko for koronarsykdom. På bakgrunn av dette kan man 
planlegge en rasjonell utredningsstrategi.
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tidig redusert venstre ventrikkelfunksjon. 
Sensitivitet og spesifisitet er sannsynligvis 
bedre enn for scintigrafi, men erfaringene er 
foreløpig begrenset.

Pet
PET anføres å ha høy sensitivitet og spe-
sifisitet, men er svært lite tilgjengelig og 
omtales ikke nærmere.

utredningsstrategi
Ny teknologi og stadig forbedring av kjente 
undersøkelsesmetoder gjør at utredning 
av pasienter med mistenkt koronarsykdom 
kan gjøres mer rasjonelt og med høyere 
diagnostisk presisjon. Både amerikanske og 
europeiske retningslinjer anbefaler at det 
gjøres klinisk klassifisering og risikostra-
tifisering før man går videre med supple-
rende undersøkelser. Det britiske ”National 
Institute for Health and Clinical Exellence” 
publiserte i mars 2010 en ny NICE-retnings-
linje der utredningsstrategi gjennomgås i et 
dokument på nærmere 400 sider eksklusive 
diverse vedlegg (7). Ut fra bredt baserte 
medisinskfaglige kriterier og økonomiske 
betraktninger (”cost-benefit-effectiveness”) 
anbefales at utredningsstrategien baseres 
på pretestsannsynlighet for koronarsykdom 
(se tabell 1 over):

Sannsynlighet over 90 %: Diag-
nosen er sikret, ytterligere utredning er 
unødvendig. Henvisning til koronar angio-
grafi vil være indisert i tilfelle behov for 
revaskularisering.

Sannsynlighet under 10 %: Utred 
pasienten med tanke på annen symptomår-
sak enn koronarsykdom.

Sannsynlighet 10-29 %: Ta CT med 
kalkscore. Ved verdi null, bør pasienten utre-
des med tanke på annen årsak. Ved verdi 
1-400 går man videre med koronar CT-
angiografi, men ved verdi over 400 anses 
koronar angiografi mest regningssvarende. 
Dersom revaskularisering ikke er aktuelt 
eller det foreligger kontraindikasjoner, sikres 
diagnosen med non-invasiv billeddannende 
funksjonstester.

Sannsynlighet 30-60 %: Første 
undersøkelse er en av de billeddannende 
non-invasive funksjonstestene.

Sannsynlighet 61-90 %: Det mest 
regningssvarende er at pasienten henvises 

direkte til koronar angiografi. Forutsetnin-
gen er selvsagt at undersøkelsen ikke er 
kontraindisert av andre grunner eller at 
revaskularisering ikke er aktuelt. I så fall 
anbefales billeddannende funksjonstester.

Tradisjonelt arbeids-EKG anses i 
disse retningslinjene ikke som medisinsk 
indisert eller regningssvarende annet enn 
som til evaluering av pasienter med allerede 
diagnostisert koronarsykdom. Etter min 
vurdering bør funksjonsnivå defineres ut fra 
anamnese og NYHA-/CCS-klassifisering.

I noen tilfeller får man en upresis 
eller mangelfull anamnese. Da kan man 
tenke seg at arbeids-EKG kan være et 
supplement til å dechiffrere pasientens 
symptomer.

konklusjon
Utredning av symptomer som kan gi 
mistanke om koronarsykdom er ressurskre-
vende. Rasjonell og regningssvarende utred-
ning kan oppnås ved bruk av nye modalite-
ter. Arbeids-EKG har for dårlig diagnostisk 
presisjon og bør ikke inngå i den rutinemes-
sige utredningen annet enn når sykehis-
torien og den kliniske klassifiseringen blir 
mangelfull. De britiske NICE-retningslinjene 
bør vurderes av NCS arbeidsgruppe for 
implementering i norsk klinisk hverdag.
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riSiko For koroNarSykdom 
hoS røykere

Morten Grundtvig, Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet Lillehammer

I den vestlige verden dør 51 % av kvinner og 
46 % av menn av hjerte-/karsykdommer. 
Hjerteinfarkt står for mellom 30 og 40 % av 
dette. Hjerteinfarkt som dødsårsak 
har falt betydelig i Norge i de siste 
20 årene og mer hos menn enn hos 
kvinner. I 2009 var det 1,1 dødsfall 
blant menn i forhold til kvinner.

INTERHEART- studien gir 
risikoen i befolkningen for hjertein-
farkt, og den er lik over hele verden 
selv om insidensen og odds ratio 
for infarkt er forskjellig i de forskjel-
lige verdensdeler. Som det ses av 
tabellen under, er den enkeltes 
lipidverdier, røykeanamnese og psykologiske 
faktorer de viktigste faktorene. Arv endrer 
totalrisikoen i befolkningsundersøkelser kun 
1 %.

I Norge kom det kraftig nedgang i 
dagligrøykere hos menn fra tidlig 70-tallet 
mens kvinneandel økte svakt til ca. 2000. 
Nå er det omtrent lik andel mellom kjøn-
nene, ca. 20 %, mens det i enkelte alders-
grupper er flere kvinner enn menn som 
røyker.

I et 8-års-materiale fra 1998 ved 
Sykehuset Innlandet Lillehammer samlet vi 
alle hjerteinfarktene i en database. Her var 
det 1784 førstegangs-hjerteinfarkter med 61 
% røykere og eks-røykere blant menn og 42 
% blant kvinner. Etter justering for risikofak-
torer (hypertensjon, kolesterolnivå, diabe-
tes, hjerneslag og angina) tapte kvinnene 
13,7 år i alder ved infarktet hvis de røykte 
mens mennene tapte 6,2 år (p<0,001) i 
forhold til dem som aldri hadde røykt.

Røykeloven ble innført i Norge i 
juni 2004, og tilsvarende lover har blitt 

innført i mange land. En metaanalyse 
(Lightwood,J.M., Glanz, S.A. Circulation 
2009:14;1373-1379) har vist at beregnet 

hyppighet av innleggelser for hjer-
teinfarkt 12 måneder etter innfø-
ringen av lovene er 0,83 (95 % KI 
0,80-0,87), og denne fordelen øker 
med tiden. Dette betyr et fall i 17 % 
og er nesten fullstendig beregnet 
til å være grunnet mindre passiv 
røyking.

konklusjon:
Røyking reduserer alderen ved 

første-gangs-infarkt hos begge kjønn, men 
effekten er dobbel hos kvinner.

Strenge røykelover forårsaker raske 
og betydelige endringer i sykdomsfore-
komsten for diverse sykdommer mer enn 
noen annen metode, med opp til nå 17 % 
nedgang i hjerteinfarkt.

Omtrent 90 % av hjerteinfarktene 
er av forutsigbare årsaker som det for det 
meste går an å gjøre noe med. n
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Hos pasienter som hjertekateteriseres på 
grunn av angina pectoris eller NSTEMI, 
er det en betydelig andel som enten har 
normale koronarkar eller minimale 
forandringer, såkalt ikke-obstruktiv 
koronarsykdom bedømt ved 
koronar angiografi. Utvikling av 
nye diagnostiske verktøy som gir 
mulighet for å undersøke myokard-
funksjon og perfusjon, i tillegg til å 
kartlegge arteriosklerotisk byrde, 
har bedret de diagnostiske mulighe-
ter i denne gruppen.

Angina pectoris og ”nor-
male” koronarkar er en velkjent problemstil-
ling. Data fra CASS-registeret som ble publi-
sert i 1981, viste at blant de 8157 pasientene 
som ble undersøkt med hjertekateterisering 
på mistanke om angina pectoris, hadde 
30 % av kvinner med typiske anginasymp-
tomer og 64 % av kvinner med atypiske 
symptomer ikke-obstruktiv koronarsyk-
dom (1). Ikke-obstruktiv koronarsykdom 
er sjelden hos menn, men hos dem med 
atypiske anginasymptomer hadde hele 34 
% ikke-obstruktiv sykdom (1). I en meta-
analyse som inkluderte 136 247 pasienter 
med akutt koronarsyndom, var forekomsten 
av ikke-obstruktiv koronarsykdom i total-
populasjonen 15 % hos kvinner og 8 % hos 
menn. Både pasienter med STEMI, NSTEMI 
og ustabil angina pectoris hadde non-
obstruktiv koronarsykdom, men forekom-
sten var størst hos pasienter med ustabil 
angina pectoris (2). Ved NSTEMI hadde 6 
% av mennene og 12 % av kvinnene non-
obstruktiv koronarsykdom (2).

I følge dagens retningslinjer for 
utredning og behandling av stabil angina 
pectoris og NSTEMI er koronar angiografi 
gullstandard (3,4). Imidlertid påviser koro-
nar angiografi kun om det foreligger anato-
miske stenoser i epikardiale kar og ikke om 
det foreligger myokardiskemi eller nekrose. 

Det vil ofte være nødvendig å supplere med 
andre diagnostiske metoder for å vurdere 
myokardperfusjon, koronarstrøm og/eller 

myokardfunksjon. Det er viktig å 
være klar over at selv om det ikke 
påvises signifikant angiografisk 
stenose (≥ 50 % lumendiameter-
reduksjon i karet) ved koronar 
angiografi, kan det foreligge en 
hemodynamisk betydningsfull og 
blodsrømsbegrensende stenose. 
”Funksjonell flow-reserve” (FFR) 
er en invasiv metode der man kan 
detektere trykk i kransårene ved 

hjelp av doppler-wire, og dersom det er et 
signifikant trykkfall (FFR < 0,85) er dette 
forenelig med hemodynamisk betydnings-
full stenose. I tillegg vil intravaskulær 
ultralyd kunne avsløre positiv remodellering, 
eksentriske plakk og plakkbyrde som ikke 
kan vurderes med koronar angiografi.

Myokardperfusjon kan evalueres 
med kontrast-stress-ekkokardiografi eller 
perfusjonsstudie med hjerte-MR. Forsin-
ket kontrastoppladning i myokard under 
kontrast-stress-ekkokardiografi er forenlig 
med hypoperfusjon og iskemi. Tilsvarende 
vil forsinket kontrastoppladning i myokard 
ved hjerte-MR 1. passasje-teknikk med 
gadoliniumkontrast være forenelig med 
iskemi. I en studie av 60 pasienter med 
NSTEMI og normale koronarkar kunne man 
påvise etiologi hos 65 % av pasientene med 
hjerte-MR, mens diagnosen forble ukjent 
hos de resterende 35 % (5). Med koronar 
angiografi som eneste utredning vil diag-
nosen hos de fleste av slike pasienter forbli 
ukjent, og mange vil feilaktig bli oppfattet 
som hjertefriske.

Myokardperfusjonen kan være 
nedsatt av flere årsaker hos slike pasienter. 
Småkarsykdom og endoteldysfunksjon er 
viktige årsaker til myokardiskemi som ikke 
kan påvises ved koronar angiografi. Kart-
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legging kan skje med koronar flow-reserve 
under transtorakal ekkokardiografi med 
doppler-registrering av blodstrøm i LAD 
eller RCA under vasodilatasjon, der blod-
strømsøkning under 100 % er forenlig med 
småkarsykdom og/eller endoteldysfunksjon. 
Nedsatt koronarflow-reserve (CFR< 2) er 
også vist å ha prognostisk betydning hos 
pasienter som ikke utvikler stressindusert 
hypokinesi ved stress-ekkokardiografi (6).

Hemodynamiske forhold som ven-
stre ventrikkels fylningstrykk og diastolisk 
perfusjonstrykk vil også være av betydning 
for myokardperfusjonen. Hos pasienter med 
betydelig venstre ventrikkelhypertrofi kan 
man ofte påvise hypoperfusjon i myokard 
som følge av mismatch mellom muskel og 
kapillærer og på grunn av forhøyet fylnings-
trykk i venstre ventrikkel. I tillegg får man 
ved venstre ventrikkelhypertrofi ofte en 
redistribusjon av blodgjennomstrømning 
fra endokardnære til epikardnære deler av 
myokard. Økt stivhet i det sentrale arteri-
etre som følge av arteriosklerose fører ikke 
bare til trykkoverbelastning og progredi-
erende venstre ventrikkelhypertrofi, men 
stive arterier vil også føre til tidlig refleksjon 
av pulsbølger fra aortabifurkasjonen, slik at 
disse ankommer aortaroten i systolen og 
dermed bidrar til økt systolisk og redusert 
diastolisk sentralt blodtrykk. Disse pasi-
entene har høyt pulstrykk og ofte isolert 
systolisk hypertensjon. Det reduserte 
diastoliske sentrale blodtrykket kan føre 
til lavere perfusjonstrykk i koronartreet og 
relativ hypoperfusjon av myokard.

Vaskulær struktur kan kartlegges 
ved doppler-undersøkelse av karotis- og 
femoralarteriene. Påvisning av intima-
media-fortykkelse (IMT > 0,09) og plakk 
kan gi opplysninger om arteriosklerotisk 
byrde. I tillegg vil ankel-arm-indeks < 0,9 
eller >1,3 målt med doppler være foren-
lig med hemodynamisk betydningsfull 
ateromatose eller stive kar. Man kan også 
kartlegge vaskulær funksjon med tonometri, 
der pulsbølgeanalyse og karotis-femoralis-
pulsbølgehastighet kan gi opplysninger 
om arteriell stivhet (7). Gullstandard for å 
vurdere arteriell stivhet er nettopp karotis-
femoralis-pulsbølgehastighet bestemt ved 
tonometri (Sphygmocor®).

Brystsmerter med normale koronar-
kar eller non-obstruktiv koronarsykdom har 

mange ulike årsaker. Det er viktig å skille 
ut de pasientene som har ikke-kardiale 
brystsmerter og som dermed trenger en 
helt annen utredning og behandling. Disse 
har normale koronarkar angiografisk og nor-
mal myokardperfusjon ved videre testing. 
Andre har nedsatt myokardperfusjon som 
skyldes småkarsykdom, endoteldysfunksjon, 
vasospasmer, bridging, hemodynamiske 
forhold inkludert økt arteriell stivhet eller 
medfødte anomalier i koronarkarene. Tra-
disjonelt har angina pectoris med normale 
koronarkar ofte blitt kalt syndrom X. Det er 
på tide at vi nå tar i bruk moderne bidediag-
nostikk for å sette korrekt diagnose på disse 
pasientene som i all hovedsak er kvinner. 
Hos pasienter med NSTEMI er en av de 
vanligste årsakene til normale koronarkar 
ved koronar angiografi autolyse og rekanali-
sering av koronararterien. Men også her kan 
småkarsykdom, embolisering til koronarkar, 
myokarditt og Takotsubo kardiomyopati 
være årsaken (8).

Det er en forenkling å tro at alle 
pasienter med brystsmerter eller NSTEMI 
uten påvisbare koronare stenoser har god 
prognose. I en studie sammenlignet man 5 
års risiko for kardiovaskulære hendelser hos 
kvinner som deltok i WTH-studien og som 
ikke hadde symptomer på hjertesykdom, 
med kvinner fra WISE-studien som hadde 
brystsmerter og normale koronarkar eller 
non-obstruktiv koronarsykdom (9). Studien 
viser at de kvinnene som har brystsmerter 
med normale koronarkar har signifikant 
høyere 5 års risiko for kardiovaskulære 
hendelser (7,9 %) enn dem som ikke har 
hatt brystsmerter (2,4 %). Imidlertid var 
det kvinner med non-obstruktiv koronar-
sykdom som hadde den høyeste risikoen 
for kardiovaskulære hendelser (16,0 %). 
Risikoen økte også med antallet kardiovas-
kulære risikofaktorer og alder (9). Også ved 
NSTEMI og normale koronarkar er risikoen 
for hjerteinfakt og død signifikant høyere 
enn i en kontrollgruppe med brystsmerter 
og normale koronarkar, men uten troponin-
stigning (10).

Tilleggsdiagnostikk hos pasienter 
med brystsmerter og mistanke om angina 
pectoris eller NSTEMI og normale eller ikke-
obstruktive koronarkar ved koronar angio-
grafi kan bidra til å stille riktig diagnose. 
Dette gir grunnlag for bedre behandling som 
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også vil kunne bedre prognosen for disse 
pasientene. Dette er pasienter som ofte har 
mye symptomer, gjentatte sykehusinnleg-
gelser, og en del gjennomgår ofte flere inva-
sive undersøkelser som både er assosiert 
med komplikasjonsrisiko, redusert livskvali-
tet og er resurs- og kostnadskrevende. Noen 
ender også feilaktig opp med diagnoser 
som ”hjertenevrose” og fibromyalgi. Ved 
en målrettet utredning der man undersøker 
kardiovaskulær struktur, funksjon og arteri-
osklerotisk byrde i tillegg til myokardperfu-
sjon hos pasienter med normale funn eller 
ikke-obstruktive forandringer ved koronar 
angiografi vil man kunne gi en korrekt 
diagnose og dermed mer optimal behand-
ling til denne heterogene pasientgruppen. 
Medikamentell anti-iskemisk behandling 
i tillegg til aggressiv reduksjon av kardio-
vaskulære risikofaktorer vil kunne bidra til 
å bedre prognosen for denne pasientgrup-
pen. Jeg vil understreke viktigheten av å ta i 
bruk nye diagnostiske verktøy i utredning av 
iskemisk hjertesykdom, spesielt hos kvinner 
med ”normale” koronarkar ved angiografi og 
residiverende koronarsuspekte brystsmerter 
eller NSTEMI.
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