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Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
I denne studien har vi undersøkt effekten av akutt blodtrykksstigning hos pasienter med venstre
grenblokk (forsinket elektrisk ledning i hjertet), men for øvrig god hjertefunksjon. Slike pasienter
kjennetegnes av at hjertet slår usynkront, dvs at en del av hjertet trekker seg sammen før resten (pga
forsinket elektrisk aktivering). Vi fant at ved akutt blodtrykksstigning fikk pasienter med venstre
grenblokk en langt større reduksjon i de vanlige parametrene for hjertefunksjon enn hva som var
tilfellet hos aldersmatchede hjertefriske kontroller. Dersom disse funnene kan bekreftes i studier som
ser på effekten av forhøyet blodtrykk over tid, betyr det at god blodtrykkskontroll er ekstra viktig hos
slike pasienter og muligens bør retningslinjene for blodtrykksbehandling være annerledes enn for
pasienter uten grenblokk. I tillegg viser studien at moderat blodtrykksøkning (som lett kan skje
dersom pasienten er stresset ved ultralydundersøkelse) kan påvirke hjertefunksjonen hos
grenblokkspasientene slik at de plutselig tilfredsstiller kriteriene for behandling med
resynkroniseringsterapi (CRT). Vi vil derfor anbefale at blodtrykket tas hensyn til ved slike
vurderinger.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Da vi etterhvert fant ut at sykkeltest var noe mer krevende å gjennomføre enn planlagt samt at det
ikke ville styrke studien vesentlig, ble denne delen av protokollen ikke utført. Beklageligvis ble en
ekstra kontrollperson og en ekstra grenblokkspasient utover de 10 vi søkte om i hver gruppe inkludert.
Dette skjedde da vi var usikre på om billedkvaliteten (på ultralyd) var god nok til og brukes hos en
pasient og en kontroll (og at de derfor kanskje måtte ekskluderes). Vi fant til slutt at bildene likevel
kunne brukes og valgte derfor å inkludere dem i artikkelen. Vi innser at det skulle ha blitt sendt
endringsmelding angående antall studiedeltagere.
Prosjektet ble ellers i det vesentlige gjennomført iht til søknad og plan for gjennomføring. Innsamlig
av data til MR-delen er utført, men foreløpig ikke publisert da stipendiaten som har jobbet med dette
har vært i permisjon.
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