NCS – KVALITETSUTVALGET

2014 ESC/EACTS GUIDELINES
ON MYOCARDIAL
REVASCULARIZATION
i Norge, der rundt 90 % av alle utførte
PCI-er er ad hoc.
Et kort kapittel inneholder strategier
for funksjonstester og bildediagnostikk.
Stressekko, SPECT og PET har indikasjon
(1A) bare ved intermediær sannsynlighet for
sykdom (15-85 %). Hos asymptomatiske
pasienter og ved lav risiko er slike tester
frarådet (III). Ved høyere sannsynlighet er
det bare angiografi som har indikasjon (1A).

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/percutaneouscoronary-interventions.aspx
European Heart Journal 2014;35:2541–2619
doi:10.1093/eurheartj/ehu278

Kvalitetsutvalget har
innhentet felles uttalelse fra:
Dr.med. Thor Trovik, seksjonsoverlege
intervensjonskardiologi, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø.
Professor Alf Inge Larsen, seksjonsoverlege kardiologisk intervensjon, Stavanger universitetssykehus, Stavanger.

Revaskularisering ved stabil angina
Mekanisk revaskularisering og medisinsk
behandling ses på som komplementære
behandlinger. Man snakker om «flow
limiting»-stenoser. Videre understrekes det
at både symptomer og iskemi gir indikasjon
for revaskularisering. En overlevelsesgevinst
ved reversering av iskemi er dokumentert.
FAME-studien viste en signifikant reduksjon i endepunkter ved PCI når man brukte
trykkwire for å identifisere blodstrømsbegrensende stenoser. De beste resultater
oppnås med de nye medikamentavgivende
stentene (DES). Dette gjelder også stenttrombose. Revaskularisering med bypasskirurgi bør gjøres mest mulig med arterielle
graft. En tabell viser klar indikasjon med god
dokumentasjon for revaskularisering av alle
stenoser > 50 % i hovedstammen, i LAD,
ved 2- eller 3-kar sykdom og i siste gjenværende arterie. Alle skal imidlertid ha < 0,8
i ratio ved måling av fractional flow reserve
(FFR). I tillegg har revaskularisering en
1B-indikasjon der iskemi-området overstiger
10 % av myokard. Hvorvidt man skal bruke
PCI eller bypasskirurgi, kommer fint fram i
tabellen der grensen for bypasskirurgi i de
fleste tilfellene er på SYNTAX-score 22. I
tilfeller der venstre hovedstamme er involvert, kan en vurdere PCI ved SYNTAX-score
helt opp til 32. Verdt å merke seg er at i
samme tabell har både PCI og bypasskirurgi
1A-indikasjon for en-kars LAD-sykdom.

De har levert en felles vurdering som
gjengis her (noe forkortet og tilpasset av
KU):
Dokumentet er på 100 sider med 961 referanser. Det er utarbeidet i fellesskap mellom
ESC og European Association of CardioThoracic Surgeons (EACTS).
Etter innledende kapitler om scores
og risikostratifisering følger et avsnitt om
«decision making and patient information».
Her gjennomgår man preoperativ
risikostratifisering basert på komorbiditet
og på angiogrammet. Man konkluderer
med at ingen av disse verktøyene fullt ut
kan gi et adekvat risikoestimat alene. Det
er likevel gitt anbefalinger der Society of
Thoracic Surgeons (STS) score har en
1B-indikasjon når det gjelder 30 dagers
prognose etter aortokoronar bypasskirurgi.
SYNTAX-score har 1B-indikasjon når det
gjelder utkomme over 1 år, både for kirurgi
og for PCI. Der er også en fin illustrasjon
for forståelse av SYNTAX-score. Det
legges vekt på informert samtykke, helst
skriftlig. Dette er ikke så eksplisitt uttrykt
i Norge. Videre understreker man nok en
gang nødvendigheten av multidisiplinær
beslutning. Ad hoc-PCI frarådes i nesten alle
tilfeller. Dette er ikke i samsvar med praksis
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revaskularisering relatert til viabilitetsstudier og remodellering av venstre ventrikkel.

Mens det tidligere var klasse 1-anbefaling
for PCI kun ved en- eller tokarsykdom uten
affeksjon av proksimale LAD, er dette nå
utvidet til flere grupper. Det er et skifte fra
vurdering av patologi først og fremst på
bakgrunn av lokalisasjon og antall involverte
kar, til vurdering av patologi ut fra kompleksitet vurdert ved SYNTAX -scoring.

Revaskularisering ved kardiogent
sjokk
Ved kardiogent sjokk er tidlig revaskularisering assosiert med bedre overlevelse
sammenliknet med bare intensiv medisinsk
behandling. SHOCK-studien bekreftet dette,
og data fra SHOCK-registeret indikerer at
dette også gjelder pasienter over 75 år.
Dette er vel praksis i norske PCI-sentra.
Rutinebruk av IABP ved kardiogent sjokk
ble evaluert i SHOCK 2-studien der man
ikke fant effekt uten at det var relatert til
mekaniske komplikasjoner. Rutinemessig
IABP-bruk frarådes (III A). Imidlertid har
det en IIa-indikasjon ved mekaniske komplikasjoner ved kardiogent sjokk. Bruk av
LVAD anbefales som bro til recovery eller til
transplantasjon.

Revaskularisering ved NSTEMI/ACS
Her legger man TIMACS- og ACUITYstudiene til grunn. Man bruker to forskjellige risikostratifiseringsverktøy: GRACE- og
TIMI-skår. I tabell 7 er risiko listet opp etter
primære og sekundære kriterier. Basert på
dette bør man etter retningslinjene tilby
angiografi innen 24 timer ved GRACE-score
> 140, ved dynamiske ST-T-forandringer
eller stigning og fall i troponin. Ved pågående iskemi, smerter, sjokk eller arytmier
anbefales angiografi innen 2 timer.

Revaskularisering ved STEMI

Revaskularisering hos pasienter med
diabetes

Her er det lite nytt. First-medical-contactto-ballon-time (FMCTB) bør være under
2 timer. Door-to-door-tid i henvisende
ikke-PCI-sykehus bør være mindre enn 30
minutter, mens door-to-balloon (DTB) bør
være under 60 minutter i PCI-sykehus. Det
anbefales videre angiografi og eventuell PCI
innen 24 timer etter vellykket fibrinolyse.
Radialistilgang tilrådes, og
stentbruk er obligatorisk. Trombesug
har en anbefalingsgrad 2B evidensnivå
A-indikasjon som tilsier bruk i selekterte
tilfeller. Det er også satt krav til operatørog sentervolum. Dette vil nok ikke affisere
norske forhold der de aller fleste har
volumer høye nok, men det er et viktig
moment dersom man vurderer å opprette
nye PCI-sentra.

Basert på FREEDOM, SYNTAX og CARDia
anbefales bypasskirurgi framfor PCI hos
pasienter med 3-karsykdom og diabetes,
men PCI kan brukes ved SYNTAX-score
under 22. Metaanalyser viser det samme.
Imidlertid er resultatene basert på bruk
av vanlige metallstenter (BMS) og førstegenerasjons DES. Det understrekes at
diabetespasienter har en høyere dødelighet
ved ACS og derfor har en enda sterkere
indikasjon for tidlig revaskularisering. Bruk
av arterielle graft og sistegenerasjons DES
anbefales. I tillegg understrekes viktigheten
av monitorering av nyrefunksjon spesielt
hos pasienter som står på metformin.

Revaskularisering hos pasienter med
kronisk nyresvikt

Revaskularisering hos pasienter med
kronisk koronarsykdom og redusert
LVEF

Hos pasienter med kronisk nyresvikt
understrekes betydningen av å beskytte
nyrene med god avstand mellom angiografi og eventuell revaskularisering. Videre
understrekes viktigheten av god hydrering,
begrensning av kontrastvolum og bruk av
lav- eller isoosmolar kontrast.

Dette er diskutert i eget avsnitt. Her er
STITCH-studien og en annen propensity
matched observasjonskohort lagt til grunn.
Disse studiene gir grunnlaget for 1B-indikasjon for revaskularisering hos pasienter
med hjertesvikt med LVEF < 35 % for å
redusere mortalitet. Det redegjøres også for
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Revaskularisering hos pasienter som
skal gjøre klaffeintervensjon

35 % som ble revaskularisert, hadde lavere
insidens av plutselig hjertedød. Videre vises
det til at pasienter i henholdsvis MADIT
II og SCD-heft som var revaskularisert 6
- 24 måneder før implantasjon av primær
profylaktisk ICD ikke hadde nytte av ICD!
Man har derfor lagt dette inn i anbefalingene: Pasienter med primærprofylaktisk
indikasjon for ICD bør kartlegges for iskemi
og eventuelt revaskulariseres. Venstre
ventrikkelfunksjon bør vurderes igjen 6
måneder etter revaskularisering før eventuell implantasjon. Dette er viktige momenter
som ofte blir «glemt» i diskusjonen før
ICD-implantasjon på primærprofylaktisk
indikasjon. Øyeblikkelig koronar angiografi
hos overlevere etter plutselig hjertestans
har fått en IIa-B-indikasjon. Den eneste
1-A-indikasjonen i dette avsnittet er bruk av
betablokker etter bypasskirurgi for å hindre
atrieflimmer.
Kapittel 16, som omhandler
prosedyrer ved bypasskirurgi, er
thoraxkirurgiske anliggender og er ikke
vurdert i denne uttalelsen.

Her er litteraturen svært sparsom. Koronar angiografi før klaffeintervensjon har
1-C-indikasjon dersom pasienten er mann
over 40, postmenopausal kvinne, har mer
enn én risikofaktor, mistenkt eller sikker
koronarsykdom eller systolisk dysfunksjon av venstre ventrikkel. Bypasskirurgi
anbefales ved stenoser > 70 % i ethvert
stort epikardialt kar, altså kun en anatomisk
tilnærming.

Revaskularisering ved assosiert
carotis- og perifer karsykdom
Det viktigste er kanskje at screening av
carotis hos pasienter med ustabil koronarsykdom ikke er indisert dersom det ikke har
vært tidligere hjerneslag eller TIA (III B).
Forøvrig har screening av carotissykdom før
bypasskirurgi en 1-C-indikasjon ved bilyd
på halsen eller tidligere cerebrovaskulær
hendelse. Retningslinjene gir ingen anbefaling vedrørende samtidig revaskularisering
av carotis-stenose og koronarsykdom. Her
er det for lite dokumentasjon. Men dersom
man gjør carotis–intervensjon, må senteret
ha gode historiske data å referere til.

Prosedyreaspekter ved PCI
Dette synes å være slik man praktiserer
det i Norge. Siste generasjons DES er mye
sikrere og mer effektive enn førstegenerasjon. Stenttrombose er sjeldnere enn ved
BMS. Indikasjon for intrakoronar diagnostikk
(FFR, IVUS, OCT) finnes i en nyttig tabell.
Likeledes er det en tabell med anbefalinger
for spesielle prosedyrer som bifurkasjonstenting og kronisk totalokklusjon.

Re-revaskularisering
PCI være like god behandling som redobypasskirurgi, spesielt pga. 2-4 ganger
høyere komplikasjonsrisiko ved redobypasskirurgi sammenliknet med første
bypasskirurgi. Videre anbefales PCI mot
native kar fremfor PCI mot venegraft hvis
mulig. DES bør brukes i graft. Ved restenoser har både DES og medikamentavgivende
ballonger (DEB) 1-A-indikasjon, mens IVUS
og OCT har IIa-C-indikasjon ved mistanke
om mekaniske problemer med en stent.
Det er en detaljert tabell for
re-revaskularisering som kanskje
burde henge på veggen i alle
intervensjonslaboratorier.

Platehemming
Bruk av platehemming er nokså i tråd
med norske rutiner. Elektive pasienter
bør behandles med klopidogrel (I-A) når
man kjenner anatomien. Ved høy risiko for
koronarsykdom bør man forbehandle (IIbC). Dobbel platehemming anbefales i minst
1 måned etter implantasjon av BMS (I-A) og
i 6 måneder etter implntasjon av DES (I-B).
Ved NSTE-ACS er P2Y12-hemmer-behandlingen nyansert. Det viktigste er at prasugrel
eller GP IIb/IIIa-antagonister ikke bør gis
rutinemessig «upstream» før man kjenner
koronaranatomien.

Revaskularisering ved arytmier
Dette avsnittet er godt og nyansert. Både
CASS og European Coronary Surgery Study
viser redusert grad av ventrikulær arytmi
etter revaskularisering hos pasienter med
normal eller lett redusert LVEF. I SOLVDstudien viste man at pasienter med LVEF <
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for en stor pasientpopulasjon. Som det
fremgår av uttalelsen fra ekspertpanelet, er
anbefalingene stort sett godt overensstemmende med gjeldende praksis i Norge, men
oppdatert med aktuelle referanser. Det er
lite som er kontroversielt. Retningslinjene
er litt mer restriktive til ad hoc-PCI enn det
som har vært vanlig i Norge. Kvalitetsutvalget påpeker at hvert enkelt PCI-senter bør
nedfelle skriftlige retningslinjer for hvilke
situasjoner ad hoc-PCI er akseptabelt og
når kasus bør diskuteres av hjerteteam.
Dokumentet inneholder flere gode tabeller
med detaljerte og begrunnede anbefalinger
ved en rekke problemstillinger vedrørende
myokardial revaskularisering.

Statiner og ASA (klopidogrel ved ASAintoleranse) anbefales til alle. Det legges
stor vekt på livsstilsendring. ACE-hemmere
eller angiotensin reseptorblokkere anbefales
til alle med hjertesvikt, hypertensjon eller
diabetes. Betablokkere og aldosteronantagonister er bare indisert ved hjertesvikt. Det
gis anbefalinger om hvem som har behov
for tidlig stress-testing eller rutinemessig
stress-testing etter revaskularisering.

Konklusjon
Retningslinjene synes i hovedsak å kunne
anbefales for norske forhold. Det kan diskuteres om det er grunn til å endre vår praksis
med høy andel ad hoc-PCI. I Norge vil nok
de fleste beholde gjeldende ordning. Bruk av
dobbel platehemming er ganske nyansert og
bygd på relevante studier. Revaskularisering
med PCI har fått et bredere indikasjonsområde, og kartlegging av iskemi er helt
nødvendig (f.eks. med trykk-wire). Revaskularisering har en betydelig prognostisk
betydning dersom iskemiområdet overstiger
10 % av myokard. Dette gjelder både PCI og
bypasskirurgi. En ytterligere gevinst forventes med økende bruk av arterielle graft og
med sistegenerasjon DES.

I tråd med fagekspertenes
konklusjon anbefaler kvalitetsutvalget at
NCS gir sin tilslutning til retningslinjene om
myokardial revaskularisering.

Kvalitetsutvalget presiserer:

Retningslinjer er råd, ikke regler
Disse retningslinjer er ment som en støtte
for legers kliniske beslutninger angående
utredning og behandling. De beskriver
flere mulige fremgangsmåter, som vil være
passende for de fleste pasienter under de
fleste omstendigheter. Bedømmelse og
behandling av den enkelte pasient må gjøres
av legen og pasienten i lys av den aktuelle
pasients spesielle situasjon. Det vil dermed
finnes situasjoner der det er akseptabelt å
fravike retningslinjene.

Kvalitetsutvalgets vurdering
(23.02.2015):
Revaskulariseringsretningslinjene er et
omfattende dokument med betydning
Oslo den 23.2.2015
Ole-Gunnar Anfinsen
leder
(sign)

Tonje Amb Aksnes
(sign)

Vernon Bonarjee
(sign)

NCS har i styremøte den 02.03.2015 gitt tilslutning til disse retningslinjer, med ovennevnte
reservasjon.
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