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NCS’ HØSTMØTE PÅ FORNEBU  
27. - 29. OKTOBER 2016 

I år ble NCS’ kardiologiske høstmøte arrangert rett etter det fjerde 
«Nordic Cardiac Imaging Meeting», som inneholdt en rekke spennende 
tema. Den første delen av NCS’ kardiologiske høstmøte var en fellesse-
sjon med bildediagnostikkmøtet. Høstmøtet holdt som vanlig høyt stan-
dard og er en glimrende anledning til faglig (og sosial) oppdatering og 
diskusjoner. Møtet vår godt besøkt i år, både av helsepersonell og indus-
tri. Det var 312 påmeldte deltakere, hvorav 213 leger og sykepleiere.

Hovedtemaene for «Nordic Cardiac Imaging Meeting» var 
diagnostikk og behandling av iskemisk hjertesykdom, ventilendokarditt, 
aorta- og aortaklaffsykdom og svikt av høyre ventrikkel. Fellessesjonen 
mellom de to arrangementene omhandlet vesentlig kardio-onkologi. 
NCS’ høstmøte hadde som vanlig et bredt repertoar; moderne arytmi-
behandling, hypertofisk obstruktiv kardiomyopati, spasmeangina, type 
2-infrakt, akuttmedisin, GUCH, mer komplisert ekkokardiografiutred-
ning, hjertesvikthåndtering samt moderne behandling av aortastenose.

Prisen for beste innlegg på den engasjerende kasuistikksesjo-
nen gikk til Slobodan Calic fra Sykehuset Sørlandet Arendal. Prisen 
for beste forskningsabstrakt gikk til Ravinea Manotheepan, Oslo 
universitetssykehus

NCS’ forskningspris for 2016 ble tildelt Sigrun Halvorsen, Oslo 
universitetssykehus, Ullevål. 

Vi bringer referater at mange av innleggene på høstmøtet. Vi 
har også fått tilsendt et par av innleggene fra bildediagnostikkmøtet. De 
presenteres også.

Olaf Rødevand

Redaktør
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KARDIOTOKSISITET UNDER 
KREFTBEHANDLING – 

MEKANISMER, DIAGNOSE OG 
BEHANDLING

Geeta Gulati. Medisinsk divisjon og Cardiothoracic Research Group,  
Akershus universitetssykehus

I løpet av livet vil hver tredje person i Norge 
bli diagnostisert med kreft. Den gjennom-
snittlige 5-års-overlevelsen er på 70 %. Kar-
diale bivirkninger er blitt et økende problem 
hos langtidsoverlevere av kreft. Grunnen er 
sannsynligvis at disse pasientene ekspone-
res for kardiotoksisk behandling 
i tillegg til de tradisjonelle risiko-
faktorene. Omtrent halvparten av 
kreftpasientene vil dø av tilbakefall 
av kreften og en tredjedel av kar-
diovaskulær sykdom. Ut fra dette 
er det ikke vanskelig å forstå at kar-
dio-onkologi er et voksende fagfelt 
både internasjonalt og nasjonalt. 
På kardiologisk høstmøte 2016 var 
det en egen sesjon om kardio-
onkologi. Her er et sammendrag 
av det første foredraget som skulle 
gi en generell oversikt over kardiotoksisitet 
under kreftbehandling. Foredraget ble holdt 
på engelsk da det var en kombinert sesjon 
med Nordic Cardiac Imaging. 

Cardiotoxicity during 
cancer therapy 
- mechanism, 
diagnosis and 
treatment
Dersom man gjør et google-
søk med uttrykket «cardio-
oncology» har antall treff økt 
betydelig det siste tiåret (figur 
1). European Society of Car-
diology (ESC) publiserte for 
første gang et «position paper» i 
kardio-onkologi i august i år (1). 
På grunn av manglende evidens 
kunne en ikke publisere retnings-

linjer. Denne rapporten deler inn kardiovas-
kulære bivirkninger fra kreftbehandlingen 
i ni kategorier: 1. myokarddysfunksjon og 
hjertesvikt, 2. koronararteriesykdom, 3. 
klaffesykdom, 4. arytmi, 5. hypertensjon, 6. 
tromboembolisk sykdom, 7. perifer vaskulær 

sykdom og hjerneslag, 8. pulmonal 
hypertensjon og 9. perikardiale 
komplikasjoner. Foredraget foku-
serte på myokarddysfunksjon og 
hjertesvikt ettersom dette er en 
sentral bivirkning som det pågår 
mye forskning rundt.

Mekanismer 
Det er hovedsakelig antrasykliner 
og trastuzumab som er kjent for 
å gi hjertedysfunksjon. Begge 
medikamentene brukes i bryst-

kreftbehandlingen. Antrasykliner brukes i 
tillegg hyppig ved lymfom- og leukemibe-
handling. Mekanismen for antrasyklinindu-
sert kardiotoksisitet er apoptose/nekrose 
av hjerteceller. Topoisomerase 2β beskytter 

Figur 1: Antall treff på søkeordet «cardio-oncolgy» i google
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mot deoksyribonukleinsyre (DNA)-skade. 
Antrasykliner binder seg til topoisomerase 
2β slik at 1) DNA ødelegges og 2) trans-
kripsjonskoder endres, som igjen fører til 
økt produksjon av reaktive oksygenradikaler 
og mitokondriopati (2). Ca. 15-20 % av 
brystkreftpasientene har en mer aggres-
siv tumor med overekspresjon av human 
epidermal vekstfaktor-reseptor 2 (HER2). 
De behandles med det monoklonale anti-
stoffet trastuzumab i tillegg til antrasyklin. 
Hjerteceller har også HER2-reseptorer. Når 
HER2 på hjertecellene stimuleres, aktiveres 
signalveier som beskytter hjertet. Når tras-
tuzumab binder seg til HER2 reseptorene 
i hjertet, hindres aktivering av de gunstige 
signalveiene (3, 4). Det er diskutert om 
trastuzumabindusert hjerteskade til en viss 
grad kan være reversibel (5, 6). Av dem som 
får både antrasykliner og trastuzumab, kan 
opptil 27 % utvikle hjertedysfunksjon (7).

Diagnose 
I «position paperet» til ESC om kardio-
onkologi defineres kardiotoksisitet i denne 
sammenhengen som fall i venstre ventrik-
kels ejeksjonsfraksjon (LVEF) på > 10 pro-
sentpoeng til en verdi under 50 %. Hvilken 
modalitet som brukes for å måle LVEF, er 

opp til hvert enkelt sykehus. Mer sensitive 
bildediagnostiske metoder og sirkulerende 
biomarkører som troponin kan måles, men 
hvordan verdiene skal brukes for oppfølging 
av kreftpasientene er uavklart. Per i dag 
brukes derfor disse markørene kun til å risik-
ostratifisere pasientene. Det er anbefalt bil-
deundersøkelse av hjertet før og etter antra-
syklinbehandlingen. Dette er ikke praksis 
hos brystkreftpasientene i Norge i dag fordi 
anbefalingene ikke er tatt med i retningslin-
jene til norsk bryst-cancer-gruppe (NBCG). 
For trastuzumab derimot måles LVEF hver 
3. måned. Flytskjema for dette er oppgitt i 
figur 2 (8). Trastuzumab-behandlingen i en 
adjuvant setting pågår i ca. ett år. 

Behandling
Pasienter som gjennomgår kreftbehandling 
kan behandles kardioprotektivt på tre måter. 
Det første alternativet er å redusere risiko 
for utvikling av kardiovaskulær sykdom ved 
å behandle høyt blodtrykk og intervenere 
mot negative livsstilvaner som røyking 
og inaktivitet. Det andre alternativet er 
behandling etter bivirkninger har oppstått, 
eksempelvis behandle symptomatisk hjer-
tesvikt. Det tredje og siste alternativet er 
å profylaktisk behandle pasientene kardio-

Figur 2: Flytskjema for kontinuering eller diskontinuering av trastuzumab basert på målin-
ger av venstre ventrikkels ejeksjonfraksjon (LVEF) hver 3. måned. Gjengitt etter tillatelse fra 
Norsk Bryst Cancer Gruppe (8)
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protektivt under selve kreftbehandlingen. 
Det er mye diskusjon om dette er riktig og 
eventuelt hvilke medisiner som skal brukes 
og hvor lenge. Noen studier har vist at 
betablokkere og angiotensin-antagonister 
kan ha en forebyggende kardioprotektiv 
effekt (9). Norge har også bidratt til å 
avklare dette. Ved Akershus universitets-
sykehus har PRADA (PRevention of cArdiac 
Dysfunction during Adjuvant breast cancer 
therapy)-studien blitt gjennomført (10). 
Det er per dags dato den største rando-
miserte, placebo-kontrollerte, dobbelt 
blindete kardioprotektive studien innenfor 
brystkreftpopulasjonen som har brukt MR-
undersøkelser for å følge systolisk funksjon. 
Hypotesen var at betablokkeren metoprolol 
og angiotensin-reseptorantagonisten can-
desartan gitt samtidig med behandling for 
tidlig brystkreft kunne forebygge kardio-
toksisitet. Hovedresultatene ble presentert 
på «Late-breaking clinical trial»-sesjonen 
på American Heart Association Scientific 
Sessions 2015 og publisert i European Heart 
Journal i år (11). PRADA-studien viste at 
candesartan forhindret fall i LVEF sammen-
liknet med placebo. Det er dog vanskelig 
å si hvilke kliniske implikasjoner dette har 
inntil data på langtidsoppfølging foreligger. 
«Position paperet» i kardio-onkologi fra ESC 
anbefaler angiotensin-reseptorantagonist i 
kombinasjon med betablokker hos dem som 
utvikler kardiotoksisitet, det vil si fall i LVEF 
på over 10 prosentpoeng til en verdi under 
50 %. Videre bør disse medikamentene 
vurderes hos pasienter med høy risiko for å 
utvikle hjertesvikt. 

Konklusjon
Foredraget konkluderte med følgende:
1. Cure is no longer enough for cancer 

patients as these patients have a sub-
stantially increased risk of developing 
cardiovascular disease

2. ESC position paper on cardio-oncology 
from august 2016 define cardiotoxicity 
with nine pillars, cardiac dysfunction 
historically causing the most concern

3. Cardiotoxicity is defined as fall in LVEF of 
>10% points to a value <50%

4. Angiotensin antagonist in combination 
with beta blockers are recommended in 
treating cardiotoxicity and should also be 
considered in high risk patients
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HJERTEULTRALYD FOR 
ONKOLOGISKE PASIENTER – 

OG NÅR SKAL BEHANDLINGEN 
ENDRES?

Suvi Tuohinen. Hjerte- og lungesenter, Helsinki universitetssykehus, Finland

WHO estimerte at insidensen av nye kreft-
tilfeller var 14 millioner globalt i 2012, og 
antallet vil øke til 20 millioner i 2025 (1). 
Tidlig diagnose, avanserte kirurgisk behand-
ling samt strålebehandling og kjemoterapi 
redder enda flere pasienter. Som resultat 
av bedre kreftbehandling vil 
antallet langtidsoverlevende 
øke, og det blir vanskeligere å 
akseptere kreftbehandlingens 
bivirkninger. Kardiotoksisitet 
er den vanlingste og viktigste 
bivirkning av kreftbehandlingen. 
I verste fall kan kreftbehanlin-
gens helsegevinst bli nullet, og 
tidligere kreftrammet blir hjer-
tepasient isteden. For å unngå 
dette trenger kreftpasienter 
kardiologisk oppmerksomhet før planlagt 
kreftbehandling, enkelte behøver oppfølging 
under behandling og noen skal følges opp 
etterpå også. 

Risikovurdering før 
kreftbehandlingen
Patientens risiko for hjertebivirkninger er 
ikke avhengig bare av selve kreftbehadlin-
gen, men også av individuelle faktorer som 
øker patientens sensitivitet for kardiotoksisk 
virkning. De kan deles i forhold man kan 
forandre og forhold som er upåvirkbare 
(2). Alder, kjønn, tidligere hjertesykdom, 
diabetes, hypertension eller genetiske 
faktorer kan ikke endres, mens røyking, vekt, 
mosjonering og optimering av blodtryk-
knivå, sukkerverdier osv. kan optimeres ved 
veiledning og justering av medisinering. 
Behandlende lege, vanligvis onkolog eller 
hematolog, gjør de tiltak som trengs for å 
redusere patientens risiko for kardiotoksis-
tet. I tillegg, pasienter som har økt risiko, 

skal vurderes av kardiolog før behandlingen. 
Høyt antall eller alvorlighetsgrad av risiko-
faktorer anses som økt risiko. Hjerteultralyd 
er sentralt i vurdering, og ved avvikende 
funn skal behandlingen oppstartes på lik 
linje med andre pasienter. Forebyggende 

tiltak med ACE-hemmere/
angiotensin-reseptorblokker 
(ARB) eller statiner kan vurde-
res dersom pasienter med økt 
antall risikofaktorerskal skal få 
antrasykliner, selv med normale 
ultralydfunn (2). Innen dette fel-
tet foreligger det norsk forskning 
som viser forebyggende effekt av 
candesartan og metoprolol blant 
kreftpasienter (3), selv om enty-
delige anbefalinger om saken 

ennå ikke foreligger ved det siste europeiske 
«position paper» (2). 

Det foreligger enkelte kreftbehand-
linger der det anbefales hjerteultralydun-
dersøkelse for alle pasienter. Antrasykliner 
og trastuzumab skal følges opp for kardio-
toksisitet under behandling, og basisverdi 
for venstre ventikelens ejeksjonsfraksjon 
(LVEF) skal foreligge. I tillegg, behandling 
med dasadinib, syklofosfamider eller plan-
lagt stamcellbehandling innebærer en økt 
risiko for utvikling av høyt blodtrykk i lun-
gekretsløp (PAH). Slike pasienter vurderes 
med hjerteultralyd, og spesielt høyresidige 
målinger skal utføres. 

Oppfølging under 
kreftbehandling 
Det foreligger flere forskjellige kreftbehand-
linger, og bivirkningsprofilen varierer likeså. 
Enkelte skader endotelceller, andre påvirker 
hjertets elektrisk system eller kontraktile 
proteiner, mens noen kan ødelegge myocy-
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ter. I tillegg, bivirkningene kan være direkte 
eller indirekte, ramme pasieter umiddelbart 
eller med latenstid, påføre varige skader 
eller være forbigående. Å lete etter skade-
virkninger krever kunnskap av den enkelte 
behandlingens virkningsmekanisme.

LVEF
Selve kardiotoksisitet er definert etter 
forandringer i LVEF. Ut fra «Cardio-oncology 
position paper», utgitt av European Society 
of Cardiology (ESC) i 2016 (2), innebærer 
kardiotoksisk virkning under kreftbehand-
ling LVEF under 50 % med fall av 10 % fra 
utgangsverdi. Avvikende funn skal kontrol-
leres etter 3-4 uker med gjentatt under-
søkelse. Det foreligger anbefalinger for 
rutinemessig oppfølging for pasienter som 
skal få antrasyklinbehandling eller behand-
ling med trastuzumab. 

Oppfølging for pasienter som skal 
få antrasyklinbehandling kan arrangeres 
på mange måter. Frekvensen kan styres 
enten etter kumulative antrasyklindose eller 
med visse tidsintervaller. ESMO (European 
Society of Medical Oncology) benytter i sin 
anbefaling tidsintervaller. Enten kan man 
måle troponiner etter hvert antrasyklininfu-
sjon eller utføre hjerteultralyd hvert tredje 
måned (4). Ved økt troponinnivå skal enal-
april oppstartes (1 år) og hjerteultralyd utfø-
res. Andre anser at kumulative antrasyklin-
dose er avgjørende, og f.eks. ESC «position 
paper» anbefaler hjerteultralydkontroll for 
lavrisiko-pasienter etter kumulative doxoru-
bisin dose 200 mg/m2 eller ekvivalent (2). 
Ved påvist kardiotoksisitet skal ACE-
hemmer/ARB og betablokker oppstartes, 
helst i kombinasjon. Også moderat aerobisk 
mosjonering har en positiv invirking og er å 
anbefale. 

Pasienter under trastuzumab-
behandling følges vanligvis opp hvert tredje 
måned under behandling (5). Ved nedsatt 
LVEF til under 45 % eller over 10 % nedgang 
til mellom 45-49 %, skal trastuzumab-
behandlingen avbrytes og ACE-hemmere 
oppstartes, sammen med andre hjerte-
sviktmedisiner hvis nødvendig. Ved mildere 
reduksjon av LVEF kan det vurderes å 
fortsette med trastuzumab samtidig (2). 
I hvert fall skal hjerteultralyd gjentas etter 
3-4 uker. De fleste pasienter responderer på 

hjertesviktbehandling og trastutsumab kan 
fortsettes. 

Global longitudinal strain
Global longitudinal strain (GLS) ved speckle 
tracking (mønstergjenkjenning)-ekkokardio-
grafi ser ut til å være en følsom måling til å 
vise tidlige forandringer i venstre ventrikkels 
systolisk funksjon hos kreftpasienter. ESCs 
«position paper» anbefaler at kreftpasienter 
under hjerteoppfølging skal få sin GLS målt 
(2). En relativ reduksjon på 15 % kan anses 
som avvikende resultat. Imidlertid er det 
veldig klart uttrykt at man ikke skal forandre 
pasientens behandling pga. GLS-resultat. 
For tiden regnes verdien av GLS-måling i 
dens prognostisk styrke, spesielt sammen 
med troponin-målinger (6). Ved normale 
funn ved begge modaliteter har pasienter 
91 % sansynlighet for ikke å ha kardio-
toksisitet av kreftbehandlingen, noe som 
sikkert er beroligende både for pasienten 
og for behandlende lege. Avvikende funn 
ved begge undersøkelser betyr klinisk eller 
subklinisk kardiotoksisitet med 93 % sikker-
het, og tettere oppfølging kan planlegges. 
Ved bruk av GLS-måling skal en huske at 
det foreligger betydelige forskjeller mellom 
utstyrsfabrikanter (f. eks. GE vs Philips), og 
samme utstyrstype skal brukes ved gjen-
tatte målinger (6). 

Diastologi og fylningstrykk
Kreftpasienter utsettes for flere forhold 
som påvirker både preload og afterload. De 
får infusjoner som del av sin kreftbehand-
ling, og mange kaster opp eller har diaré 
som følge av kreften eller som bivirkning 
av behandlingsopplegget. Sannsynligvis 
kan derfor hverken målinger av diastologi, 
fylningstrykk eller BNP-blodprøver utnyttes 
til å bevise kardiotoksisitet hos kreftpasien-
ter (6). 

Høyresidige målinger
Pasienter som får behandling med økt risiko 
for utvikling mot pulmonal hypertensjon 
(PAH), skal følges opp med hjerteultralyd i 
hvertfall hver 3.-6. måned selv uten symp-
tomer. Ved påvist økt trykk i lungekretsløp 
skal onkologen/hematologen sammen med 
PAH-eksperten planlegge pasientens videre 
opplegg (2). 
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Langtids oppfølging
Stråle- og antrasyklinbehandling kan ha 
seneffekter som dukker opp etter flere års 
eller tiårs latenstid. Det foreligger to ferske 
anbefalinger for langtidsoppfølging etter 
strålebehandling (2,7). Med antrasyklinbe-
handling er det ikke like klart hvem som skal 
følges opp, på hvilken måte og med hvilken 
frekvens (2). 

Viktige og vanskelige 
spørsmål
Kreftbehandlingen er livsreddende for 
kreftpasienter. Å avslutte eller å avbryte 
behandlingen midlertidig har stor inflytelse 
for kreftprognosen, og slike avgjørelser skal 
ikke tas lett. Internationale retningslinjer 
anbefaler at når hjerteproblemer truer kreft-
behandlingens videre løp, bør behandlingen 
diskuteres mellom onkologer og kardiologer 
med kardio-onkologisk kompetanse. Det 
samme gjelder situasjoner der hjertepasien-
ten vurderes for kreftbehanling. Videre kan 
det bli spørsmål om man på noen tidspunkt 
kan avslutte hjertebehandling for tidligere 
kardiotoksisitet. Dette kan vurderes under 
visse betingelser, men helst av en kardiolog 
med kardio-onkologisk kompetanse. 

Til slutt
Økende antall av kreftpasienter samt sti-
gende bevisthet av deres behov for kardio-
logisk vurdering og behandling har skapt en 
helt ny pasientpopulation innenfor kardio-
logi. Deres behandling skiller seg fra andre 
pasienter på mange måter, og det foreligger 
egne retningslinjer for disse pasienter. Det 
er antydet at en nytt subspesialitet, kardio-
onkologi, er født. Spisskompetanse bygges 
ved mange universitetssykehus, men disse 
pasienter behandles overalt. Det er nød-
vendig at vi alle vet om de mest sentrale ret-
ningslinjer innenfor kardio-onkologi. Denne 
oppsummering presenterer i nøtteskall hva 
skal man vite om vurdering av kreftpasien-

ter med hjertetultralyd. I tillegg er det andre 
vesentlige ting (f.eks. EKG av alle pasienter 
og økt risiko for tromboembolisme og dens 
behandling) som man skal vite om. Det 
anbefales å studere ESC «position paper» 
for kardio-onkologi, hvor disse forholdene 
er beskrevetr på en lettleselig og anvendbar 
måte. 
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KARDIO-ONKOLOGI OG 
HJERTEKLAFFSYKDOM

Klaus Murbræch. Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

Klaffesykdom etter kreftbehandling er en 
velkjent problemstilling og skyldes primært 
strålebehandling som affiserer hjertet og 
rammer i all hovedsak lymfompasienter 
(brukes også ved brystkreft og testikkelkreft 
med spredning til mediastinum). 
Vår nåværende kunnskap om ska-
der etter strålebehandling er basert 
på kappefeltbestråling som man i 
Norge har benyttet siden 1960-tal-
let og frem til ca. 1997. Denne strå-
letypen har gitt store seneffekter 
på flere organsystemer, inkludert 
hjertet og dets venstresidige klaffer 
(aorta- og mitralklaff). Klaffesyk-
dom indusert av kappefeltstråling 
ved lymfom er vanlig, og i enkelte 
materialer beskrives en prevalens 
på over 50 %. Men, avhengig av hvordan 
man definerer klaffesykdom, hvilken metode 
brukt for å vurdere denne og ulik oppføl-
gingstid, så finnes varierende forekomst i 
litteraturen, fra 10-50 %.

Patofysiologien som ligger til grunn 
for stråleindusert klaffesykdom, er to-faset 

og skyldes både en økt kalsifisering og en 
økt bindevevsdannelse på aortakusper 
og mitralseil. Denne utviklingen foregår 
over mange år, og tid er helt essensiell for 
utvikling av betydningsfull klaffefeil. Det er 

arbeider som viser at det synes å 
være et knekkpunkt på risikokur-
vene mer enn 20 år etter primær 
stråleeksponering (figur 1). Videre 
er total stråledose mot affiserte 
deler av hjertet av stor betydning, 
hvor totale doser > 40 Gy medfører 
høy risiko sammenlignet med ≤ 30 
Gy (figur 2). Yngre alder (< 35 år) 
ved stråleeksponering synes også 
å være viktig for risiko for fremtidig 
klaffefeil av klinisk betydning. 

Etter at man sluttet med 
kappefeltbeståling i Norge har man gått 
over til en mer målrettet strålebehandling, 
noe som i litteraturen kalles «involved 
field». Denne strålemetodenvil vanligvis 
eksponere lymfompasientene for totale 
stråledoser på 30 Gy, i tillegg er stråle-
feltene mindre slik at ikke alle deler av 

hjertet nødvendigvis blir 
inkludert i hovedstråle-
feltet. Vi har all grunn til 
å tro at vi med overgang 
til mer hjertevennlig 
stråling vil observere en 
betydelig redusert risiko 
for fremtidig stråleindu-
serte klaffefeil sammen-
lignet med vår nåvæ-
rende kunnskap basert 
på kappefeltstråling. 
Grunnet tidens essen-
sielle betydning ved 
stråleindusert klaffefeil 
så har vi foreløpig ikke 
lang nok observasjons-
tid for å få full oversikt 
over risiko for klaffesyk-
dom ved mer moderne 
stråleterapier.  Figur 1
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ling alene sammenlignet 
med normalbefolknin-
gen. Videre har vi også 
i Norge gjennomført en 
stor etterundersøkelse 
av langtids lymfomover-
levere behandlet med 
autolog stamcellestøtte, 
hvor vi observerte økt 
risiko for klaffefeil i 
gruppen behandlet med 
cellegift (antracykliner) 
alene sammenlignet 
med en kontrollgruppe. 
Det er verdt å nevne at 
i vår studie så var ingen 
av klaffefeilene i denne 
subgruppen bedømt til å 
være av alvorlig karakter, 
slik at den kliniske 
betydningen av denne 

observasjonen foreløpig er noe usikker.
I år har ESC publisert et «position 

paper» som bl.a. omhandler oppfølging av 
pasienter bestrålt mot hjertet, hvor man 
anbefaler rutinekontroll med ekkokardio-
grafi 10 år etter stråling for å avdekke grad 
av klaffefeil og videre kontrollopplegg basert 
på funn ved denne undersøkelsen.

 
Figur 2

Cellegift i form av antracykliner har 
i mange år vært en velkjent risikofaktor for 
utvikling av hjertesvikt, men i den senere 
tid har det også fremkommet data som kan 
tyde på at antracykliner også er assosi-
ert med klaffesykdom. I en stor neder-
landsk studie, publisert i 2015, fant man 
en økt risiko for signifikant klaffesykdom 
(hasardratio 1,5) etter antracyklinbehand-
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THE ROLE OF MULTIMODALITY 
IMAGING IN CARDIO-ONCOLOGY

Thor Edvardsen. Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Kardiologer har i løpet av det siste tiåret 
blitt godt kjent med at kreftbehandling 
kan gi alvorlige bivirkninger på hjertet. De 
uheldige virkningene på hjertefunksjonen 
kan komme akutt i form av hjerteinfarkt og 
hjertesvikt og som senvirkninger 
som opptrer i mange former. Mest 
kjent er hjertesvikt, men også 
koronar-, perikard- og klaffesyk-
dommer er relativt vanlige. Det er 
påvist at barn som overlever sin 
kreftsykdom, etter 25 år har høyere 
dødelighet av hjertesykdommer 
pga. sin kreftbehandling enn av 
kreftsykdommen de opprinnelig ble 
behandlet for (1). European Asso-
ciation of Cardiovascular Imaging 
(EACVI) tok derfor initiativ til to 
dokumenter om hvordan kardiologer bør 
følge opp pasienter som behandles og har 
blitt behandlet for kreft (2,3). Ett dokument 
gir anbefalinger om pasienter som har gjen-
nomgått stråleterapi, og det andre doku-
mentet gir retningslinjer for oppfølgingen 

etter annen kreftbehandling, særlig behand-
ling med cellegift. 

Forekomsten av akutte bivirkninger 
av kreftbehandling er uklar, og forekom-
sten varierer i litteraturen fra 1-20 %. På 

bakgrunn av denne usikkerheten 
har EACVI startet et register med 
pasienter som har fått behandling 
for brystkreft (4). Mer enn 20 land 
har foreløpig inkludert mer enn 
1000 pasienter i registeret. 

Hvilke funn skal vi lete etter 
med kardiologisk bildediagnostikk 
når vi får henvist en pasient etter 
kreftbehandling? Vårt vanligste og 
beste diagnostiske verktøy er ekko-
kardiografi. Det vanligste patol-
ogiske funnet er dysfunksjon av 

venstre ventrikkel (VV). Vi skal derfor lete 
etter generelt redusert VV-funksjon, regio-
nale bevegelsesforstyrrelser, fortynnede 
vegger og økning av VV-volumer. Det er 
klare anbefalinger om å bruke undersøkelser 
som inkluderer strain for å oppdage even-

Figur 1. Figuren viser strain fra strain-undersøkelse fra alle 3 apikale vinkler av venstre 
ventrikkel hos en pasient som er under pågående antracyklinbehandling. I nederste høyre 
kvadrant ses en fremstilling av maksimal systolisk strain-verdi fra alle kurvene ( bulls-
eye plot). Dyp rød farger viser normalverdier, mens lysere farger fremstiller patologiske 
verdier. Denne pasienten har en GLS på -13,4 % som indikerer moderat til uttalt redusert 
venstre ventrikkelfunksjon. Pasientens EF er på samme tidspunkt 47 %.
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tuelle endringer på et tidlig stadium. Den 
beste og mest robuste strainparameter er 
global longitudinal strain (GLS) som i mange 
studier har vist seg som et tidlig tegn på 
hjertesviktutvikling. 

Aller helst bør pasienter som skal 
til antracyklinbehandling, ha en ekkokar-
diografisk undersøkelse før behandlingen 
starter. Multigated aquisition scan (MUGA) 
med nukleær medisinsk teknikk er ikke 
lenger anbefalt fordi undersøkelsen gir 
stråling og i tillegg er mer unøyaktig enn 
ekkokardiografi. Magnetisk tomografi-
undersøkelse av hjertet (CMR) er bedre enn 
ekkokardiografi til å bestemme ejeksjons-
fraksjon (EF) og til å oppdage arr som en 
følge av antracyklinbehandlingen. CMR har 
imidlertid opplagte ulemper sammenliknet 
med ekkokardiografi. Undersøkelsene er 
mye vanskeligere tilgjengelig og har i tillegg 
større vanskeligheter med å korrekt kvanti-
fisere en klaffefeil. Diastoliske fylningsfor-
styrrelser er et relativt uspesifikt funn og 
skal brukes med varsomhet som et tegn på 
bivirkning av kreftbehandling. Klaffefeil kan 
starte etter ca. 5-7 år, og det er holdepunk-
ter for at progresjonen hos kreftpasienter er 
raskere enn ved klaffefeil pga. degenerativ 
sykdom (5). Klaffefeil er enkle å oppdage 
ved ekkokardiografiske undersøkelser, og 
utviklingen kan følges med stor nøyaktighet. 

Definisjonen på hjertesvikt etter 
kreftbehandling:

 y Fall i EF >10 % til EF under 53 % 
 y Definisjonen på subklinisk hjertesvikt 

etter kreftbehandling:
 y Et relativt fall på >15 % i GLS. 

Det er foreløpig ingen overbevisende 
vitenskapelige bevis på at det lønner seg 
å starte hjertesviktbehandling før vi finner 
et fall i EF. Det er imidlertid en tendens hos 
mange kardio-onkologer å starte med ACE-
hemmere og/eller betablokkade ved tegn 
på subklinisk hjertesvikt. Flere pågående 
studier vil kunne gi oss svaret på dette i 
årene som kommer. Det er imidlertid viktig 
å være klar over at kardiologer skal være 
uhyre forsiktig med å tilrå seponering eller 
utsettelse av kreftbehandlingen ved de 
første tegn på hjertesvikt hos pasientene. En 
slik alvorlig avgjørelse må kun gjøres etter 
nøye overveielser sammen med onkolog. 

I tillegg til bildediagnostikk kan 
målinger av troponin være egnet til å følge 
opp kreftbehandlede pasienter (6,7). 

Pasientene som får antracyklin-
behandling bør undersøkes med ekko-
kardiografisk undersøkelse før behan-
dlingsstart. Deretter bør det utføres en 
kontroll etter avsluttet kreftbehandling og 
3-6 måneder senere. Ved symptomer på 
hjertesvikt må selvfølgelig undersøkelser 
foretas tidligere. Ved tegn til subklinisk 
hjertesvikt er det anbefalt ny ekkokar-
diografisk undersøkelse før hver ny kur. Det 
er uklart hvor ofte vi skal utføre ekkokar-
diografisk undersøkelse etter avsluttet 
strålebehandling, men en liberal holdning 
anbefales.
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LIVSSTILSENDRING OG 
FOREBYGGENDE BEHANDLING 

MOT ATRIEFLIMMER
Jan Pål Loennechen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim 

Pasienter med atrieflimmer har ofte andre 
sykdommer og risikofaktorer som medfø-
rer økt sykelighet og dødelighet. I tillegg 
har ablasjonsbehandling ved atrieflimmer 
vist seg å gi mindre effekt enn 
forventet, spesielt på lang sikt 
og hos pasienter med langtids 
persisterende sykdom. Dette har 
ført til større fokus på livsstilsend-
ring som forebyggende behandling 
mot og ved atrieflimmer. Fore-
byggende behandling kan deles 
inn i primærprofylakse, sekun-
dærprofylakse og profylakse mot 
kardiovaskulære hendelser ved 
atrieflimmer. 

Primærprofylaktisk 
behandling mot atrieflimmer
Forekomsten av atrieflimmer er økende, og 
det er ønskelig å iverksette tiltak for å unngå 
atrieflimmer hos pasienter som tidligere 
ikke har hatt det. Slike tiltak har vært lite 
vektlagt både i retningslinjer for behandling 
ved atrieflimmer og for forebygging av hjer-
tekarsykdom. Det er ikke gjort randomiserte 
kontrollert studier primært for å vurdere 
slike tiltak. Anbefalingene for å unngå atrie-
flimmer i den generelle befolkning bygger 
derfor i stor grad på epidemiologiske studier 
hvor en har sett på sammenhengen mellom 

ulike risikofaktorer og atrieflimmer korrigert 
for konfunderende faktorer. 

De viktigste risikofaktorene kan 
deles inn i 4 grupper: 1. Ikke modifiserbare 

tilstander som alder, kjønn og 
genetisk disposisjon. 2. Kardiovas-
kulære sykdommer og risikofakto-
rer som hjertesvikt, hypertensjon, 
koronarsykdom og klaffesykdom. 
3. Ikke-kardiale sykdommer som 
nyresvikt, diabetes mellitus, 
kronisk obstruktiv lungesykdom 
og obstruktiv søvnapné. 4. Såkalte 
livsstilsfaktorer som overvekt, høy 
grad av fysisk aktivitet, fysisk inak-
tivitet, alkoholforbruk og røyking. 

Av livsstilsfaktorene er 
det relativt godt dokumentert at overvekt 
og høyt alkoholforbruk er assosiert med 
atrieflimmer. For overvekt er det spesielt 
ved kroppsmasseindeks (BMI) over 30 
kg/m2 at en finner en signifikant økning i 
risikoen for atrieflimmer (HR 1,37, 95 % KI 
1,05-1,78) (Scnabel 2015). For alkohol er det 
et kronisk høyt forbruk (over 14 alkoholen-
heter/uke) og store inntak over kort tid (> 
4-5 alkoholenheter) som er forbundet med 
atrieflimmer (Larsson 2014). For røyking er 
funnene noe divergerende, men det er stort 
sett enighet om at røyking øker risikoen for 
atrieflimmer. Sammenhengen mellom fysisk 
aktivitet og risiko for å utvikle atrieflimmer 
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har vært omdiskutert. Det er i de siste årene 
kommet flere epidemiologiske studier som 
viser en U- eller J-formet sammenheng mel-
lom fysisk aktivitet og atrieflimmer (Aizer 
2015, Khan 2015). Moderat grad av fysisk 
aktivitet ser ut å beskytte mot atrieflimmer, 
mens både inaktivitet og store mengder 
med utholdenhetstrening begge er assosiert 
med økt forekomst av atrieflimmer. Dette 
vises også i en nylig publisert studie fra 
Tromsøundersøkelsen (Morseth 2016). I 
et nylig publisert rapport: «European Heart 
Rhythm Association (EHRA)/European 
Association of Cardiovascular Preven-
tion and Rehabilitation (EACPR) position 
paper on how to prevent atrial fibrillation» 
(Gorenek 2016) anbefales moderat fysisk 
aktivitet, reduksjon av høyt alkoholinntak og 
tobakksforbruk, god blodtrykksbehandling, 
god blodsukkerkontroll hos diabetikere, 
vektreduksjon ved overvekt og behandling 
av obstruktiv søvnapné for å unngå atrie-
flimmer. Høyt kaffeinntak er ikke assosiert 
med atrieflimmer.

Med utgangspunkt i store randomi-
serte studier ved hjertesvikt og hyperten-
sjon er det gjort post hoc- og metaanalyser 
for å vurdere effekten av de ulike inter-
vensjonene på forekomsten av nyoppstått 
atrieflimmer. For hjertesvikt finner en at 
behandling med ACE-hemmere, angiotensin 
II-reseptorantagonister og betablokkere 
reduserer insidensen av atrieflimmer hos 
hjertesviktpasienter. Ved hypertensjon 
kan behandling med angiotensin II-resep-
torantagonister og ACE-hemmere redusere 
risikoen for atrieflimmer. Dette er tatt inn 
i de siste retningslinjene for behandling av 
atrieflimmer fra ESC.

Sekundærprofylaktisk 
behandling ved atrieflimmer 
Antiarytmika og ablasjon er etablerte 
metoder for å unngå residiv eller økende 
arytmibyrde ved atrieflimmer. De siste tre 
årene har det kommet flere studier hvor 
en har intervenert mot risikofaktorer hos 
pasienter med atrieflimmer. Studiene som 
har vakt størst oppmerksomhet, kommer 
fra en australsk gruppe. I den første (Abed 
2013) ble 150 pasienter med paroksysmal 
eller persisterende atrieflimmer og BMI over 
27 kg/m2 randomisert til intervensjon eller 

kontroll. De ble fulgt i mediant 15 måneder. 
Intervensjonen omfattet behandling av 
hypertensjon, hyperlipidemi og diabetes 
mellitus. De ble anbefalt kalorifattig kost 
med lavt sukkerinnhold, et aktivt trenings-
program, avholdenhet fra tobakk og et lavt 
alkoholinntak. Pasientene ble undersøkt 
for obstruktiv søvnapné, og de med mer 
enn moderat sykdom ble behandlet med 
overtrykksventilasjon (CPAP). Nær 50 % av 
pasientene fikk påvist søvnapné. Pasientene 
i intervensjonsgruppen reduserte BMI med 
5,5 kg/m2 i gjennomsnitt. Det primære 
endepunktet var atrieflimmersymptomer 
som ble redusert fra en skår på 20 til under 
10 målt med validerte spørreskjema. Pasien-
ten ble også vurdert med 7-døgns EKG hvor 
det ble registrert færre atrieflimmeranfall og 
kortere tid i atrieflimmer. Effekten av inter-
vensjonen var altså klar symptomlindring 
og redusert mengde atrieflimmer. Interven-
sjonen var krevende både for behandlerne 
og pasientene, og en svakhet i studien var 
at nærmere 50 % av pasientene trakk seg 
underveis. I en senere studie fra den samme 
gruppen undersøkte de pasienter som 
hadde vært til atrieflimmerablasjon. Studien 
inkluderte 149 pasienter med BMI over 27 
kg /m2 og minst en kardial risikofaktor i 
tillegg (Pathak 2014). Pasientene fikk tilbud 
om den samme intervensjonen som i den 
tidligere studien. De som ønsket interven-
sjon, havnet i behandlingsgruppen, mens 
de som takket nei, havnet i kontrollgrup-
pen. Pasientene ble fulgt i gjennomsnittlig 
42 måneder. Primært endepunktene var 
fravær av atrieflimmer målt med gjentatte 
7-døgns EKG-registreringer. Ved studieslutt 
var omtrent 70 % av pasienten i inter-
vensjonsgruppen uten atrieflimmer etter 
en ablasjonsprosedyre, mens dette gjaldt 
cirka 30 % av pasientene i kontrollgruppa. 
Tilsvarende tall etter flere ablasjoner og 
behandling med antiarytmika var cirka 90 
% i intervensjonsgruppa og 50 % i kontroll-
gruppa. Det er en klar svakhet at studien 
ikke var randomisert. 

Vår gruppe ved NTNU/St. Olavs 
Hospital i Trondheim har gjennomført en 
studie med trening som eneste intervensjon 
ved atrieflimmer (Malmo 2016). Bakgrun-
nen for studien var manglende dokumen-
tasjon på effekten av fysisk aktivitet hos 
pasienter med kjent ikke-permanent atrie-
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flimmer og fravær av anbefalinger for fysisk 
aktivitet for pasienter med atrieflimmer i 
internasjonale retningslinjer. I studien ble 51 
pasienter med paroksysmal eller persiste-
rende atrieflimmer randomisert til 12 uker 
med intervalltrening eller kontroll. Primært 
endepunkt var tid i atrieflimmer målt med 
en implantert rytmeregistrator (Reveal 
XT, Medtronic) som fortløpende registrer 
atrieflimmer. Treningsgruppen gjennomgikk 
4 ganger 4 minutters intervaller med gange 
eller løping på tredemølle opp til 85-95 % 
av maksimal puls, avbrutt av 3-minutters 
intervaller med moderate anstrengelse. 
Dette ble gjentatt 3 ganger i uken i inter-
vensjonsperioden. Tid i atrieflimmer ble 
redusert fra 8,1 % til 4,8 % intervensjons-
gruppen. Atrieflimmersymptomer avtok, 
livskvalitet økte, lipidstatus bedret seg og 
det var en lett bedring av atriefunksjon og 
venstre ventrikkelfunksjon i treningsgrup-
pen. Den viktigste svakheten ved studien er 
den relativt korte intervensjonstiden på 12 
uker. I de nye retningslinjene for behandling 
av atrieflimmer fra ESC anbefales regelmes-
sig fysisk aktivitet på et moderat nivå for å 
unngå forverring av atrieflimmersykdom. 
Pasienter med et høyt aktivitetsnivå bør 
informeres om at langvarig intens utholden-
hetstrening kan øke risikoen for atrieflim-
mer. Overvektige pasienten med atrieflim-
mer anbefales vektreduksjon samtidig 
med behandling av inaktivitet og andre 
risikofaktorer. 

Profylakse mot 
kardiovaskulære hendelser 
ved atrieflimmer
Det er vel etablert at atrieflimmer er en 
risikomarkører for akutt sykdom, kardio-
vaskulære risikofaktorer og økt mortalitet 
både på kort og lang sikt. I en korhortstu-
die fra Minnesota (Miysaka 2007) fulgte 
en pasienter som ble diagnostisert med 
atrieflimmer for første gang. Den inkluderte 
4618 pasienter med en gjennomsnittsalder 
på 73 år. Overlevelse ble sammenlignet 
med alders- og kjønnsjustert forventet 
overlevelse. Dødeligheten var betydelig økt i 
forhold til forventet i de 4 første månedene 
etter diagnostisert atrieflimmer (HR 9,6, 
95 % KI 8,93-10,32). Også etter 4 måneder 
var risikoen økt (HR 1,66 95 % KI 1,59-
1,73). Den klart hyppigste dødsårsaken var 
kardiovaskulær sykdom i form av hjertesvikt 
og koronarsykdom. Risikoen var høyre hos 
kvinner enn hos menn. Dette stemmer over-
ens med øvrig litteratur. Funnene viser at en 
hos pasienter med atrieflimmer må være 
på vakt ovenfor bakenforliggende sykdom. 
Dette gjelder både i akuttsituasjoner og 
under videre oppfølgingen i spesialist- og 
primærhelsetjenesten. I de nye europeiske 
retningslinjene for behandling av atrieflim-
mer avspeiles dette tydelig. Endring av 
livsstilsfaktorer og behandling av underlig-
gende kardiovaskulære tilstander er sterkt 
anbefalt for å redusere kardiovaskulær risiko 
og bedre overlevelse.

Prisen for beste innlegg på den engasjerende kasuistikksesjonen 
gikk til Slobodan Calic fra Sykehuset Sørlandet Arendal. 
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FOR MANGE BLIR ABLADERT  
FOR ATRIEFLIMMER

Torbjørn Graven. Medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger

Kunnskapssenteret utga i 2006 en rapport 
(nr. 15-2006) som omhandlet ablasjon av 
atrieflimmer. Den var utarbeidet av norske 
eksperter på området og hadde tittelen 
«Kurativ kateterbehandling av atrieflim-
mer». Det har senere vist seg at ablasjon av 
atrieflimmer slett ikke kurerer atrieflimmer. 
Flere studier har vist at residiv-
frekvensen etter ablasjon er høy. 
Etter 6 år har en studie vist at kun 
23 % av pasientene hadde vært 
uten residiv, og selv etter gjentatte 
prosedyrer var kun 39 % residiv-
frie (Sorgente et al. Am J Cardiol 
2012;109:1179-1186). Flere andre 
studier har vist lignende resultat. 

Selv om det ikke lykkes 
å kurere atrieflimmer ved abla-
sjon, ser det ut til at det kan føre 
til en viss reduksjon av tendensen 
til residiv sammenlignet med antiaryt-
misk behandling. Det primære målet med 
behandling av atrieflimmer er å unngå de 
to potensielt alvorligste følgene av atrie-
flimmer, slag og/eller systemisk emboli og 
takykardiomyopati. Forhåpentligvis ville det 
også kunne bidra til bedre livskvalitet og 
redusert mortalitet. 

Flere metaanalyser har sammenlig-
net ablasjon med antiarytmisk behandling 
uten å kunne vise forskjell på mortalitet, 
slag/TIA eller livskvalitet (Shi et al. Exp 
Ther Med 2015;10:816-822; Konstantinos 
et al. J Am Coll Cardiol EP 2016;2:170-180). 
Kun når det gjelder tendensen til residiv 
av atrieflimmer, foreligger det data som 
tyder på bedre effekt av ablasjon. Imidlertid 
ser det ikke ut til at det bedrer den totale 
livskvaliteten, som vist i en nylig publisert 
studie med langtidsoppfølgning på 5 år 
etter kateterablasjon for paroksystisk atrie-
flimmer (MANTRA-PAF; Nielsen JC, et al. 
Heart 2016; 26. aug: elektronisk publikasjon 
før trykk). 

Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ) er en organisasjon som 

arbeider blant annet for det amerikanske 
helsedepartementet. Den har som oppgave 
å gjennomgå forskningsresultater, rapporter 
og data for å sikre at det som foreligger av 
data blir riktig forstått og benyttet. I 2015 
publiserte AHRQ en rapport med tittelen 
«Catheter ablation for treatment of atrial 

fibrillation». Fra 3471 referanser 
ble 46 studier inkludert i analysen. 
Heller ikke her fant at ablasjon 
hadde dokumentert effekt på 
totalmortalitet sammenlignet med 
medikamentell behandling. Videre 
konkluderte de med utilstrekkelige 
data vedrørende effekt påhjerne 
slag og hjertesvikt og ingen sikker 
konklusjon vedrørende livskvalitet 
(Skelly et al. Agency for Healthcare 
Research and Quality, 2015). 

De fleste studier er utført 
på relativt unge pasienter med strukturelt 
normale hjerter og uten vesentlig komor-
biditet. I studien med lengst oppfølgings-
tid per i dag ble effekten av ablasjon hos 
pasienter med symptomatisk atrieflimmer 
og dilatert kardiomyopati (DCM) evaluert. 
Fravær av atrieflimmerresidiv var assosi-
ert med bedring av hjertesviktparametre 
som venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon, 
6 minutters gangtest og NYHA-klasse. 
Imidlertid vedvarte denne effekten bare tre 
år etter ablasjonen før forskjellen opphørte 
(Zhao et al. Int J Cardiol 2015;190: 227-23).

European Society of Cardiology 
utga nye retningslinjer for behandling av 
atrieflimmer i år (Kirchof et al. Europace. 
2016;18:1609-1678). Her anbefales ryt-
mekontroll for å redusere symptomer på 
atrieflimmer, mens det presiseres at det ikke 
er indikasjon for ablasjon av atrieflimmer for 
å forebygge kardiovaskulære endepunkter 
eller for å redusere sykehusinnleggelser.

Det er viktig å ikke glemme at 
frekvenskontroll har vist like god effekt som 
rytmekontroll på endepunkt som morta-
litet og hjerneslag, i alle fall hos pasien-
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ter over 65 år. I AFFIRM-studien var det 
heller en trend mot høyere mortalitet med 
rytmekontroll (Wyse et al. N Engl J Med 
2002;347:1825-33). Det var heller ingen 
forskjell på livskvalitet mellom frekvens- og 
rytmekontroll (Jenkins et al. Am Heart J. 
2005;149:112-20). Det skal nevnes at studi-
ene med ablasjon ved atrieflimmer alle har 
sammenlignet ablasjon med antiarytmisk 
behandling og ikke med frekvenskontroll. 

Mens det er et krav at aktuell 
behandling sammenlignes med placebo 
ved medikamentell behandling, er placebo 
i form av «sham»-prosedyre (ikke-terapeu-
tisk prosedyre) sjeldent brukt ved invasive 
prosedyrer. Dette gjelder også for ablasjons-
behandling ved atrieflimmer. Imidlertid kan 
invasive prosedyrer kan ha en sterk place-
boeffekt. Det er flere eksempler på dette. 

Permanent pacemakerbehandling 
ved vasovagal synkope ble undersøkt i VPS-
1-studien (Connolly et al. J Am Coll Cardiol 
1999;33:16-20). Denne sammenlignet en 
gruppe pasienter med og en gruppe uten 
implantasjon av pacemaker. Studien viste 
høysignifikant reduksjon av synkoperesidiv 
i gruppen som fikk pacemaker. Senere ble 
det så gjennomført en studie (VPS-2) der 
alle pasientene fikk implantert pacemaker, 
men én gruppe ble randomisert til aktiv 
behandling (pacemaker i DDD-modus), 
mens i kontrollgruppen ble pacefunksjonen 
frakoblet med pacemaker programmert til 
kun sensing (ODO-modus). Studien viste 
ingen signifikant forskjell i residivfrekven-
sen av synkope (Connolly et al. JAMA 
2003;289:2224-2229).

Lignende uttalt effekt av placebo 
så man i SIMPLICITY-2 (Esler et al. Lancet 
2010; 376: 1903-09) og SIMPLICITY-3 
(Bhatt et al. N Engl J Med 2014;370:1393-
401) som undersøkte renal denervasjon 
ved arteriell hypertensjon. Man fant uttalt 
blodtrykksreduksjon ved renal denervasjon 
sammenlignet med medikamentell behand-
ling i SIMPICITY-2, men ingen forskjell i 
effekt på blodtrykk i SIMPICITY-3 der man 
sammenlignet med «sham»-prosedyre. 

Dette er to eksempler på uttalt 
placeboeffekt ved invasive intervensjoner. 
Man kan spørre om effekten av ablasjon 
ved atrieflimmer (som kun er dokumentert 
når det gjelder symptomer på atrieflimmer, 
med moderat grad av evidens) sammen-

lignet med antiarytmisk behandling er ren 
placeboeffekt? Det foreligger studier som 
har vist at andelen asymptomatisk atrieflim-
mer øker etter ablasjon. Ratio asymptoma-
tisk/symptomatisk atrieflimmer økte fra 1,1 
før ablasjon til 3,7 etter ablasjon (JAMA 
Intern Med. 2013;173:149-156). Forfatterne 
mener at man ikke kan utelukke mulighe-
ten for placeboeffekt etter ablasjon. Det er 
også rapportert at bedring av livskvalitet 
etter ablasjon for atrieflimmer er uavhengig 
av prosedyrens suksess og muligens kan 
tilskrives placeboeffekt (Wokhlu et al. J Am 
Coll Cardiol 2010;55:2308-16).

Livstruende og andre alvorlige kom-
plikasjoner kan forekomme ved ablasjon for 
atrieflimmer. Komplikasjoner vi ikke kjenner 
betydningen av er imidlertid vesentlig 
hyppigere (Europace. 2016;18:1609-1678). 
Cerebrale lesjoner påvist med cerebral MR 
dagen etter ablasjon for atrieflimmer ble 
påvist så hyppig som hos 18 % av pasien-
tene sammenlignet med MR dagen før abla-
sjon (Rillig et al. Circ Arrhythm Electrophy-
siol. 2012;5:15-21). Ablasjon for atrieflimmer 
var assosiert med kognitiv dysfunksjon 
hos 13-20 % av pasientene 90 dager etter 
prosedyren sammenlignet med 0 % hos 
pasienter som ventet på ablasjon (Medi et 
al. J Am Coll Cardiol 2013;62:531-9). Hva 
dette betyr på lengre sikt, krever ytterligere 
undersøkelser. 

Konklusjon: Ablasjon for atrieflim-
mer er ikke dokumentert bedre enn anti-
arytmisk behandling når det gjelder mortali-
tet, morbiditet (hjerneslag, hjertesvikt) eller 
livskvalitet. Ablasjon er ikke sammenlignet 
med frekvenskontroll. Vi mangler placebo-
kontrollerte («sham»-prosedyre) studier. 
Ablasjon for atrieflimmer kan medføre 
alvorlige komplikasjoner og cerebrale kom-
plikasjoner vi ennå ikke kjenner rekkevidden 
av. Behandlingen er dessuten ressurskre-
vende. Sett i lys av dette kan man spørre om 
det abladeres (alt)for mange pasienter med 
atrieflimmer. 

Dette var ett av to innlegg, med 
opponerende titler, om det utføres for mange 
ablasjonsbehandlinger for atrieflimmer i Norge. 
Vi har dessverre ikke fått referat fra det andre 
innlegget.

Redaktørens anmerkning.
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SPASMEANGINA - INVASIV 
UTREDNING, BEHANDLING

Ole Geir Solberg. Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Angina pectoris på bakgrunn av koronar 
vasokonstriksjon ble hypotetisert av W. 
Osler for over 100 år siden (The Lancet 
1910; 4519, 973–977). Variantangina ble 
beskrevet av Prinzmetal et al. i 1959 (Am 
J Med 1959; 27: 375-88), og 
angiografisk bekreftelse av koro-
nararteriespasme ble publisert i 
1962 (Angiology 1962; 13:550-3). 
Koronararteriepasme ble vist å 
kunne forårsake akutt myokardial 
iskemi i en publikasjon i 1975 
(Chest 1975; 68:625–633). Inter-
essen for koronararteriespasme 
har økt de senere år på bakgrunn 
av at andelen med normal eller 
nær normalt koronart angiografi-
funn er økende både ved utredning 
av stabil angina pectoris og ved non-ST-el-
evasjons myokardinfarkter (NSTEMI).

Angina pectoris 
I en dansk registerstudie ble det i 2009 
påvist åpne koronarkar hos ca. 70 % av 
kvinnene og nærmere 40 % av mennene 
som ble angiografisk undersøkt på grunn av 
stabil angina pectoris (Eur Heart J 2012; 33: 
734-744). Den prognostiske betydningen 
av dette var lik for menn og kvinner, med 
betydelig økt risiko for totaldødelighet som 
selvstendig endepunkt, samt for det kom-
binerte endepunktet (kardiovaskulær død, 
innleggelser for hjerteinfarkt, hjertesvikt 
og slag). Ved utredning av stabil angina pec-
toris ble det i Norge i 2015 påviste ikke-sig-
nifikante stenoser hos ca. 45 % av pasien-
tene (S. Rotevatn, personlig meddelelse). 
Opptil 2/3 av pasienter med normale eller 
nær normale funn ved koronar angiografi 
har tegn til endoteldysfunksjon eller uttalt 
koronar spasmetendens ved testing med 
acetylkolin (Circulation 2015; 131:1054–
1060, J Am Coll Cardiol 2012; 59:655–62).

NSTEMI
I 2015 fikk ca. 20 % av norske NSTEMI-
pasienter ikke påvist signifikante stenoser, 
og tilsvarende tall for ustabil angina pectoris 

var ca. 35 % (S. Rotevatn, person-
lig meddelelse). Dette harmonerer 
med tall som anføres i en nylig 
oversiktsartikkel (Eur Heart J 2015; 
36: 475–481) der prevalensen for 
kvinner anføres å være 10-25 % og 
for menn 6-10 %. Ett års dødelig-
het refereres å være på 2-5 %. I 
Caspar-studien ble det påvist posi-
tiv spasmetest hos ca. halvparten 
av pasientene med akutt koronar-
syndrom og åpne koronarkar (J Am 
Coll Cardiol 2008; 52:523-7).

STEMI, hjertestans og 
hjertesvikt
Koronararteriespasme kan være bidragende 
til ST-elevasjonsmyokardinfarkt med åpne 
kar og tilsvarende ved hjertestans samt til 
hjertesvikt av ellers ukjent årsak, men fore-
komsten er ikke godt tallfestet. 

Indikasjoner/
kontraindikasjoner for 
spasmetesting
Indikasjon for spasmetesting er vurdert 
i to nylige oversiktsartikler (Eur Heart J 
doi:10.1093/eurheartj/ehv351, Circ J 2016; 
80:289-298). Ved kardiologisk avdeling 
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 
benyttes følgende indikasjoner for intra-
koronar spasmetesting:

 y Sykehistorie som gir mistanke om 
spasmeangina uten at dette tidligere er 
objektivt dokumentert, spesielt ved
 ◦ nitratfølsom hvileangina
 ◦ markert døgnvariasjon i symptomer
 ◦ hvileangina uten obstruktiv 

koronarsykdom
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 ◦ terapiresistent angina
 y Utredning av årsak til akutt koro-

narsyndrom uten angiografisk påvist 
«culprit»-lesjon

 y Hjertestans av ukjent årsak
 y Uforklart synkope med forutgående 

brystsmerte
 y Tilbakevendende brystsmerter etter 

tidligere koronarangiografisk utred-
ning og eventuell PCI

Kontraindikasjoner er:
 y Ustabile koronarsyndromer
 y Signifikant obstruktiv koronar 

flerkarsykdom
 y Dekompensert hjertesvikt

Diagnostiske kriterier
Ved intrakoronar spasmetesting skal 
følgende 3 kriterier være oppfylt for å 
stille diagnosen:

 y Reproduksjon av pasientens 
symptomer

 y Iskemiske EKG-forandringer 
(ST-elevasjon, ST-depresjon, 
T/U-bølgeforandringer)

 y Diffus (> 2 cm) eller fokal (< 2 cm) 
forsnevring av én eller flere koro-
nararterier tilsvarende diameter-
stenosegrad > 90 % sammenlignet 
med dimensjonen etter intrakoronar 
administrering av nitroglyserin (figur)

Mikrovaskulær spasmeangina kjenne-
tegnes av iskemiske EKG-forandringer 
som anført ovenfor, reproduksjon av 
typiske smerter, men uten at det påvises 
epikardiale spasmer. 

Testprotokoll
 y Intrakoronar injeksjon av acetylkolin:

 ◦ Opptrappende 2, 20, 100, 200 µg i 
løpet av 3 minutter på hvert trinn i 
venstre koronararterie.

 ◦ 80 µg over 3 minutter i høyre 
koronararterie om negativ test i 
venstre koronararterie.

 y 12-kanalers EKG tilkobles før oppstart 
av prosedyre.

 

 

Figur 1. Illustrasjon av positiv test på spasmeangina. Man-
nlig pasient i 50-års alderen med tidligere gjentatte positive 
arbeids-EKG-er og koronare angiografier med tilnærmet 
normale koronarkar. På grunn av vedvarende plager i form 
av både lavtersklet angina, hvilesmerter og døgnvariasjon 
ble det gitt tilbud om fornyet undersøkelse med intrakoronar 
spasmetest. Bildet til øverst viser subtotal okklusjon av CX, 
okklusjon av sidegrener og uttalt vasokonstriksjon i LAD 
og diagonalgrener etter injeksjon av 100 µg acetylkolin 
intrakoronart. Bildet nederst viser normalisering av kartreet 
etter injeksjon av nitroglycerin intrakoronart. Vasospasmen 
ble ledsaget av iskemiske EKG-forandringer og reproduks-
jon av pasientens typiske smerter.
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 y EKG og koronar angiografi registreres ved 
symptomer og ved avsluttet test (ev. på 
hvert trinn).

 y Kontrollangiografi utføres avslutnings-
vis etter intrakoronar nitroglyserinin-
jeksjon som referanse for vurdering av 
vasokonstriksjonsgrad. 

Behandling
Livsstilsfaktorer
Røyking er vist å være signifikant assosiert 
med utvikling av spasmeangina (Am Heart 
J 1992; 124: 32-38) slik at røyeslutt er en 
sterk anbefaling. Betydningen av andre tra-
disjonelle risikofaktorer for aterosklerose er 
dårligere begrunnet i denne pasientgruppen. 
Aerob trening kan bedre symptomer.

Medikamentell behandling
Ikke virksom behandling bør seponeres. 
Dette gjelder spesielt betablokkere som 
svært mange pasienter med angina pectoris 
har fått foreskrevet. Vasokonstringerende 
behandling bør seponeres (f.eks. visse 
migrenemidler, visse antidepressiva samt 
sentralstimulerende midler). 

Kalsiumantagonister har både 
god symptomatisk effekt og har dessuten 
prognostisk betydning (Circulation 1988; 
78:1-9, Circ J. 2010; 74:1943-50). Nitrogly-
serinpreparater har også god symptomatisk 
effekt, men er ikke vist å være prognostisk 
viktig. Statiner er vist å kunne forhindre 
acetylkolinutløste spasmer (J Am Coll Car-
diol 2008; 51:1742–1748). En stor andel av 
pasientene med spasmeangina har ikke-ob-

struerende koronarsykdom og dermed 
indikasjon for behandling med statiner og 
acetylsalisylsyre av den grunn. 

Behandlingsrefraktær spasmeangina 
defineres som vedvarende symptomer tross 
adekvat dosering av to typer vasodilater-
ende midler. Behandlingen er empirisk, men 
høydose kalsiumantagonist kan prøves, 
og det foreligger kasuistiske rapporter om 
effekt av sentralt virkende antiadrenerg 
medikasjon og sympatektomi. PCI-be-
handling er bare indisert om det samtidig 
foreligger fikserte, signifikante stenoser. 
Før stenting bør det alltid gis intrakoronar 
injeksjon av nitroglyserin for å unngå unød-
vendig intervensjon.

Konklusjon
En stor andel av pasienter med iskemiske 
brystsmerter har normale epikardiale 
kar eller kun veggforandringer. Koronar 
vasospasme er en hyppig årsak til sympto-
mene. Utredning av iskemisuspekte bryst-
smerter bør ikke basere seg på anatomisk 
diagnostikk alene (konvensjonell koronar 
angiografi eller koronar CT-angiografi), men 
bør ledsages av funksjonell og fysiologisk 
testing der intrakoronar spasmetesting 
har en naturlig plass. På den måten leg-
ges grunnlag for seponering av unødven-
dig behandling, iverksettelse av effektiv 
behandling med mulighet for bedring av 
prognose, reduksjon av reinnleggelser og 
reangiografier samt bedret livskvalitet.
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TYPE 2-INFARKT - KJEKT Å HA?
Ellen Bøhmer. Kardiologisk seksjon, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Innlegget er basert på klinisk erfaring, 
gjennomgang av konsensusdokumenter 
for «definisjon av hjerteinfarkt» og nyere 
artikler om type 2-infarkt. Data fra Hjerte-
infarktregisteret viser at det er stor varia-
sjon mellom sykehusene angående andel 
av type 2-infarkt. I 2015 var 
variasjonen 4-29 %. Det nasjonale 
gjennomsnittet har i løpet av de 
siste tre årene økt fra 11 % til 15 %. 
Jeg antar at jeg er tildelt aktuelle 
tema fordi Sykehuset Innlandet 
Lillehammer «toppet» statistik-
ken i 2013 og 2014, men har nå 
redusert fra 30 % til 21 %. Infarkt-
registeret har slått fast at det må 
være stor variasjon i diagnostisk 
praksis. Dette er utgangspunktet 
for presentasjonen.

Dagens praksis
Hvis vi bare målte troponin på pasienter 
der klinikken ga sterk mistanke om et akutt 
koronar syndrom, så ville vi hatt vesentlig 
færre type 2-infarkt. Troponin tas svært 
liberalt i mottakelsen. Visittgående lege må 
neste morgen sortere disse pasientene med 
forhøyede troponiner til ulike diagnosegrup-
per. Mange tilfredsstiller åpenbart infarkt-
kriterier og oppfattes som et type 1-infarkt, 
andre har troponinmålinger uten endring, 
ofte en kronisk situasjon med myokard-
nekrose. Disse får ingen infarktdiagnose. 
Selv ved bruk av den nasjonale veiledningen 
om krav til klinikk og krav om signifikant 
stigning eller fall med minst en verdi > 99 % 
øvre referansegrense, så står vi igjen med 
en «mellomgruppe». Disse har dels atypiske 
symptomer eller andre tilstander som gir 
anginøse brystsmerter eller symptomer 
som kan tolkes som angina-ekvivalenter. 
Det antas at det er her vi finner et varier-
ende antall type 2-infarkt.

Betydning av diagnosen /
felles kliniske retningslinjer
Diagnosen hjerteinfarkt har betydning på 
mange nivåer. Pasienten oppfatter dette 
som en alvorlig diagnose med mulige konse-

kvenser for førerkort, jobb, forsik-
ring og varighet av sykmelding. For 
sykehus har diagnosen konse-
kvenser for DRG. Hjerteinfarkt 
registreres i hjerteinfarkt registeret 
som igjen er utgangspunkt for 
nasjonale kvalitetsindikatorer. På 
samfunnsnivå brukes hjerteinfarkt 
som en indikator på forekomst av 
koronar hjertesykdom. Gode ret-
ningslinjer for diagnosen hjertein-
farkt er også viktig for forskning da 
det brukes både som inklusjonskri-

terium og som endepunkt i studier.
Det er således viktig med felles klin-

iske retningslinjer for diagnosen. Dette ble 
første gang presentert av WHO i 1979. Det 
var krav om «to av tre»- der klinikk, EKG og 
enzymmønster var tilgjengelig. Med tilgang 
til kardial troponin, en helt spesifikk og også 
sensitiv markør for hjertemuskelnekrose, ble 
det behov for å endre retningslinjene, som 
nå ble basert på forhøyet troponin. I den 
første konsensusrapporten fra 2000 skrives 
at enhver myokardnekrose pga. iskemi skal 
kalles et hjerteinfarkt. Typeinndelingen kom 
i 2007, og pga. innføring av høysensitive 
troponinanalyser var det behov for en ytter-
ligere oppdatering i 2012 (Third Universal 
Definition of Myocardial Infarction-expert 
consensus). Her skjerpes kravene til klinikk/
funn og i tillegg kreves høyere troponin-
verdier for «prosedyrelatert infarkt» (infarkt 
type 4 og 5). Siste ESC-retningslinjer for 
akutt koronarsykdom støtter seg til denne 
definisjonen.

Hva gjør det vanskelig?
1.  Inntrykket fra klinisk arbeid er at defini-

sjonen av hjerteinfarkt samt nasjonal 
presisering fra 2013 angående krav til 
stigning eller fall i troponin, synes godt 
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kjent. Over tid har vi har gått fra situa-
sjonen at hjerteinfarkt var en «katastrofal 
form» av koronarsykdom til at det ofte er 
av typen «en skrape i lakken».

2.  Mens type 1-infarkt knyttes til plak-
kruptur, så skal type 2-infarkt brukes 
ved situa sjoner med iskemi pga. økt 
etterspørsel eller redusert tilbud der 
forklaringen ikke er plakkruptur. Det 
kan være spasme i karet eller et stabilt 
flowbegrensende plakk. Tredje situasjon 
er at koronarkarene er helt normale. Det 
vil både for pasient og helsepersonell 
være ulogisk å kalle særlig denne siste 
situasjonen for et hjerteinfarkt. Vi ville 
heller brukt ordet myokardskade. 

3.  Kriteriene for hjerteinfarkt har endret seg 
fra 2000. Da krevdes at iskemien skyld-
tes redusert perfusjon. I 2012 kvalifiserer 
alle hypoksiske tilstander og anemier 
som mulige årsaker til type 2-infarkt. 

4.  Veiledningen i retningslinjene i 2012 
åpner for at små troponinstigninger 
i en rekke sitasjoner ikke bør kalles 
hjerteinfarkt, men skal oppfattes som 
myokardskade. Det finnes imidlertid intet 
klart skille mellom infarkt og myokardskade. 

5.  I veiledningen finner man inndelinger 
basert på ulike kliniske situasjoner. Der 
vil f.eks. hjertesvikt havne som 
«multi faktoriell årsak» (ikke 
infarkt type 2), mens kardiogent 
sjokk kan gi opphav til et type 
2-infarkt. Mange av tilstan-
dene som nevnes som mulige 
årsaker til type 2-infarkt, kan 
ha iskemilignende symp-
tomer som trykk i brystet eller 
dyspné. Det er grunn til å tro 
at vi har ulik tøyelighet til 
«iskemiske symptomer». 
Takatsubo-syndrom er i 
veiledningen ikke rangert som 
en tilstand som fortjener infarktdiagnose. 
Imidlertid ble det i European Heart Journal 
nylig lansert at dette kan være en variant 
av et akutt koronarsyndrom.

Nyere litteratur om type 
2-infarkt
Det er spennende å se hvordan inklusjonen 
løses når man vil studere pasienter med 
type 2-infarkt. Jeg valgte ut to artikler fra 
våre naboland. I en dansk prospektiv studie 
av lokalsykehuspasienter spesifiserte 
man før studiestart hvilke tilstander som 
godkjennes som økt behov eller nedsatt 
tilbud (1). I tillegg ble en gruppe som ble 
kalt sekundær iskemi ekskludert. Dette var 
pasienter med hypertrofisk kardiomyopati 
eller koronar vaskulitt. Avgjørelser er fattet 
på bakgrunn av konsensus. Det ble funnet 
26 % type 2-infarkt, der vanligste årsak 
var anemi, respirasjonssvikt og takykardier. 
Pasientene med type 2-infarkt var 11 år 
eldre, det var flere kvinner og de hadde flere 
indremedisinske sykdommer. Bare 16 % av 
type 2-infarktene ble angiografert hvorav 
ca. 50 % var uten koronarsykdom. Det er 
interessant at selv i miljøet rundt Kristian 
Thygesen (sentral forfatter av infarktdefini-
sjonene) må det lages tilleggsdefinisjoner 
for å gjennomføre en studie.

En svensk registerstudie viser at 
også svenskene har problemer i forhold 
til enhetlig hjerteinfarktdiagnostisering 
(2). De har en spredning mellom de ulike 
sykehusene fra 2 - 30 %. De finner at pasi-

enter med type 2-infarkt har høyere 
dødelighet enn ved type 1 (25 % vs. 

14 %). Men hvis man korrigerer 
for bakgrunnsvariabler, finner 
man ingen forskjell. 

Når man samler inntryk-
kene fra flere artikler, så er det 
flere tema som gjentas. Pasienter 
med type 2-infarkt er en hetero-
gen gruppe. Variasjon skyldes 
dels seleksjon, men ikke minst 
mangel på spesifikke kriterier 
for å skille type 1-infarkt, type 

2-infarkt og myokardnekrose ved 
annen sykdom. Type 2-infarkt har i studiene 
lavere troponin. Det finnes ingen generell 
anbefaling av hvordan type 2-infarkt skal 
behandles. For å oppsummere så trenger 
man et ekspertpanel for å stille diagnosen 
type 2-infarkt. I motsetning til type 1-infarkt 
finnes ingen generell behandling. Prognosen 
synes knyttet til bakgrunnsvariabler. Det 
er ingen andre miljø som har noe forhold 
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til typeinndelingen. Hverken førerkort-
forskriften eller forsikringsstanden har egne 
regler angående type 2-infarkt. 

Oppsummering /
fremtidsønsker
Til tross for godt kjennskap 
til definisjonen av hjerte-
infarkt, er det i mangel av 
objektive kriterier vanskelig 
å gjøre dette likt. Problemet 
forsterkes ved at inndelingen 
med tilhørende veiledning 
ikke fremstår som logisk. 
Type 2-infarkt kan hos yngre 
pasienter gi unødige van-
sker, og type 2-infarktene 
«ødelegger» i Hjerteinfarktregisteret. Godt 
kjennskap til den enkelte pasient og sunn 
fornuft må styre behandling og utredning av 
denne pasientgruppen. 

Spørsmålet blir om noe kan gjøres 
for at type 2-infarkt skal bli «kjekt å ha og 
at vi får bruk for det en vakker dag». I dag 
synes det mest fristende å foreslå «rest in 

peace». Det er åpenbart at noen i så fall 
vil savne type 2-infarkt. Alternativet kunne 
være å «feie flere troponiner under teppet». 
Det vil i praksis si å skjerpe kravene når det 
ikke er et klassisk type 1-infarkt. I realiteten 
ble prosedyrerelaterte hjerteinfarkt borte 
etter innskjerping. De utgjorde samlet bare 
0-1 % i Hjerteinfarktregisteret de siste 2 år. 

Det hadde vært ønskelig med en 
ja-nei-test for plakkruptur som koblet med 
forhøyet troponin kvalifiserte for hjertein-
farktdiagnosen. Annen troponinforhøyelse 

kunne da omtales som myokardskade. 
Uansett er det behov for mye klarere 

formidling om hva man ønsket 
å oppnå ved å innføre type 
2-infarkt.
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ARYTMIRISIKO OG VURDERING 
VED FORSKJELLIGE 
KARDIOMYOPATIER

Kristina H. Haugaa, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Kardiomyopatier er en viktig årsak til plutse-
lig hjertedød hos individer under 35 år. 

Dette foredrag omhandler 
arytmirisiko ved hypertrofisk 
kardiomyopati, arytmogen høyre 
ventrikkelkardiomyopati og dilat-
ert kardiomyopati.

Hypertrofisk 
kardiomyopati (HCM)
Dette er den hyppigste av de arve-
lige kardiomyopatiene og har en 
prevalens på 1:500. Sykdommen er 

autosomalt dominant, men har høyere 
penetrans hos menn. Arytmirisiko vurderes 

etter 5 ulike faktorer og det er noe 
forskjell mellom europeiske (1) og 
amerikanske (2) retningslinjer. De 
europeiske benytter alder, atrie-
diameter, maksimal veggtykkelse, 
utløpsgradient, familiehistorie på 
plutselig død, ikke-vedvarende 
ventrikkeltakykardi og ufor klart 
synkope. Disse faktorer kan 
legges in i ESCs risikokalkulator 
(tilgjengelig på internett) og gir 
et risikoestimat på 5-års risiko for 

 
Figur 1. Etter Elliott et al 2016 (1).
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plutselig død. Risikoen kategoriseres i lav, 
intermediær og høy, og ved høy risiko er 
det anbefalt ICD-vurdering. Yngre alder gir 
høyere risiko (figur 1). MR-undersøkelse av 
hjertet er ikke inkludert i risikoevalueringen, 
men hvis pasienten har intermediær risiko 
trekker høy fibrosegrad ved MR-under-
søkelse i retning mot høy risiko for plutselig 
død. Et indirekte mål på fibrose kan estim-
eres ved ekkokardiografi (3,4).

Det er viktig å merke seg at ICD-im-
plantasjon alltid er en klinisk vurdering som 
tar hensyn til den spesifikke pasient, og 
risikokalkulatoren er ment kun som støtte i 
beslutningsprosessen. 

Risikokalkulatoren skal ikke brukes 
på barn, myektomerte eller pasienter 
behandlet med alkoholablasjon av sep-
tum. Sammenlignet med de amerikanske 
retningslinjene har ESCs vurderingen høyere 
spesifisitet, men lavere sensitivitet. Dette 
medfører at den med fordel kan brukes for 
å støtte beslutninger for å unngå unødven-
dig ICD-innleggelse. ICD-implantasjon, 
defibrillering og ICD-programmering hos 
pasienter med HCM kan være utfordrende. 
Defibrilleringsterskel kan være høy ved 
grav hypertrofi, og pasienter med alvorlig 

hypertrofi tåler dårlig også en langsom 
ventrikkeltakykardi, hvilket må tas hensyn til 
ved programmering. 

Arytmogen høyre 
ventrikkelkardiomyopati 
(ARVC)
ARVC har også autosomal dominant 
arvegang og høyere penetrans hos menn. 
Mekanismen for sykdommen er defekte 
desmosomer, og mekanisk stress fører 
derfor til cellenekrose. Dette er årsaken til 
den hyppigere forekomsten hos konkurran-
sesportutøvere. Pasienter med ARVC skal 
ikke drive med konkurranseidrett, og det kan 
være nødvendig å redusere all fysisk aktivi-
tet i faser med mye arytmier. Mutasjonspo-
sitive familiemedlemmer skal sannsynligvis 
også unngå store mengder sport (5).

Risiko for arytmi er stor og starter 
før det er synlige tegn til kardiomyopati 
ved ekkokardiografi og MR. Retning-
slinjer for ICD-implantasjon omhandler 
mest sekundærprofylakse, og lite er kjent 
vedrørende primærprofylakse (figur 2). 
Alvorlige strukturelle forandringer, venstre 

 
Figur 2. Etter Corrado et al 2015 (8).
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ventrikkelaffeksjon og ung debutalder er 
risikofaktorer. 

Pasienter med påvist ARVC, men så 
langt uten ICD, må følges tett, kanskje til 
og med hver 6 måned for å vurdere ICD-in-
nleggelse og unngå livstruende hendelser. 
Anbefalinger for oppfølgingsintervaller og 
tester ved oppfølging av ARVC-pasienter 
og deres familiemedlemmer er sparsomme, 
men det er publisert nordiske retningslinjer 
(6).

Dilatert kardiomyopati
Pasienter med AV-blokk i ung alder i tillegg 
til atrieflimmer og ventrikulære ekstrasys-
toler eller ventrikkeltakykardi må vurderes 
med tanke på lamin AC-mutasjon. De kom-
mer ofte fra familier med høy forekomst av 
pacemakerinnleggelse i ung alder. Senere i 
forløpet utvikler disse pasientene også dilat-
ert kardiomyopati og er da ofte paceavhen-
gig grunnet totalt AV-blokk. Penetransen 
ved lamin AC-mutasjon er dessverre høy, 
og de fleste med disse mutasjoner får 
symptomer i løpet av livet. Det er viktig med 
tett oppfølging for å forebygge plutselig 
død. Studier har vist at når pasienten er 
paceavhengig er risikoen for ventrikkel-
takykardi så stor at man bør legge ICD 
direkte istedenfor pacemaker (7). Grunnet 
høy sannsynlighet for paceavhengighet må 
man også vurdere om det er indikasjon for 
CRT-D direkte.

Sammenfatning
De ulike kardiomyopatiene har spesifikk 
risikostratifisering og spesifikke ICD-
indiksjoner. Vurderingene i forkant, under 
og etter ICD-innleggelsen krever ofte 
spesialkompetanse. 
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ERFARINGER MED «LEADLESS» 
PACEMAKER

Svein Færestrand. Universitetet i Bergen og Hjerteavdelingen,  
Haukeland universitetssykehus

Første prototypen komplett implanterbar 
(ledningsløs) endokardial pacemaker (lead-
less cardiac pacemaker; LCP) ble presentert 
i 1970. Siden er det blitt utviklet flere typer 
LCP med ulike fikseringsmekanismer og 
energikilder. Det er nå tre CE-god-
kjente LCP: Nanostim™ (St. Jude 
Medical), Micra™ (Medtronic 
Inc.) og WiCS®-LV system (wire-
less stimulation endocardially for 
CRT; EBR Systems, Inc.). 

I en multicenterstudie ble 
Nanostim™ vellykket implantert 
hos 504 av 526 pasienter (95,8 
%). Data for de første 300 pasi-
entene som ble fulgt i 6 måneder, 
viste at de prespesifiserte kravene 
for pacing og sensing ble oppfylt 
hos 90% (270 av 300). Alvorlige uønskede 
hendelser inntraff hos 6,7 % av pasientene. 
Dislokasjon med perkutant uttak av pace-
makeren måtte gjøres hos 1,7 %, perforasjon 
av hjertet skjedde hos 1,3 % ved implanta-
sjonen og paceterskelstigning med nødven-
dig uttak og bytte av pacemakeren måtte 
gjøres hos 1,3 %. Ved klinisk oppfølgning 
etter markedsføringsstart av Nanostim™ 
måtte implantasjonene stoppes midlertidig 
først 3 ganger (1. gang i april 2014) pga. 
6 høyre ventrikkelperforasjoner hos 200 
implanterte og 2 pasientdødsfall. Fra start 
igjen (juni 2014) til 3. pause (mai 2015) var 
det 7 perforasjoner/perikardiale effusjoner 
hos 415 inkluderte pasienter, 5 krevde inter-
vensjon og det var 6 dislokasjoner. St. Jude 
Medical oppdaterte treningsprotokollene 
for implantasjon, og implantasjonene ble 
startet igjen. I oktober 2016 ble det rappor-
tert at pacemakeren stoppet å pace, og en 
kunne heller ikke få telemetrikontakt med 
pacemakeren hos 7 pasienter etter 29-37 
måneder. St. Jude Medical har tilbakekalt 
alle pacemakerne som ikke er implantert 
og anbefalt at alle de 1397 pasientene må 

få erstattet sin LCP med konvensjonelle 
pacemakere. 

Micra™ TPS (trans catheter pacing 
system) fra Medtronic er verdens minste 
pacemaker (lengde 2,6 cm, diameter 0,67 

cm, vekt 2 g; se figurene). Micra™ 
er en VVIR-pacemaker, med 
bipolar pacing og sensing (18 mm 
elektodeavstand), steroidavgi-
vende katode, «capture 
management»TM (adaptive output) 
for automatisk daglig paceterskel-
måling, sensing-«assurance», 
akselerometer-basert rate 
response (3 programmerbare 
vektorer), automatisk «sensor rate 
profile optimization», standard 
kommunikasjon med Medtronic 

2090-programmerer. Minne for viktige 
diagnostiske parametere inkluderer 
batteristatus og varighet, paceterskel, 
impedance, R-bølge-amplitude, % pacet og 
senset rytme og hjertefrekvenshistogram, 
CareLinkTM-fjernmonitorering og er MR-
kompatibel for 1,5 Tesla og 3 Tesla. Pacema-
keren kan også slås helt av. Flexfix™ Nitinol 
Tines gir atraumatisk og sikker pacemaker-
plassering og feste til myokard. To festede 
«tines» til myokard av i alt 4 «tines» har 15 
ganger festekraften som skal til for å holde 
Micra™ på plass i hjertet. Nitinol-«tines» 
minimaliserer myokardskaden ved plasse-
ring, tilbaketrekking og omplassering av 
Micra™ i høyre ventrikkel. Optimal elektro-
devevskontakt og steroidavgivende katode 
gir lav og stabil kronisk paceterskel. 
Micra™-implantasjonen gjøres fortrinnsvis 
via høyre vena femoralis, men kan også 
gjøres fra venstre vena femoralis. Etter 
punksjon gjør en venografi av vena femora-
lis og vena cava inferior for å kartlegge 
veneanatomien. Deretter gjøres dilatasjon 
av inngangen i vena femoralis med trinnvis 
økende diameter på dilatatorene fra 
12-French, 16-French, 18-French og 
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24-French. Den spesialkonstruerte 
Micra™-introduceren med indre 
diameter 23-French og ytre 
diameter 27-French, har hydrofilt 
dekke som gjør den meget glatt 
ved innføringen i venesystemet. 
Over en superstiv guidewire føres 
Micra™-introduceren til høyre 
atrium. Leveringskateteret for 
pacemakeren føres gjennom 
Micra™-introduceren og kan 
flekteres distalt for å kunne 
passere trikuspidalostiet. Pacema-
keren som er ladet i tuppen av 
leveringskateteret er sikret med en 
dobbel line («tether») festet i den 
proksimale enden av pacemakeren 
og låst i leveringskateteret under 
innføringen til hjertet. Levringska-
teteret føres til apikale del av 
interventrikulær septum, og en 
gjør ventrikulografi via leverings-
kateteret for å sikre at kateterspis-
sen er lokalisert korrekt. Med et 
passe press på leveringskateteret 
mot septum som bekreftes ved 
«goose-neck»-bevegelse av 
kateteret i systolen, leveres 
pacemakeren ved at leveringska-
teterets kopp rundt pacemakeren 
trekkes tilbake slik at pacemake-
rens «tines» krøker seg inn i 
myokard og fester pacemakeren 
som derved frigjøres fra leveringskateteret, 
men «tether» er fortsatt festet til pacema-
keren. Ved hjelp av «tether» kan pacemake-
ren trekkes tilbake til koppen i leveringska-
teteret hvis det er nødvendig å omplassere 
pacemakeren, eller dersom pacemakeren 
ikke fester seg nok til myokard. En tester så 
pacemakeren ved hjelp av programmereren 
som har telemetrikontakt med Micra™. Hvis 
de elektriske målingene er ok (paceterskel 
≤1.0 V @ 0,24 m, R-bølgen ≥5 mV, impe-
danse 400–1,500 Ω), gjøres såkalt «pull 
and hold»-test. Ved «pull and hold»-test 
drar operatøren i «tether» som er festet til 
pacemakeren til en kjenner hjerteslagene 
godt («det napper i snøret» og en holder 
fast grep i 2–3 sekunder mens det tas 
røntgenfilm av pacemakeren i hjertet. Med 
zoominnstilling avspilles så røntgenvideoen, 
og en ser etter hvor mange «tines» som 
åpner seg 10–30 grader eller mer når en 

drar i «tether». Hvis færre enn 2 «tines» 
åpner seg ved denne testen, gjentas «pull 
and hold»-testen med kraftigere drag i 
«tether» og/eller testen tas i flere gjennom-
lysningsplan. Dersom fortsatt færre enn 2 
«tines» åpner seg, må en omplassere 
pacemakeren og gjøre testen på nytt inntil 
en oppnår at minst 2 «tines» åpner seg ved 
testen. Når pacemakeren sitter fast i 
myokard etter denne testen og de elektrofy-
siologiske målingene er akseptable etter 
«pull and hold»-test, fjerner en «tether» fra 
Micra™, og deretter fjernes leveringskatete-
ret og til slutt Micra™-introduceren. Som 
hemostase legges en sirkulær subkutan 
sutur rundt innstikkstedet, og pasienten får 
på Femostop™ i et par timer og sengeleie til 
neste dag. Vi deltar i en internasjonal 
multisenterstudie av Micra™, og dataene 
fra de første pasientene våre er meget 
tilfredsstillende. Studien er godkjent av den 
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Micra Egenskapene
• VVIR stimulation, bipolar sensing (18 mm 

spacing)
• Steroid eluting catode
• Capture ManagementTM (adaptive output)
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regionale etiske komite, og 
pasientene har gitt skriftlig 
samtykke til å delta. Gjennom-
snittsalderen på våre 16 spesielt 
selekterte pasienter er 83 år 
(74-96 år, 14 menn), og 14 har 
kronisk atrieflimmer. Én pasient 
som fikk ekstrahert sin tidligere 
pacemaker pga. infeksjon, har 
intermitterende tredjegrads 
atrioventrikulært blokk, og én 
pasient som hadde fått ekstrahert 
to tidligere pacemakeranlegg pga. 
infeksjon, har brady-takyarytmi. 
Det var 10 nye implantasjoner og 
6 reimplantasjoner etter lednings-
ekstraksjon og fjerning av 
gammelt infisert pacemakeran-
legg. Alle implantasjonene var 
ukompliserte, og det var spesielt 
ingen vaskulære komplikasjoner i 
lysken etter venepunksjonen og 
innføring av den tykke og stive 
Micra™-introduceren. Det har ikke 
vært dislokasjoner og ingen 
utstyrsrelaterte infeksjoner. 
Gjennomsnittlig paceterskel for 
våre pasienter ved 0,24 ms, 
pulsvarighet var 0,74 ±0,31V ved implanta-
sjonen, 0,48±0,11V etter 3 måneder og 
0,46±0,10V etter 6 måneder. Gjennomsnitt-
lig R-bølge var 13,8±5,0 mV ved implanta-
sjonen, 15,0±5,7 mV ved 3 måneder og 
15,5±4,4 mV ved 6 måneder. Impedansen 
var 682±139Ω ved implantasjonen, 
600±46Ω ved 3 måneder og 617±80Ω ved 
6 måneder. I den internasjonale multisen-
terstudien av Micra™ viste resultatene for 
297 pasienter ved 6 måneders oppfølgning 
at de primære effektivitets målene ble 
innfridd hos 98,3 % med en lav, stabil 
paceterskel og høye R-bølger. Sikkerhetsmå-
lene ble oppnådd hos 96 % som var uten 
utstyrsrelatert/prosedyrerelaterte større 
komplikasjoner. Det var 51 % færre større 
komplikasjoner i Micra™-gruppen sammen-
lignet med kontrollgruppen på 2667 
pasienter med sammenlignbare tradisjo-
nelle pacemakerimplantasjoner fra 2000-
2012. Det var ingen dislokasjoner og ingen 
infeksjoner i Micra™-gruppen. Oppfølgning-
data etter 12 måneder for den internasjo-
nale Micra™-studien ble presentert på 
European Society of Cardiology-kongressen 

i august 2016 i Roma. Pasienter der 
VVIR-pacing var indisert ble inkludert uten 
begrensninger med hensyn til komorbiditet. 
Micra™-pasientene var eldre og hadde mer 
komorbiditet enn kontrollgruppen. Micra™ 
ble vellykket implantert hos 99,2 % (719 av 
725 forsøk) av 94 implanterende leger. Den 
mediane tiden var 28 minutter fra Micra™-
introducer inn til Micra™-introducer ut, og 
22 minutter etter de første10 implantasjo-
nene. Oppfølgningstiden var 16,4 ± 4,9 
måneder. Studien viste at Micra™ innfridde 
de høye målene som var satt for sikkerhet 
og effektivitet. Komplikasjoner inntraff hos 
4 % av Micra™-pasientene versus 7,8 % 
hos kontrollgruppen med konvensjonell 
pacemaker med transvenøs pacemakerled-
ning til hjertet. Micra™-pasientene hadde 
totalt 48 % færre komplikasjoner enn 
kontrollgruppen, 47 % reduksjon av 
sykehusinnleggelser og 82 % færre system-
revisjoner. Dette kommer hovedsakelig av at 
det ikke var noen tilfeller av pneumothoraks, 
ingen dislokasjoner og ingen systemiske 
infeksjoner ved 12 måneders oppfølgning av 
Micra™-pasientene. Stimuleringsterskelen 
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ved pulsbredde 0,24ms var lav og stabil på 
gjennomsnittlig 0,58V ved implantasjonen, 
0,58V etter 12 måneders oppfølgning, 0,58 
V for de 275 pasientene som var fulgt i 18 
måneder og 0,53V for de 58 pasientene 
som var fulgt i 24 måneder. R-bølgen var 
12,8mV ved implantasjonen og 15,1mV ved 
12 måneders oppfølgning. Impedansen var 
679Ω ved implantasjonen og 596Ω etter 12 
måneders oppfølgning. Basert på disse 
gjennomsnittlige elektrofysiologiske 
målingene ble pacemakerens batterivarig-
het beregnet til 12,1 år. Dyreeksperimentelle 
studier viser at en kan implantere inntil 3 
Micra™-pacemakere i høyre ventrikkel uten 
å kompromittere hjertets funksjon. Data for 
2593 Micra™-pasienter inntil september 
2016 viser at Micra™ er en effektiv og trygg 
pacemaker. Denne nyskapende teknologien 
vil endre pacemaker-behandlingen i de 
kommende årene. LCP vil i nær fremtid bli 
kombinert med subkutan implanterbar 
cardioverter-defibrillator (S-ICD) uten 
endokardial ledning for at LCP kan behandle 
med antitakykardi-pacing (ATP) og brady-
pacing ved at S-ICD og LCP kommuniserer 
med hverandre i hjertet. Micra™ VDD-
pacemaker som plasseres som dagens 
Micra™ i høyre ventrikkel, er under utvik-
ling. Denne pacemakeren har en innebygd 
sensor som kan detektere den mekaniske 
atriekontraksjonen og synkronisere ventrik-
kel pacingen til atriekontraksjonen slik at en 
oppnår atrio-ventrikulær synkron pacing. 

Det er utviklet og implantert på 
pasienter en ny innovativ multikomponent 
LCP, den såkalte WiCS®-LV system: wireless 
stimulation endocardially for cardiac resyn-
chronization therapy (CRT; EBR Systems, 
Inc.). Dette pacemakersystemet består av 
et subkutant batteri som gir energi til en 
subkutan ultralydtransmitter som så sender 
ultralydenergien trådløst til en meget liten 
endokardial mottakerelektrode implantert 
i myokard i venstre ventrikkel (LV). Denne 
endokardiale elektroden omdanner ultraly-
denergien til elektrisk energi for stimulering 
av venstre ventrikkel for CRT. Dette syste-
met kan føre til et paradigmeskifte for CRT, 
for vi vet at endokardial LV-pacing er mer 
effektiv til å bedre hjertets pumpefunksjon 
enn dagens epikardiale pacing av venstre 
ventrikkel med ledning i koronarvene. 
Dataene for 6 måneders og 12 måneders 

oppfølgning av et mindre antall hjertesvikt-
pasienter implantert med dette systemet 
ble presentert på European Society of 
Cardiology sin kongress i august i år i Roma. 
Studien viste at WiCS-LV-systemet førte 
til 53 % respondere med >15 % reduksjon 
av venstre ventrikkel ende-systolisk volum, 
og 52 % av pasientene hadde bedring av 
NYHA-funksjonsklasse ≥ 1. 

Micra™ er en en-kammer-ven-
trikkelpacemaker som bortimot halverer 
antall komplikasjoner og antall sykehus-
innleggelser og som fører til 82% færre 
systemrevisjoner i forhold til konvensjonelle 
endokardiale én-kammer-pacemakere, og 
det er ikke rapportert dislokasjoner eller 
systemrelaterte infeksjoner ved oppfølg-
ning. Vi har hittil valgt ut pasienter med 
kronisk atrieflimmer og pasienter som 
fortsatt trenger pacemaker etter fjerning av 
deres infiserte pacemakeanlegg for Micra™-
implantasjon. Dette er begynnelsen, men 
det er mange ledningsforstyrrelser og 
pasientgrupper der en kan dra nytte av LCP: 
Permanent atrieflimmer med langsom ven-
trikkel frekvens eller symptomgivende pau-
ser, ved normal sinusrytme med 2. eller 3. 
grads AV-blokk hos pasienter med lite fysisk 
aktivitet og med betydelig komorbiditet eller 
ved forventet kort levetid, som sikring mot 
synkope ved sinusknutesykdom med sjeldne 
symptomgivende pauser, hos pasienter 
med biologisk trikuspidalventil, etter fjernet 
transvenøs pacemaker pga. infeksjon i 
pacemakeranlegget, etter endokarditt eller 
etter stafylokokk-bakteriemi eller -sepsis, 
ved pacemakerindikasjon hos pasienter 
med sentralvenøst kateter for behandling, 
ved pacemakerindikasjon hos pasienter i 
kronisk dialysebehandling eller der dialyse 
kan bli aktuelt, eller pasienter med kronisk 
nyresvikt, ved pacemakerindikasjon hos 
pasienter med maligne sykdommer som 
kan få behov for sentralvenøst kateter 
eller ved behov for cytostatikabehandling, 
ved manglende venetilgang via vena cava 
superior eller ved kontralateral total okklu-
sjon av vena subclavia (tromboser/mis-
dannelser). Avmagrede pasienter med lite 
subkutant fett og risiko for erosjon over en 
subkutan pulsgenerator kan være kandidat 
for Micra™. Pasienter i yrker der de bruker 
overarmene mye (tømrere, malere, politi-
menn etc) er aktuelle for Micra™. Indika-
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sjon kan også være kosmetiske grunner 
for å unngå synlig pacemaker subkutant. I 
nær fremtid vil LCP også være aktuelt for 
pasienter med S-ICD som trenger ATP eller 
pacing for bradykardi, og dette vil trolig bli 
en stor gruppe for LCP. Denne kombinasjo-
nen er studert i eksperimentelle forsøk som 
er publisert i år og er også blitt implantert 

på pasienter. Når Micra™ VDD kommer 
om få år, vil også den store gruppen med 
atrioventrikulært blokk kunne bli kandidater 
for LCP. LCP vil også kunne få sin plass ved 
behandling av hjertesvikt med CRT og har 
potensiale til å øke responder-raten ved 
denne behandlingen. 

CRT-PROGRAMMERING
Torkel Steen. Pacemaker- og ICD-senteret,  

Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Effekt av CRT avhenger av pasientseleksjon, 
plassering av venstre ventrikkel (LV)-
ledningen og programmering av devicen. 
Sistnevnte er tema nå.

 «CRT-optimalisering» 
– ekkokardiografi, 
elektrogram, 
akselerometer eller 
fast?
«CRT-optimalisering» forbindes 
ofte med justering av AV- og VV-
forsinkelse (delay) for best mulig 
hemodynamikk. Det har vært stor 
interesse for ekkokardiografiveiledet innstil-
ling av AV- og VV-delay. Den mest basale 
og kanskje mest robuste metoden er å plas-
sere A-bølgen riktig (figur 1). Ekko-optima-
lisering er tidkrevende. Funnene er kanskje 
heller ikke representative for hemodynamik-
ken under aktivitet? I SMART-AV-studien 
(1) fant man ingen signifikant forskjell på 

fast innstilt AV-delay og ekkokardiografi-
basert justering, hverken på endring i 
endesystolisk volum, ejeksjonsfraksjon, 

endediastolisk volum, 6 minutters 
gangdistanse eller livskvalitet. Der-
for anbefales nå ikke rutinemessig 
ekkokardiografisk optimalisering, 
men bruk bare hos non-respondere 
(2).

Det finnes tre elektrogram-
baserte systemer der pacemakeren 
justerer AV- og ev. VV-delay ut 
fra egne målinger: BSCs «Smart 
Delay» ble testet mot ekkokar-
diografi og faste innstillinger i 
ovennevnte studie (1) uten positivt 

resultat. St. Jude Medicals «Quick Opt» ble 
testet mot «standard practice» i FREEDOM 
(3), uten positivt resultat. Medtronics 
«Adaptive CRT – aCRT» er vist å være non-
inferior til ekkokardiografi-optimalisering 
(4). Bruk av disse algoritmene har for tiden 
en IIb-indikasjon (5).

Livanova/Sorin har 
optimali seringssystemet «SonR». 
Et akselerometer i atrieledningen 
lytter til vibrasjonene fra klaffe-
lukningene ved systolestart 
og justerer AV- og VV-delay. 
I CLEAR-studien (6), som var 
randomisert, men relativt liten, var 
det ikke statistisk signifikant effekt 
på et sammensatt effektmål, men 
en viss effekt på enkelte delmål. 
RESPOND-CRT var større, og viste 

Figur 1. Tradisjonell justering av AV-forsinkelse (AVD) etter 
pulset doppler av mitral- og LVOT-flow. Korrekt timing til venstre. 
A-bølgen skal komme til slutt i diastolen, men ikke så sent at den 
avbrytes av systolen. 

AVD	  =	  OK AVD	  for	  
lang

AVD	  for	  
kort

Figur	  1.	  Tradisjonell	  justering	  av	  AV-‐delay	  (AVD)	  etter	  pulset	  Doppler	  av	  mitral-‐ og	  LVOT-‐flow.	  Korrekt	  timing	  til	  
venstre.	  A-‐bølgen	  skal	  komme	  til	  slutt	  i	  diastolen,	  men	  ikke	  så	  sent	  at	  den	  avbrytes	  av	  systolen.



hjerteforum   N° 1/ 2017 / vol 30 98

non-inferiority mot ekkokardiografi. Det var 
75 % responderrate i SonR-gruppen og 70 
% i ekkokardiografigruppen, hvilket er høyt. 
Men forskjellen var ikke statistisk signifikant 
(p=0,158). Det var 35 % lavere relativ risiko 
for hjertesvikthospitalisering i SonR-grup-
pen (p=0,0001). Studien er foreløpig bare 
presentert som foredrag (Brugada J, HRS 
2016).

Rådende oppfatning nå er at 
AV-delay settes til ca. 120 ms, gjerne 
frekvensvariabel, dvs. kortere ved høyere 
hjertefrekvenser. VV-delay settes nær 0 ms. 
Ekkokardiografijustering gjøres ved non-
respons og i spesielle tilfeller (2). Uansett 
må AV-delay være så kort at det faktisk blir 
biventrikulær pacing, med typisk LV-preek-
sitert mønster (markert, initial R i V1), også 
under anstrengelse. Se på EKG. Egenover-
ledning i sinus, ev. bare under anstrengelse 
og ved atrieflimmer (AF) vises i statistikken 
som lav BivPace-andel og er derfor lett å få 
mistanke om.

Programmeringen må 
sikre høy andel reell 
biventrikulær pacing
Andelen biventrikulær pacing (BivPace) må 
være minst 92-97 % for effekt av CRT. En 
rekke programmeringsforhold kan hindre 
det. Fusjon og pseudofusjon pga. for lange 
AV-delay vises ikke i statistikken og kan 
være vanskelig å oppdage. Se på EKG, ev. 
Holter ved mistanke. Intermitterende eller 
kontinuerlig «loss of capture» på LV-led-
ningen vises heller ikke i statistikken. Under 

kontroll kan det lønne seg å ha et skarpt 
blikk på markørkanalene. I figur 2 avsløres 
intermitterende loss of capture av sen LV-
sensing etter biventrikulær pacing. Den kan 
altså ikke ha erobret i venstre ventrikkel. 
EKG-strimmelen fra programmereren viser 
intet unormalt. Et løpende, godt EKG kan 
være en fordel under CRT-kontroller, særlig 
om pacemakeren ikke har egen LV-kanal.

«Anodal stimulering» kan føre til 
feilvurdering av LV paceterskel. Når det 
paces fra venstreledningen til RV-ring, 
hvilket er vanlig ved CRT-P (figur 3), kan 
høyre ventrikkel stimuleres fra den positive 
pulsen på RV-ring. Anodal (+) terskel ligger 
alltid litt høyere enn vanlig, katodal (-) ter-
skel (som brukes ved all pacing) for en gitt 
ledningsplassering. Men siden endokardial 
RV-terskel kan være vesentlig lavere enn 
epikardial LV-terskel, kan anodal RV-terskel 
ligge lavere enn reell LV-terskel. I så tilfelle 
vil en terskeltest på LV-ledningen gi ventrik-
kelstimulering også under LV-terskelen. Da 
antar man en falskt lav LV-terske, og kan 
komme til å programmere slik at pasienten 
i virkeligheten ikke får LV-pacing. Oftest er 
anodal RV-terskel høyere enn LV-terskelen, 
som i figur 3. Da kan man tro LV-terskelen 
er høyere enn den i virkeligheten er og bli 
lurt til å programmere alt for høy output 
på LV-ledningen. Det gir pacing, men kan 
forkorte batterilevetiden med flere år. Ved 
terskeltest på LV-ledningen må man være 
spesielt oppmerksom på anodal RV-capture 
dersom det paces til RV ring. Anodal RV-
stimulering forekommer ikke ved pacing til 
«can» eller til RV coil i en CRT-D. Ompro-

Figur 2. Intermitterende loss of capture på LV-ledningen. Trådløst EKG er likt i slag med og uten LV-
capture. En sen LV-sens avslører de slagene der venstreledningen ikke har erobret (rød ring).Figur	  2.	  Intermitterende	  loss	  of	  capture	  på	  LV-‐ledningen.	  Trådløst	  EKG	  er	  likt	  i	  slag	  med	  og	  uten	  LV-‐capture.	  En	  sen	  LV-‐sens	  

avslører	  de	  slagene	  der	  venstreledningen	  ikke	  har	  erobret	  (rød	  ring).
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grammer midlertidig LV til «can» om du er 
i tvil. Anodal stimulering er ikke farlig for 
pasienten, om du ikke lar deg lure under 
terskeltesten, som forklart over.

Atrial undersensing gjør det vanske-
lig for pacemakeren å levere biventrikulær 
pacing. Figur 4 viser et eksempel. Husk at 
signalet fra atriet kan variere med pasien-
tens stilling og aktivitet. Dersom det er litt 
dårlig P-bølge ved kontrollen, er det meget 
mulig at den faller til under senseterskelen 
når pasienten er i aktivitet. Sensemarginen 
må være god.

T-bølge oversens (TWOS) kan som 
kjent gi uberettiget støt fra ICD. Men det 
forstyrrer også pacefunksjonen i en CRT-D, 
slik at andelen biventrikulær pacing faller 
(figur 5).

«Triggering», dvs. at det paces i LV 
som følge av sense i RV, var ment å øke 
andelen biventrikulær pacing. Også overle-
dede slag og VES gir da LV-pace. Trolig er 
den hemodynamiske effekten av triggering 
minimal. Triggering kan forstyrre timing-
syklusene. I St. Jude Medicals device gir trig-
gering DDI-modus, som ikke gir god kontroll 

Figur 3. Anodal stimulering. Terskeltest der det kun paces på LV-ledningen LV-tip til RV-ring. Til venstre 
i strimmelen er kompleksene smale og signalene fra RV og LV kommer samtidig. Altså er begge ventrikler 
aktivert. Til høyre blir kompleksene brede og man ser et sent signal fra RV, som er aktivering etter inter-
ventrikulær ledningstid. Se teksten angående konsekvenser av anodal stimulering.

Smalt	  QRS

Tidlig/simultan	  RV-‐sens

2,8	  V
2,2	  V

Bredt	  QRS

Sen	  RV-‐sens

Figur	  3.	  Anodal	  stimulering.	  Terskeltest	  der	  det	  kun	  paces	  på	  LV-‐ledningen	  LV-‐tip	  til	  RV-‐ring.	  Til	  venstre	  i	  strimmelen	  er	  kompleksene	  
smale	  og	  signalene	  fra	  RV	  og	  LV	  kommer	  samtidig.	  Altså	  er	  begge	  	  ventrikler	  aktivert.	  Til	  høyre	  blir	  kompleksene	  brede	  og	  man ser	  et	  
sent	  signal	  fra	  RV,	  som	  er	  aktivering	  etter	  interventrikulær	  ledningstid.	  Se	  teksten	  angående	  konsekvenser	  av	  anodal	  stimulering.

Figur 4. Atrial undersensing vil oftest ødelegge mulighetene for god biventrikulær pacing.

A-‐EGM

V-‐EGM

EKG

Markører

Atrial	  undersensing

Figur	  4.	  Atrial	  undersensing	  vil	  oftest	  ødelegge	  mulighetene	  for	  god	  biventrikulær	  pacing.	  
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på forholdet mellom atrie- og ventrikkelakti-
vering, slik figur 6 viser. Ikke bruk det.

Pseudoatrial undersensing
P som senses i post ventricular atrial refrac-
tory period (PVARP) utløser ingen ventrik-
kelpacing. Når en CRT-pasient uten totalt 
AV-bokk når max track rate (MTR), mister 
han altså biventrikulær pacing (figur 7). Og 
den gjenvinnes ikke før frekvensen er falt 
et godt stykke under MTR, som forklart i 

figurteksten. Derfor bør man ha så høy MTR 
som mulig. Et utgangspunkt kan være 140/
min. PVARP må gjøres så kort som mulig 
og frekvensvariabel. Pseudoatrial under-
sensing ved høye hjertefrekvenser kan være 
vanskelig å oppdage, om man ikke tenker på 
det. Det fratar pasienten CRT når det trengs 
mest, under anstrengelse.

Pseudoatrial undersensing kan utlø-
ses av alt som gir én lang PVARP, som figur 
8 viser. Man bør derfor oftest ikke ha på 

Figur 5. T-bølge oversens (TWOS) kan gi tap av biventrikulær pacing. TWOS kan bli mer uttalt ved anstren-
gelse og høyere hjertefrekvens. Denne pasienten hadde fallende biventrikulær paceandel. På mistanke om 
TWOS lot vi ham gjøre knebøy, og fant dette. Man kan ofte programmere seg bort fra TWOS i en CRT-D 
(endret sensitivitet). Hvis ikke, må ledningen flyttes eller byttes. CRT-P har nesten aldri TWOS, siden senseter-
skelen er vesentlig høyere enn i en ICD.

A-‐EGM

V-‐EGM

Leadless	  ECG

”Discrimination”
(FF-‐EGM)

Markører

T-‐wave	  oversens	  -‐ TWOS

Figur	  5.	  T-‐bølge	  oversens	  (TWOS)	  kan	  gi	  tap	  av	  biventrikulær	  pacing.	  TWOS	  kan	  bli	  mer	  uttalt	  ved	  anstrengelse	  og	  høyere	  hjertefrekvens.	  
Denne	  pasienten	  hadde	  fallende	  biventrikulær	  paceandel.	  På	  mistanke	  om	  TWOS	  lot	  vi	  ham	  gjøre	  knebøy,	  og	  fant	  dette.	  Man	  kan	  ofte
programmere	  seg	  bort	  fra	  TWOS	  i	  en	  CRT-‐D	  (endret	  sensitivitet).	  Hvis	  ikke,	  må	  ledningen	  flyttes	  eller	  byttes.	  CRT-‐P	  har	  nesten	  aldri	  TWOS,	  
siden	  senseterskelen	  er	  vesentlig	  høyere	  enn	  i	  en	  ICD.

Figur 6. Triggering i SJM gir DDI-modus. Til venstre i stripen er AV-timingen god. En enkelt VES fører til 
grovt avvikende AV-timing, helt til den evt. «resettes» av en ny VES senere.

A-‐EGM

RV-‐EGM

Markører

LV-‐EGM

VES

Figur	  6.	  Triggering	  i	  SJM	  gir	  DDI-‐modus.	  Til	  venstre	  i	  stripen	  er	  AV-‐timingen	  god.	  En	  enkelt	  VES	  fører	  til	  grovt	  avvikende	  AV-‐timing,	  helt	  til	  
den	  evt.	  ”resettes”	  av	  en	  ny	  VES	  senere.
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Figur	  7.	  Pseudoatrial	  undersensing.	  A)	  Tradisjonell	  ”upper	  rate	  behaviour”	  i	  en	  tokammerpacemaker	  ved	  ”max	  track	  rate”	  og	  AV-‐blokk	  grad	  
3. Max	  track	  rate	  interval	  (MTRI)	  må	  utløpe	  før	  ventriklene	  kan	  paces	  (VP).	  Når	  atriefrekvensen	  overstiger	  max	  track	  rate	  (dvs.	  kortere
avstand	  mellom	  P-‐bølgene	  (AS)	  enn	  svarende	  til	  MTRI,	  kommer	  VP	  litt	  mer	  forsinket	  i	  forhold	  til	  AS,	  inntil	  en	  P	  havner	  i	  post	  ventricular	  atrial
refractory	  period	  (PVARP).	  Den	  utløser	  da	  ikke	  noen	  VP,	  og	  det	  blir	  korte	  pauser	  i	  rytmen,	  liknende	  Wenckebach-‐blokk.	  B)	  Hos	  en	  pasient
med	  intakt	  AV-‐overledning,	  som	  hos	  de	  fleste	  CRT-‐pasienter,	  overledes	  den	  refraktære	  P	  (AR)	  til	  ventriklene	  med	  pasientens	  egen	  AV-‐tid,	  og
gir	  en	  ventrikkeldepolarisering	  (VS).	  Denne	  starter	  PVARP,	  som	  vil	  dekke	  neste	  P.	  Dette	  gjentar	  seg,	  og	  pasienten	  taper	  biventrikulær	  pacing.
Den	  gjenvinnes	  når	  atriefrekvensen	  har	  falt	  så	  mye	  at	  intervallet	  mellom	  P-‐bølgene	  er	  lengre	  enn	  summen	  av	  pasientens	  egen	  AV-‐tid	  og
PVARP,	  dvs.	  oftest	  et	  godt	  stykke	  under	  max	  track	  rate.

Figur 7. Pseudoatrial undersensing. A) Tradisjonell «upper rate behaviour» i en 
tokammerpacemaker ved «max track rate» og AV-blokk grad 3. Max track rate 
interval (MTRI) må utløpe før ventriklene kan paces (VP). Når atriefrekvensen 
overstiger max track rate (dvs. kortere avstand mellom P-bølgene (AS) enn svarende 
til MTRI, kommer VP litt mer forsinket i forhold til AS, inntil en P havner i post 
ventricular atrial refractory period (PVARP). Den utløser da ikke noen VP, og det 
blir korte pauser i rytmen, liknende Wenckebach-blokk. B) Hos en pasient med 
intakt AV-overledning, som hos de fleste CRT-pasienter, overledes den refraktære P 
(AR) til ventriklene med pasientens egen AV-tid, og gir en ventrikkeldepolarisering 
(VS). Denne starter PVARP, som vil dekke neste P. Dette gjentar seg, og pasienten 
taper biventrikulær pacing. Den gjenvinnes når atriefrekvensen har falt så mye at 
intervallet mellom P-bølgene er lengre enn summen av pasientens egen AV-tid og 
PVARP, dvs. oftest et godt stykke under max track rate.

Figur 8. Pseudoatrial undersensing kan utløses av alt som fører til én lang PVARP. A) 
Devicen mistenker en pacemakermediert takykardi (PMT) og legger ut en lang PVARP 
for å bryte den. Den lange PVARPen utløser vedvarende pseudoatrial undersensing. B) En 
enkelt P-bølge undersenses. Devicen stempler da neste ventrikkeldepolarisering som en 
VES (PVC), og legger ut en lang PVARP. Dermed utløses pseudoatrial undersensing.
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Figur	  8.	  Pseudoatrial	  undersensing	  kan	  utløses	  av	  alt	  som	  fører	  til	  én	  lang	  PVARP.	  A)	  Devicen	  mistenker	  en	  pacemakermediert	  
tachycardi	  (PMT)	  og	  legger	  ut	  en	  lang	  PVARP	  for	  å	  bryte	  den.	  Den	  lange	  PVARPen	  utløser	  vedvarende	  pseudoatrial	  
undersensing.	  B)	  En	  enkelt	  P-‐bølge	  undersenses.	  Devicen	  stempler	  da	  neste	  ventrikkeldepolarisering	  som	  en	  VES	  (PVC),	  og	  
legger	  ut	  en	  lang	  PVARP.	  Dermed	  utløses	  pseudoatrial	  undersensing.

A)

B)
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PMT-brytende algoritmer, dersom ikke pasi-
enten har kjent tendens til PMT. I Biotronik 
må «Auto PVARP» være av! Denne algorit-
men forlenger PVARP hver gang devicen tror 
det har vært en PMT og kan gi svært lange 

PVARP, uten at det synes ved kontroll/avles-
ning. Atriesensingen må også være god, 
som nevnt ovenfor.

Flere av firmaene har egne algorit-
mer for å oppdage og bryte pseudoatrial 

Figur 9. Tap av LV-pacing pga. egne timingsykluser for venstreledningen. Denne Biotronik CRT-P var 
programmert med «LV T-wave Protection» på, «Max trigger rate» 130/min (460 ms). Pasienten hadde totalt 
AV-blokk og permanent AF og kom pga. anstrengelsesdyspnoe. Utskrift fra tredemølletest viser sensordrevet 
pacing 128/min. En VES som senses litt senere i LV enn i RV, starter «Left Ventricular Upper Rate Interval» 
- «LVURI», på 460 ms. Den dekker tidspunktet da neste pace skal leveres. LV-pace holdes da tilbake, mens 
RV stimuleres. Impulsen ledes gjennom myokard fra RV og senses i LV ca. 140 ms etter RV. LV-sens starter en 
LVURI, og pas. har tapt sin CRT inntil anstrengelsen er avsluttet og hjertefrekvensen har falt.

Markør	  RV

RV-‐EGM

Leadless	  ECG

Markør	  LV

LV-‐EGM

470	  ms
=128	  bpm

LVURI=460	  ms

460	  ms
=130	  bpm

LVURI=460	  ms

Figur	  9.	  Tap	  av	  LV-‐pacing	  pga.	  egne	  timingsykluser	  for	  venstreledningen.	  Denne	  Biotronik	  CRT-‐P	  var	  programmert	  med	  ”LV	  T-‐
wave	  Protection”	  på,	  ”Max	  trigger	  rate”	  130/min	  (460	  ms).	  Pasienten	  hadde	  totalt	  AV-‐blokk	  og	  permanent	  AF	  og	  kom	  pga.	  
anstrengelsesdyspnoe.	  Utskrift	  fra	  tredemølletest	  viser	  sensordrevet	  pacing	  128/min.	  En	  VES	  som	  senses	  litt	  senere	  i	  LV	  enn	  i
RV,	  starter	  ”Left	  Ventricular	  Upper	  Rate	  Interval”	  -‐ ”LVURI”,	  på	  460	  ms.	  Den	  dekker	  tidspunktet	  da	  neste	  pace	  skal	  leveres.	  LV-‐
pace	  holdes	  da	  tilbake,	  mens	  RV	  stimuleres.	  Impulsen	  ledes	  gjennom	  myocard	  fra	  RV	  og	  senses	  i	  LV	  ca.	  140	  ms	  etter	  RV.	  LV-‐sens	  
starter	  en	  LVURI,	  og	  pas.	  har	  tapt	  sin	  CRT	  inntil	  anstrengelsen	  er	  avsluttet	  og	  hjertefrekvensen	  har	  falt.

Figur 10. Tap av LV-pacing pga. egne timingsykluser for venstreledningen. «LV T-wave Protec-
tion» på, «Max trigger rate» 100/min (600 ms). Pasienten hadde totalt AV-blokk og sinusrytme/
sekvenspace, og kom pga. sviktforverrelse. En VES starter «Left Ventricular Upper Rate Inter-
val» - «LVURI», på 600 ms. Den dekker tidspunktet da neste pace skal leveres. LV-pace holdes 
tilbake, mens RV stimuleres. Impulsen ledes gjennom myokard fra RV og senses i LV, hvilket star-
ter en LVURI, og pasienten har tapt sin CRT inntil hjertefrekvensen faller til 81/min (tilsvarende 
600 + 140 ms). Problemet kan reduseres ved å øke Max trigger rate til f.eks. 160 (LVURI blir 375 
ms), eller løses ved å slå av LVTP (LVURI finnes ikke).
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Figur	  10.	  Tap	  av	  LV-‐pacing	  pga.	  egne	  timingsykluser	  for	  venstreledningen.	  ”LV	  T-‐wave	  Protection”	  på,	  ”Max	  trigger	  rate”	  100/min	  
(600	  ms).	  Pasienten	  hadde	  totalt	  AV-‐blokk	  og	  sinusrytme/sekvenspace,	  og	  kom	  pga.	  sviktforverrelse.	  En	  VES	  starter	  ”Left	  
Ventricular	  Upper	  Rate	  Interval”	  -‐ ”LVURI”,	  på	  600	  ms.	  Den	  dekker	  tidspunktet	  da	  neste	  pace	  skal	  leveres.	  LV-‐pace	  holdes	  
tilbake,	  mens	  RV	  stimuleres.	  Impulsen	  ledes	  gjennom	  myocard	  fra	  RV	  og	  senses	  i	  LV,	  hvilket	  starter	  en	  LVURI,	  og	  pasienten	  har
tapt	  sin	  CRT	  inntil	  hjertefrekvensen	  faller	  til	  81/min	  (tilsvarende	  600	  +	  140	  ms).	  Problemet	  kan	  reduseres	  ved	  å	  øke	  Max	  trigger
rate	  til	  f.eks.	  160	  (LVURI	  blir	  375	  ms),	  eller	  løses	  ved	  å	  slå	  av	  LVTP	  (LVURI	  finnes	  ikke).
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undersensing. Men det beste er å program-
mere slik at det ikke oppstår. Biotroniks 
nyere modeller (fra Etrinsa og Iforia) 
har ikke PVARP etter ventrikkelsensing 
og er derfor immune mot pseudoatrial 
undersensing.

Tap av LV-pace i modeller 
med «venstrestyrt timing»
Som regel styres alt fra høyreledningen i 
CRT, både takykardideteksjon og pacema-
ker-timing-sykluser. Biotronik og Boston har 
imidlertid timingsykluser også for venstre-
ledningen. Det er gjort for å unngå uheldig 
venstrepacing etter ventrikulær ekstrasys-
tole (VES). I Biotronik styres dette av to 
innstillinger: «LV T-wave Protection» (LVTP) 
og «Max trigger rate». LVTP kan være på 
eller av. Er den på, vil sensing på venstre-
ledningen starte en LVURI (Left Ventricular 
Upper Rate Interval). I dette intervallet kan 
LV-pace ikke leveres, men RV-pace kan. 
Lengden på LVURI bestemmes av «max trig-
ger rate». Er den f.eks. 130/min, blir LVURI 
460 ms. Se figur 9 for forklaring. Problemet 
oppstår også ved DDD-programmering og 
på lavere hjertefrekvenser, dersom «max 
trigger rate» er satt lavt (figur 10). For å 
unngå problemet kan man sette LVTP til 
«OFF». Hvis man absolutt vil beholde den, 
f.eks. pga. frykt for arytmogen LV-pacing 
etter VES hos en CRT-P-pasient, kan man 
redusere faren for at problemet oppstår 
ved å sette «max trigger rate» så høyt som 
mulig, 160/min. Spesielt interesserte finner 
alle detaljer i en egen artikkel (7). Boston 
har «Left Ventricular Protection Period», 
LVPP, som har liknende funksjonalitet. Den 
kan ikke skrus av, men man kan redusere 
problemet ved å gjøre den kort, f.eks. 350 
ms. Siden hverken St. Jude Medical eller 
Medtronic har venstresensing i sine device-
er, utsetter man neppe pasienten for livsfare 
om man programmerer det vekk i Biotronik 
og Boston sine device-er.

Konklusjon: Anbefalinger 
for CRT-programmering

 y AV-tid: Fast, frekvensvariabel, ca. 120 ms
 ◦ Uansett: Må være kortere enn pasien-

tens AV-overledning
 ◦ Ved for lav BivPace-andel: Se hva som 

skjer under anstrengelse
 y Ekko-«optimalisering»: Gjøres bare ved 

non-respons
 y EGM-basert «auto-optimalisering»:  

Kl. IIb-indikasjon
 y Vær sikker på LV capture! (programmer 1 

V over sikker LV-terskel)
 ◦ Ikke la deg lure av anodal stimulering!
 ◦ Obs. intermitterende non-capture

 y Sørg for god atriesensing, med rikelig  
margin mellom målt P og innstilt 
senseterskel

 y Se etter TWOS hvis lav BivPace-andel 
(ev. ved anstrengelse)

 y MTR høy, minst 140/min som 
utgangspunkt

 y PVARP kort og frekvensavhengig
 ◦ Unngå PVARP-forlengelser:
 ◦ Unngå forlenget PVARP etter PVC
 ◦ Unngå PMT-algoritme om mulig

 y Biotronik: «Auto PVARP» alltid OFF!
 y Biotronik: «LV T-wave protection» 

(LVTP): OFF eller sett trigger rate 160/
min

 y Boston: «LVPP» kort, f.eks. 350 ms
 y Triggering: OFF (ihvertfall ved 

sinusrytme)
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SISTE NYTT OM TRANSPOSISJON
Ulf Thilén. Lunds universitet, Sverige

Transposition (D-TGA) är det näst vanli-
gaste cyanotiska medfödda hjärtfelet och 
utgör cirka 5% av alla medfödda hjärtfel. 
Enkla transpositioner är då endast aorta 
och pulmonalis är omkastade och komplexa 
transpositioner då det dessutom finns andra 
anomalier såsom kammarseptumdefekt och 
pulmonalstenos. Vid transposition är lung- 
och systemcirkulationerna parallellkopplade 
i stället för som normalt seriekopplade. För 
att överleva måste det finnas kommunika-
tion mellan dessa två kretslopp. Det kan 
vara foramen ovale , ductus arteriosus eller 
kammarseptumdefekt.

I Sverige diagnsoticeras ca 40% 
av transpositionerna intrauterint vilket är 
en fördel eftersom man då kan planera för 
förlossning vid barnhjärtkirurgiskt centrum.

Utan behandling är mortaliteten vid 
transposition nära 100 % och det mycket 
tidigt i livet. 1965 introducerad Rushkind 
ballongseptostomin – genom att trasa 
sönder förmaksseptum ökades blandningen 
mellan lung- och systemcirkulation och 
barnen kunde överleva.

Den självklara behandlingen borde 
ju vara att med kirurgi anatomiskt korrigera 
hjärtfelet men i hjärtkirurgins barndom 
var detta inte möjligt av flera skäl. Åke 
Senning i Sverige i 1957 och Bill Mustard i 
1964 i Kanada introducerade s.k. fysiolo-
gisk korrektion eller atrial switch. Principen 
var att låta transpositionen bestå men 
att redirigera inflödet till hjärtat med en 
tunnelplastik i förmaken så att en normal 

cirkulationsföljd erhölls. 1975 utförde Jatene 
den första anatomiska korrektionen av 
transposition – arterial switch - och i Sverige 
kom den metoden i bruk omkring 1985. De 
stora artärerna byter plats men man måste 
också flytta coronarkärlen och operationen 
måste som regel ske inom de första 2 
levnadsveckorna.

Senning/Mustard
Sedan mitten av 1980-talet har det i de 
nordiska länderna gjorts väldigt få Senning/
Mustard korrektioner. Alla patienter är nu 
vuxna och det sker inget nytillskott. Det 
finns flera potentiella problem. Systemkam-
maren är en morfologisk högerkammare – 
klarar den att försörja systemcirkulationen? 
AV-klaffen i systemposition är en tricus-
pidalisklaff – klarar den att hålla tätt? 
Tunnelplastiken innebär långa suturlinjer – 
det är ett arytmisubstrat. Kirurgin sker nära 
sinusknutan som kan skadas. Och det finns 
risker för stenoser i de långa tunnlarna.

2015 publicerades i Circulation (Vejl-
strup et al.) en sammanställning av svenska 
och danska erfarenheter av Senning/
Mustard. Det rörde sig om 468 patienter 
opererade mellan 1967 och 2003 – ett av 
de största materialen i världen. Cirka 40% 
av barnen med transposition under denna 
tid aldrig hann till operation utan dog innan 
dess. Operationsmortaliteten var väldigt 
hög – 20% i hela materialet och 30% om 
man var opererad i en tidig era, före novem-
ber 1980. 20-års överlevnaden var 60% och 
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då är operationsmortaliteten inkluderad. 
Överlevnadskurvan lutar hela tiden, dvs 
patienter dör succesivt. I denna studie fanns 
ingen skillnad i överlevnad mellan Senning 
och Mustard. Systemkammardysfunktion 
och arytmiförekomst är de mest betydande 
riskfaktorerna för försämrad överlevnad 
enligt en mängd rapporter i litteraturen.

Data från det svenska registret 
SWEDCON 2015 visar att bara ¼ av Sen-
ning/Mustard patienterna har normal sys-
tolisk systemkammarfunktion och hos nära 
40% är den måttligt eller kraftigt nedsatt. 
Däremot mår de bättre än vad den nedsatta 
kammarfunktionen skulle kunna antyda. 
60% befinner sig i funktionsklass I.

Värdering av systemkammarfunk-
tionen med ekokardiografi är svår och kräver 
erfarenhet. Eye-balling, dvs visuell skattning 

är ett sätt. Det finns andra sätt att 
skatta systemkammarfunktionen 
såsom AV-plansamplitud, 
tryckderivatan – dp/dt – med 
hjälp av AV-klaffsinsufficiensen 
och det s.k. Tei index. Ingen av 
dem är starkt etablerad och min 
erfarenhet är att det snarare är 
förändring än absolutvärdet som 
är viktigast.

Behandling med 
ACE-hämmare/ angiotensin-
receptorblockerare (ARB) på 
symptomatisk grund är ett 
lätt beslut medan behandling 
på prognostisk grund är 
kontroversiell – det finns inga 
studier som stödjer det. I en 
liten kanadensisk studie med 
ACE-hämmare under ett år 
påverkades varken ejektionsfrak-
tion eller maximalt syreupptag 
vid arbetsprov, däremot sågs en 
förbättring vad avsåg neurohu-
moral aktivering. 

Arytmi är ett vanligt prob-
lem och förenklat kan man säga 
att 1/3 har drabbats av «förmaks-
fladder» och 1/3 har pacemaker. 
Implantation av ICD på primär-
preventiv grund är en delikat fråga 
där det egentligen inte finns något 
entydigt svar i dagsläget. 

Arterial switch
Också här finns potentiella problem. Aorta-
roten är ju egentligen en pulmonalisrot, kan 
den dilateras när den utsätts för höga tryck? 
Och kan det i sin tur leda till aortainsuffici-
ens? De reimplanterade kranskärlen kan 
de knickas, stenoseras. Det blir i så fall en 
mycket central stenos och mängden hotat 
myocard blir stort. Det annorlunda förlop-
pet av lungartären efter korrektion medför 
risk för stenoser.

I det svenska registret, SWEDCON, 
finns 643 patienter opererade med arterial 
switch från 1985 och framåt. I figur 3 visas 
överlevnadskurvor och den bruna linjen 
avser patienter opererade före år 2000 och 
den blå efter år 2000. Den vänstra grafen 
täcker det första levnadsåret och den högra 
långtidsöverlevnaden. För de opererade 
efter år 2000 rör det sig om enstaka patien-

 

 

Figur 1

Figur 2
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Figur 4. Både bland 
barn och vuxna 
(GUCH) är de flesta i 
funktionsklass NYHA I.

 

Figur 5. I registrets GUCH-del rapporteras utfallet vid ekokardiografi. Hos mer än 90% finns ingen eller endast 
lätt aortainsufficiens. Systolisk vänsterkammarfunktion följer samma mönster, det är bara enstaka patienter 
som har mer än lätt nedsatt LVEF.

Figur 3  
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ter som inte klarat operationen och 98,5% 
var i livet vid 2015 års utgång. Den bruna 
kurvan som i hög utsträckning motsvarar 
vuxna visar att det fortsätter att gå bra även 
efter barndomen. 

Sammanfattning
Prognosen är mycket god efter arterial 
switch. Risken för behandlingskrävande aor-
tainsufficiens är låg och risken för behand-
lingskrävande kranskärlsproblem är extremt 

låg. Däremot är hö-sid utflödesobstruktion, 
supravalvulär pulmonalstenos inte helt 
ovanligt.

I den Europeiska Kardiolog-
föreningens guidelines från 2010 ges 
rekommendationer om uppföljning efter 
arterial switch. Återkommande eko. 
Arbestprov ibland. Fördjupad utredning om 
avvikelser. Vid misstanke om coronar påver-
kan bör man nog gå direkt på konventionell 
coronarangiografi eller CT coronarkärl.

ERFARINGAR FRA SWEDCON
Ulf Thilén, Lunds universitet, Sverige

Idén om ett svenskt register över medfödd 
hjärtsjukdom, då begränsat till vuxna med 
medfött hjärtfel – GUCH - föddes i början 
av 1990-talet. 1992 startade registret i Lund 
och Stockholm. Under de kommande 6 åren 
anslöt de 5 övriga universitetssjukhusen i 
Sverige och berörde bara GUCH. Fram till 
2005 var det 7 lokala uniformt utformade 
register som samlade data på disketter vilka 
sammanfördes till årsrapporter. År 2005 
webb-baserades inmatningen. Teknisk plat-
tform var och är Uppsala Clinical Research 
centre. År 2009 anslöt barnkardiologin och 
barnhjärtkirurgin och SWEDCON ska-
pades. På så sätt skapades ett register som 
sträckte sig från «vaggan till graven». 2015 
introducerades en fetal modul. Succesivt har 

mindre sjukhus inkluderats så att täcknings-
graden i dag är omkring 90% av de svenska 
sjukhus som handlägger dessa patienter, 
både barn och vuxna. Det deklarerade syftet 
med registret är att tjäna som kvalitets-
register för att förbättra vården, identifiera 
sena komplikationer i olika sjukdomsgrup-
per, ge feed-back till barnhjärtkirurgin, vara 
en bas för forskning och kunna utgöra en 
bas för framtida guidelines. SWEDCON är 
ett av mer än 100 kvalitetsregister inom 
vården i Sverige. Det skiljer sig från många 
andra genom att det är longitudinellt, att 
det inte är knutet till en enstaka händelse 
eller åtgärd och att det är mycket komplext. 
Finansieringen är offentlig.

 

Figur 6. Grafen visar, utifrån födelseår, antalet re-interventioner efter switch-operationen. 
Av de redovisade 612 patienterna har 39 genomgått åtgärd mot högersidig utflödesobstruk-
tion och 6 mot aortainsufficiens/rotdilatation. Endast en patient har behövt coronarinter-
vention – stentning av vänster huvudstam.
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Registrets principiella uppbyggnad 
bygger på en gemensam bas som innehåller 
en unik identitet (personnummer), diag-
noser, företagna operationer och kateter-
interventioner. Utöver detta finns uppgifter 
som är betingade av de olika delarnas 
– barnkardiologi, kongenital hjärtkirurgi, 
GUCH, fetalmodul – behov.

Det finns en hierarki i registret. 
Nationella koordinatorer, lokala koordina-
torer och lokala användare som har olika 
befogenheter. När det gäller data som är 
införda så kan eventuella korrigeringar 
endast göras av den vårdenhet som förde 
in ursprungliga data med ett undantag 
– diagnoser. 

Genom att ge läsrättigheter till 
andra vårdenheter delas data mellan olika 
vårdgivare. Det sker elektroniskt med en 
enkel knapptryckning. I dagsläget finns cirka 
40000 patienter registrerade.

Data fås ut via preformerade 
analyser, dagligen uppdaterade, on-line, 
via årsrapport eller genom att exportera 
data till excel/statistikprogram. Export av 
nationella data kan bara göras av nationell 
koordinator. SWEDCON har medverkat till 

många forskningsprojekt som resulterat i 
publicering i internationella tidskrifter.

Lärdomarna från utvecklingen av 
SWEDCON  är:

 y Ha så få obligatoriska variabler som 
möjligt

 y Definiera varje variabel
 y Dessa definitioner skall vara lätt åtkom-

liga för användaren
 y Ett minimum av fri text
 y Gränser för omöjliga och extrema värden
 y Det finns för- och nackdelar med default 

kopiering
 y On-line analyser stimulerar ifyllandet. 

Varje sjukhus kan ta ut sina data.
 y Att sammanföra register genom import – 

det finns problem
 y Dataexperter och medicinska experter 

talar olika språk och tänker olika. Man 
måste lära sig deras språk.

 y A och O för att ett register skall fungera 
och utvecklas är att den medicinska 
professionen har en central roll.

ATRIAL SEPTAL DEFECT –  
WHAT DO WE NEED TO KNOW?

Ulf Thilén, Lunds universitet, Sverige

(Dette referatet er fra et innlegg på «4th 
Nordic Cardiac Imaging Meeting», arrangert i 
tilslutning til NCS’ vårmøte)

More than 50% of atrial septal defects 
(ASD) are diagnosed in adult life. It is usu-
ally found by echocardiography and have 
a typical pattern when haemodynamically 
significant: enlarged right atrium and ventri-
cle, enlarged left atrium and a smaller than 
normal left ventricle due to under filling.

The most common forms of ASD 
are ASD secundum located in the fossa 
ovalis, ASD primum, always is associated 
with «mitral cleft», in the lower part of the 

atrial septum and ASD sinus venosus in the 
superior part of septum. The latter is, as a 
rule, associated with anomalous right pul-
monary venous return. ASD sinus venosus 
of the inferior type and unroofed sinus are 
rare forms of ASD. In the uncomplicated 
case there is a left-to-right shunt.

Simplified, according to present 
guidelines, ASD closure is indicated when 
there is right heart enlargement. In order to 
decide if there is an indication for closure, if 
there are contraindications for closure and 
how to close the ASD (by catheter or surgi-
cally) anatomical and functional considera-
tions must be made.
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Is the ASD of haemodynamic signi-
ficance? If right heart enlargement provided 
other causes are ruled out. This is easy 
obtained by transthoracic echo. CMR and 
CT can provide the same information.

The type of ASD, if there is a single 
or multiple defects, if there are associated 
lesions like anomalous pulmonary venous 
return must be assessed. In most cases 
transthoracic and transesophageal echo are 
sufficient to map the anatomy. Sometimes, 
contrast-echo with agitated saline helps 
to demonstrate the inter-atrial commu-
nication. CMR and CT provide excellent 
information about associated lesions and 
should be used as soon echo doesn’t give a 
complete picture.

Transesophageal 3-D echo gives 
an easy understandable picture of what is 
already formed in the head of the experien-
ced examiner. Resolution and artefacts are 
still an issue and 3-D echo is rather compli-
mentary than a competitor to 2-D echo. The 
inferior part of the atrial septum may be a 
blind spot for transesophageal echo, in such 

cases intracardiac echo 
(ICE) may help. However, 
mainly it is used during 
interventions.

Then functional 
considerations. QP/QS – 
the pulmonary/systemic 
flow ratio - has become 
less important in decision-
making than it was in 
former days. Be aware that 
it is a ratio, it doesn’t yield 
the absolute volume load 
of the pulmonary circula-
tion. For many years QP/
QS based on oxygen satu-
ration at heart catheterisa-
tion was regarded as gold 
standard. It shouldn’t be, 
look at it as an approxi-
mation. The gold standard 
is CMR and CMR also 
provide information about 
the absolute flow which 
may be important to know. 
Echo – with diameters 
from transoesophageal 
echo and flow integrals 
from transthoracic echo 

– can calculate QP/QS but preciseness is 
lower.

The pressure levels in the pulmonary 
circulation must be assessed as hyper-
tensive pulmonary vascular disease may 
preclude closure of the ASD. As the right 
heart dilates tricuspid regurgitation of some 
degree is common in ASD and the pressure 
levels in the pulmonary circulation are easily 
obtained by echo-doppler. Usually they 
are slightly or moderately increased due to 
the increased pulmonary flow. However, if 
there is any suspicion of significant pulmo-
nary vascular disease heart catheterisation 
should be performed.

The ASD may serve as an unloading 
valve concealing difficulties of left ventricu-
lar filling. Thus, left ventricular disease and 
diastolic dysfunction must be considered. 
This is particularly relevant in the elderly 
symptomatic patient. When scheduled 
for catheter closure a test occlusion of 
the defect and measure of the left atrial 
pressure can be made. If it substantially 
increases the defect shouldn’t be closed. 
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In a study of us (Thilén M et al) on ASD 
catheter closure in the elderly (> 65 years of 
age) there were 9 patients who functionally 
deteriorated after ASD closure in spite of 
regression of right heart enlargement. None 
of them had had a test occlusion and it is 
very likely that the ASD closure unmasked 
left ventricular diastolic dysfunction.

Right ventricular systolic function 
is typically good in ASD. If not, you have 
to think things over and CMR seems to be 
a first choice when looking for underlying 
causes.

Tricuspid regurgitation is common 
in ASD. If caused by dilatation it is seldom 
a great issue because experience shows 
that it will diminish when the right heart 
becomes smaller after ASD closure.

How to close an ASD? In ASD 
secundum catheter closure is the first 
option. However, size, lack of rims, multiple 

defects, proximity to valves may preclude 
catheter closure and the patient is then 
referred to surgery. The other forms of ASD, 
and if associated lesions, are surgical cases.

Imaging during catheter closure can 
be made by either TEE or ICE. One reason 
for ICE is to avoid general anaesthesia. 
However, in our service we use TEE and 
light sedation, only 15% of patients have to 
have general anaesthesia. 

What to expect after ASD closure? 
Symptomatic improvement! In a majority 
of patients there is regression of right heart 
enlargement and increased left ventricular 
size. However, the size of the left atrium 
doesn’t change. The diagram below shows 
the sizes (area at echo) of the different 
heart chambers 1 day/1week, 1 month, 4 
months and 1 year after ASD closure in 
adults. The last box represents the controls.
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HJERTEAFFEKSJON 
VED INFLAMMATORISK 

SYSTEMSYKDOM - HVA KAN 
VI DIAGNOSTISERE VED 

EKKOKARDIOGRAFI?
Helga Bergljot Midtbø. Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Inflammatoriske systemsykdommer er en 
stor gruppe sykdommer som omfatter både 
revmatiske og autoimmune sykdommer. 
De fleste inflammatoriske systemsykdom-
mer er vanligere blant kvinner. 
Risikoen for hjerte- og karsyk-
dommer er betydelig økt ved 
systemiske inflammatoriske 
sykdommer. Dette er spesielt 
godt dokumentert for revmatoid 
artritt, men sees ved en rekke 
andre tilstander. Flere studier 
har vist at risikoen for hjerte- og 
karsykdom ved revmatoid artritt 
er tilsvarende som ved diabetes 
type II. Prematur aterosklerose 
forekommer hyppig, og forskning 
har vist at koronarplakkene er mer ustabile 
ved revmatoid artritt. Risikoen for hjertes-
vikt er også nær doblet sammenlignet med 
normalbefolkningen, og dette gjelder spesi-
elt hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon. 

De vanligste funnene ved ekko-
kardiografi i denne pasientgruppen er 1) 
regionale kontraksjonsforstyrrelser grunnet 
koronarsykdom 2) diastolisk dysfunksjon 

og 3) andre, mer uvanlige funn. I sistnevnte 
gruppe finner vi perikarditt. Inflammatoriske 
systemsykdommer er bakenforliggende 
årsak til ca. 1 % av tilfellene av perikarditt. 

Ved ankyloserende spondylitt 
forekommer dilatasjon av aor-
taroten og aortainsuffisiens hos 
opp til 20 %. Kardial amyloidose 
sekundært til opphopning av 
akuttfaseproteinet amyloid A i 
myokard kan sees ved en rekke 
tilstander med langvarig inflam-
masjon. Ikke-bakteriell trombo-
tisk endokarditt finnes ved kreft 
og systemiske inflammatoriske 
sykdommer. 

I European Society of 
Cardiology sine nye retningslinjer er pasi-
enter med revmatoid artritt definert som 
en risikogruppe for hjerte- og karsykdom. 
Ved bruk av risikokalkulator anbefales det 
å multiplisere utregnet score med 1,5 ved 
revmatoid artritt, og spesielt hvis sykdom-
saktiviteten er høy. Dette kan også vurderes 
ved andre inflammatoriske systemsykdom-
mer, men er mindre dokumentert. 
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«PARADOXICAL LOW FLOW LOW 
GRADIENT AORTIC STENOSIS 

WITH NORMAL EF» 
Tone Nerdrum. Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus

Som navnet indikerer er dette en liten 
undergruppe av aortastenosepasienter hvor 
det er tilsynelatende misforhold mellom 
klaffens stenosegrad og den hastighet og 
gradient som måles over klaffen. Defini-
sjonen av tilstanden er forkalket aortaklaff 
med høygradig stenose, areal < 1 cm2, < 0,6 
cm²/m², normal venstre ventrikkel EF, men 
redusert global strain, lav hastighet gjennom 
klaffen < 4 m/s og lav middelgradient < 40 
mm Hg samt lavt slagvolum < 35 ml/m². 
Pasientene er ofte eldre, små kvinner med 
hypertensjon, i tillegg til andre kardiovas-
kulære risikofaktorer. Patofysiologisk har de 
små remodellerte venstre ventrikler med 
lavt indeksert slagvolum, som pumper mot 
en høy afterload (impedans). 

Ved utredning er det viktig med 
nøyaktig ekkokardiografi-undersøkelse (2D/ 
3D) inkludert 2D strain. Det er avgjørende 
for korrekt vurdering av klaffens stenose-
grad at LVOT-diameter måles riktig, dvs. ved 

maks klaffeåpning og i annulus. Likeledes 
er det viktig at venstre ventrikkels utløps-
tractus (LVOT)-hastighet måles med pulset 
doppler rett under klaffen før hastigheten 
øker og at transvalvulær hastighet måles 
med kontinuerlig dopper i alle vinduer og 
med supplerende bruk av «single»-probe. 
Ved tvil om grad av forkalkning og steno-
segrad anbefales transøsofageal ekkokar-
diografi, ev. CT for beregning av klaffens 
kalsium-skåre.

Tilstanden er sjelden og omfatter 
kun 3-7 % av aortastenosepasientene. Det 
er viktig med god blodtrykksbehandling, 
spesielt med angiotensin II-reseptor-
hemmer eller ACE-hemmer som motvirker 
remodellering i myokard. Tilstanden har 
dårlig prognose, spesielt ved konservativ 
behandling. For symptomatiske pasienter 
anbefales aortaklaffoperasjon, hvor prog-
nosen er bedre på lang sikt. Resultatene av 
TAVI er usikre.

Prisen for beste forskningsabstrakt gikk til 
Ravinea  Manotheepan, Oslo universitetssykehus
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TAVI – NÅR ER RISIKOEN FOR HØY 
ELLER NYTTEN FOR LAV?
Anette Hylen Ranhoff. Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen  

og Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Aortastenose er i våre dager en alders-
relatert sykdom, og med en økende eldre 
populasjon blir det stadig flere eldre med 
alvorlig symptomgivende aortastenose som 
er aktuelle for kirurgisk eller annen inva-
siv behandling. Gjennomsnittsalderen for 
behandling med kateterbasert aortaklaff-
implantasjon (TAVI) er omlag 82 år, vist 
blant annet i SWEDEHEART-registeret (1).

Eldre er i dag sprekere enn de var for 
10-20 år siden, men skrøpelighet (frailty) 
og komorbiditet øker sterkt fra 80 år og 
oppover. Omlag 20 % av dem som er over 
80 år har demens (2). Det er stor variasjon 
både i komorbiditet, fysisk form og kogni-
sjon. Vi finner både personer som er svært 
spreke og robuste og som er svært skrøpe-
lige og sårbare i denne aldersgruppen. Det 
store flertall er verken svært spreke eller 
svært skrøpelige, men i en mellomsituasjon 
der avgjørelsene om behandling kan være 
vanskelige. Det er nødvendig å gjøre en 
grundig vurdering av eldre pasienter med 
alvorlig aortastenose når det gjelder risiko 
ved inngrepet, men også om forventet nytte 
av det. 

Vurdering av eldre pasienter 
før TAVI
For en eldre pasient med symptomatisk 
alvorlig aortastenose er det flere «portnere» 
og vurderingspunkter: fastlegen som kan 
henvise til kardiologisk vurdering, kardio-
logen som kan henvise til «hjerteteamet» 
og «hjerteteamet» som tar en endelig 
avgjørelse om behandlingen som kan være 
kirurgisk (SAVR), TAVI eller konservativ 
medisinsk behandling.

ESC-retningslinjene fra 2012 krever 
at pasientene vurderes av et «hjerteteam» 
som består av kardiolog, thorax-kirurg og 
andre spesialister, for eksempel anestesio-
log og geriater. Tradisjonelt vurderes kardio-
logiske, anatomiske forhold og komorbiditet 
samt EuroScore som gir et bilde av den 

generelle helsetilstanden. I følge ESC-
retningslinjene er TAVI kontraindisert der 
forventet gjenstående levetid er mindre enn 
ett år og bedring av livskvalitet lite sannsyn-
lig på grunn av komorbiditet (3). 

Vurdering av skrøpelighet, som kan 
defineres som reduserte fysiologiske reser-
ver som gir økt risiko for funksjonssvikt, 
morbiditet og mortalitet (4), inngår ikke i 
den tradisjonelle vurderingen. En geriatrisk 
vurdering kan gi nyttig tilleggsinformasjon 
og inkluderer fysisk og kognitiv (mental) 
funksjon, hjelpebehov i dagliglivet og sosiale 
forhold. I tillegg vurderes ernæringstilstand 
og komorbiditet, inklusive alvorlighetsgrad 
og bruk av legemidler. Geriatrisk vurdering 
kan si noe om robusthet og skrøpelighet og 
predikerer funksjonstap etter TAVI bedre 
enn den tradisjonelle vurderingen (5). 

Risiko og nytte
I tillegg til de kardiale komplikasjonene er 
risiko for hjerneslag, delirium og kognitivt og 
fysisk funksjonstap aktuelt å vurdere. Resul-
tater fra CARDELIR-studien av eldre over 80 
år som ble behandlet med TAVI eller SAVR, 
viser at henholdsvis 44 % og 66 % fikk 
delirium postoperativt. Dette viser at TAVI 
er en mer skånsom metode når det gjel-
der hjernepåvirkning enn SAVR, også tatt 
i betraktning at TAVI-pasientene var mer 
skrøpelige med høyere risiko (6). Delirium 
er en tilstand med akutt forstyrrelse av hjer-
nefunksjonen og predikerer økende kognitiv 
svikt hos dem med eksisterende demens 
og de aller eldste (7,8), og er i tillegg en 
skremmende og ubehagelig opplevelse for 
pasientene (9). Få av CARDELIR-pasientene 
hadde kognitiv svikt før inngrepet, og bare 
av mild grad og uten demens. Dette bidro 
trolig til at de aller fleste hadde uendret 
kognitiv funksjon i forhold til før inngrepet 
ved 6 måneders kontroll (10). En annen 
god nyhet er at TAVI er vist å kunne bedre 
mild kognitiv svikt hos endel eldre pasienter 
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(37,5 %) og at kun få (11,7 %) fikk forver-
ring av sin kognitive funksjon, men igjen var 
dette pasienter uten demens (11).

Mer alvorlig kognitiv svikt, som 
demens av mer enn helt mild grad, må 
regnes som for risikabelt for TAVI på grunn 
av faren for ytterligere kognitiv reduksjon 
(7,8). I tillegg vil disse pasientene ha man-
glende evne til samtykke og samarbeid om 
behandlingsopplegget.

Når det gjelder fysisk funksjon, vil 
det først og fremst være eldre som har en 
viss funksjon, som kan reise seg opp og 
gå, som kan ha nytte av å få nye aortaklaf-
fer. Symptombyrden er en viktig faktor når 
det gjelder å velge ut pasienter som kan 
ha nytte av TAVI. Derfor må pasientene 
grundig spørres om hva som plager dem og 
hvilke ønsker og forventninger de har om å 
bli bedre med nye aortaklaffer. 

Konklusjoner
Geriatrisk vurdering kan gi nyttig tilleggs-
informasjon om risiko og nytte når eldre 
med symptomgivende alvorlig aortastenose 
skal vurderes for behandling. Hva pasienten 
ønsker og har mulighet til å oppnå med nye 
aortaklaffer er et helt sentralt spørsmål for å 
vurdere potensiell nytte av TAVI. 
TAVI er lite hensiktsmessig: 

 y der det er komorbiditet som gir andre og 
mer alvorlige symptomer enn aortas-
tenose, eller begrenser livslengde til 
mindre enn et år. 

 y ved demens som er mer enn helt mild. 
 y ved betydelig redusert fysisk funksjon, 

for eksempel hvis pasienten knapt kan gå 
eller har stor falltendens.

 y ved stor skrøpelighet; lite energireserver, 
lav fysisk aktivitet, mange risikofaktorer 
for funksjonssvikt.
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UTREDNING AV AORTASTENOSE  
– FOR SEIN INTERVENSJON?

Reidar Bjørnerheim, Ekkolaboratoriet, Hjertemedisinsk avdeling,  
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Aortastenose er vanlegaste klaffefeil til vur-
dering for ventilimplantasjon, anten det er 
ved open operasjon (SAVR) eller ved trans-
arteriell tilgang (TAVI/TAVR). Majoriteten 
av pasientar blir vurdert og behandla i tide, 
men nokre utviklar svikt og får høg risiko 
innan inngrepet blir utført. Kor ofte hender 
dette, og kva kan vi gjere? Litteratursøk gir 
lite konkrete svar på kven desse pasientane 
er og kva årsaka til forseinkinga er. 

Pasientar søkjer stort sett hjelp 
når dei får symptom, og hastegraden er 
her ikkje på nivå med akutte koronarsyn-
drom etc. Sjansen for uheldig forseinking 
er truleg liten, unntatt når pasient eller 
pårørande avslår inngrep av meir og mindre 
legitime årsaker. Fastlegar og andre som 
henviser pasientar, gjer det pga. bilydar, 
som dei gjerne overdriv slik at pasienten 
kjem for tidleg. Mykje av ansvaret vil ligge 
hos kardiologen, som vil ha eit ansvar for 
å både utrede korrekt og gi retningslinjer 
for korleis den eventuelt for tidleg henviste 
skal følgjast fram til det er indikasjon for 
intervensjon. Det er viktig å ha oversikt over 
naturleg utvikling av aortastenose.

Degenerativ aortastenose gir ein for-
kalkingsprosess som ein reknar med er gan-
ske lineær og lite påvirkeleg av behandling. 
Det betyr at når stenose-arealet minkar, 
vil gradient og relativ arealreduksjon auke 
progressivt, slik som er vist for eksempel 
i Tromsø-undersøkinga frå 2001 til 2008. 
Der viser dei også progressiv auke med 
alder, i tråd med studier og klinisk erfaring. I 
artikkel frå 2015 viser dei at middelgradient 
og jet-hastighet aleine predikerer utvikling 
frå mild til betydningsfull aortastenose. Dei 
tilrår derfor at ved middelgradient 10-15 mm 
Hg eller jet 2,0-2,6 m/s er det tilstrekkeleg 
med rutineoppfølging kvar 5. år. Ved gradi-
ent 5-10 mm Hg eller jet 1,5-2,0 m/s er det 
tilstrekkeleg med informasjon og følgjande 
kontroll etter klinisk indikasjon. Ingen opp-
følging ved mindre gradientar. 

Det trengs ikkje alltid ekkokardio-
grafi. I Oslo Ischemia Study («Eriksen-mate-
rialet») hadde 441 av totalt 2014 pasientar 
lavgradig systolisk bilyd i 1972. 32 hadde 
moderat bilyd, og ingen hadde sterk bilyd. 
35 år seinare var det signifikant auka ten-
dens til ventilimplantasjon, kardiovaskulære 
hendingar, kardiovaskulær død og total død 
hos dei med moderat bilyd, mens lavgradig 
bilyd gav utvikling lik dei utan bilyd.

Største problemet ved for sein inter-
vensjon er underestimering av stenosen, 
pga. energitap frå apikal posisjon, retnings-
avvik mellom ultralydstråle og jet etc. Der-
for skal ein alltid leite etter høgste gradient 
frå fleire posisjonar, som minimum også 
frå høgre parasternale projeksjon. Dette er 
barnelærdom og treng ikkje meir argumen-
tasjon her. Større utfordring er ulike vari-
antar av «low gradient» aortastenose. Ein 
god oversiktsartikkel kom i European Heart 
Journal i september (1). Her blir presentert 
karakteristika for «klassisk lav blodstraum, 
lav gradient» (ejeksjonsfraksjon (EF) < 50 
%), «paradoks lav blodstraum, lav gradient 
aortastenose» (EF > 50 %, slagvolumin-
deks < 35 ml/m2) og «normal blodstraum, 
lav gradient aortastenose» (EF > 50 %, 
slagvolumindeks > 35 ml/m2). Utredninga 
vil vere litt ulik for dei tre. For alle typane er 
lavdose dobutamin stress-ekko sentralt, for 
å vurdere stenosegrad (blir det gradient-
stigning?) og venstre ventrikkelfunksjon (er 
det inotrop reserve?). Protokollen er som 
vanleg frå 5 µg/kg/min, men stansar på 20 
µg/kg/min for å redusere risiko for ventri-
kulær arytmi. Trinnlengda bør aukast frå 3 
minutt ved iskemidiagnostikk til 5-8 minutt. 
Sant alvorleg aortastenose vil nå middelgra-
dient > 40 mm Hg under testen, ved areal < 
1,0 cm2, mens pseudo-alvorleg aortastenose 
når middelgradient < 40 mm Hg og areal > 
1,0 cm2. 

For å vurdere strukturell grad av aor-
tastenose blir det argumentert for å bruke 
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multidetektor-CT og gjere kalsium-skår, 
ikkje av koronarkar, men av aortaklaffen. 
Fleire nylege artiklar viser at denne predi-
kerer hemodynamisk effekt og risiko for 
endepunkt ved aortastenose og kan brukast 
til å følgje utvikling over tid. Dette måler 
forkalking, ikkje valvulær fibrose, og er der-
ved lite nyttig ved for eksempel kongenitt 
aortastenose. Denne teknikken var også i 
fokus ved årets ESC-kongress.

Det er ikkje lagt føringar for bruk av 
transøsofageal ekkokardiografi (TØE) for å 
vurdere strukturell aortastenose. I vårt labo-
ratorium har vi brukt TØE dei siste åra når 
vi har vore i tvil om vi skulle sende pasientar 
til kirurgi eller ikkje. Det er nyttig å sjå på 
opningsfiguren i klaffen, med eller utan pla-
nimetri. Det er begrensa litteratur bak dette, 
men praktisk erfaring viser at 2D visualise-
rer klaffen tilstrekkeleg til å vere nyttig for å 
bestemme intervensjonstidspunkt. I tillegg 
gir TØE tilstrekkeleg kvalitet til å gjere 
dimensjonsmålingar for TAVI-planlegging, 
med tilleggsverdi av 3D.

Ved klassisk low flow, low gradient 
aortastenose er det gjort greie for ei rekke 
risikofaktorar for mortalitet, felles for både 
konservativ behandling og ventilimplanta-
sjon. Dei fleste av desse er knytt til ulike 
følgjer av redusert ventrikkelfunksjon. Ved 
paradoks low flow, low gradient aortastenose 
er det spesielt viktig å sikre at diagnosen er 
korrekt, ved å utfordre målingane som er 
gjort både av gradient og EF, sjekke symp-
tom ved fysisk belastning (arbeids-EKG, 
gangtest etc.), restriktiv fysiologi, atrieflim-
mer, mitralfeil, høgre ventrikkel-dysfunksjon 

og trikuspidalinsuffisiens. Er eventuell 
hypertensjon tilstrekkeleg behandla?

I tillegg til understimering av aorta-
stenosen kan behandling av tradisjonell 
alvorleg aortastenose med god behand-
lingsindikasjon bli vurdert ulikt. Euro Heart 
Survey Valvular Diseases frå våren 2001 
inkluderte 5001 pasientar. 34 % hadde 
aortastenose. For pasientar eldre enn 75 
år vart dei med alvorleg symptomgivande 
aortastenose oftare avslått for kirurgi enn 
dei asymptomatiske. Dette skuldast alder, 
venstre ventrikkelfunksjon og komorbiditet. 
Dette var før TAVI. I dag kan ein håpe at 
resultatet ville vere omvendt, fordi nettopp 
dei mest symptomatiske pasientane treng 
behandlinga mest.

Oppsummering
Pasientane søkjer stort sett hjelp i tide. Fast-
legar og spesialistar i andre fag henviser tid-
leg. Kardiologar må handle i samsvar med 
retningslinjer, avklare low flow aortastenose 
og gi klare instruksar om kontrollintervall 
slik at dei som er henvist for tidleg ikkje 
skal falle ut av systemet og bli fanga opp 
for seint. Lavdose dobutamin stress-ekko-
kardiografi er nyttig ved klassisk low flow 
low gradient aortastenose. Kalsium-skår-CT 
er lovande supplement ved paradoks eller 
normal flow low gradient aortastenose. Dette 
er i liten grad tatt i bruk her til lands. TØE 
kan vere tilsvarande nyttig.
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