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KORONAR ANGIOGRAFI, PCI OG 
KLAFFEINTERVENSJON

Karel Kier-Jan Kuiper og Svein Rotevatn

Innledning
Ved koronar angiografi fremstilles 
koronar arterier ved selektiv injeksjon av 
røntgenkontrastmiddel. Undersøkelsen 
blir utført for å stille diagnose, vurdere 
behandlingsalternativ og for å vurdere 
behandlingsresultat. 

Intravaskulær ultralyd (IVUS) og 
intrakoronar trykkregistrering med måling 
av Fraksjonert Flow Reserve (FFR) er sup-
plerende diagnostiske metoder som brukes 
i en del tilfeller for nærmere vurdering av 
behandlingsindikasjon og resultater. 

Perkutan coronar intervensjon (PCI) 
er betegnelsen for alle perkutane inngrep på 
koronararteriene. Dette omfatter ballongdi-
latasjon («plain old balloon angioplasty»), 
stentimplantasjon, rotablator, alkoholabla-
sjon av hypertrofisk obstruktiv kardiomyo-
pati m.fl. 

Det finnes nå metoder for å kunne 
behandle klaffesykdom i hjerte uten åpen 
kirurgi, men med tilgang via en større arte-
rie. Dette gjelder spesielt utvalgte pasienter 
med aortastenose eller mitralinsuffisiens. 

Indikasjoner
Indikasjoner for koronar angiografi er angina 
pectoris, akutt koronarsyndrom, kardiomyo-
pati, yrkesmessige forhold (mistanke om 
hjertesykdom hos for eksempel flygere, bus-
sjåfører) og som ledd i preoperativ utred-
ning ved klaffesykdom, shunter og lignende. 

Avhengig av symptombildet vil det 
i de fleste tilfeller med mistanke om stabil 
koronarsykdom være indisert med non-
invasiv iskemitesting før koronar angiografi 
(se www.escardio.org for europeiske guid-
elines med omtale av dette). 

Akutt koronarsyndrom omfatter  
ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), ustabil 
angina pectoris og non ST-elevasjonsinfarkt 
(NSTEMI). I de aller fleste tilfeller av akutte 
koronarsyndrom, og spesielt hvis det er tegn 
til STEMI eller NSTEMI, vil det være indisert 

med koronar angiografi (se www.escardio.
org).

Forberedelse
Før prosedyren må det sikres at det forelig-
ger tilstrekkelige kliniske opplysninger mht 
risikofaktorer for hjertesykdom, indikasjons-
stilling, tidligere kardial sykehistorie, risiko 
for komplikasjoner og opplysninger om 
annen betydningsfull sykdom. Kravene til 
disse opplysningene må selvsagt tilpasses 
den kliniske situasjonen, slik at opplysnin-
gene må være mest mulig komplett ved 
elektive prosedyrer, mens det for eksempel 
ved akutt hjerteinfarkt ikke vil være aktuelt 
å stille like strenge krav. Av særlig betydning 
er opplysninger om tidligere PCI og koro-
narkirurgi, og om venstre ventrikkelfunk-
sjon, eventuell klaffepatologi eller tromber i 
venstre ventrikkel. Ekkokardiografi vil kunne 
avdekke sistnevnte forhold, og bør utføres 
hos alle elektive og subakutte pasienter. 
Opplysninger om generell karsykdom vil 
være av betydning for valg av arteriell 
tilgang. Hos alle pasienter må det foreligge 
EKG. 

En viktig del av forberedelsene 
er informasjon til pasienten om hvordan 
prosedyren blir utført og om risikoen for 
komplikasjoner. Det bør foreligge skriftlig 
informasjon om dette som alle pasienter, 
som går til planlagte undersøkelser, kan lese 
på forhånd. Det er viktig at pasienten også 
informeres om PCI, siden dette ofte kan 
utføres i samme seanse.

Blodprøver
Ved koronar angiografi og PCI blir det brukt 
røntgenkontrastmiddel som kan påvirke 
nyrefunksjonen. Det er derfor nødvendig 
at det tas blodprøver for bestemmelse av 
kreatinin, GFR og elektrolytter. Det må også 
tas generelle hematologiske prøver (HB, 
LPK, TPK, INR) for å vurdere blødningsfare 
fordi blodtynnende medikamenter brukes 
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i utstrakt grad. Siden PCI ofte utføres i 
tilknytning til koronar angiografi, bør CK-MB 
og Troponin tas på forhånd. Det bør også 
tas blodprøver med tanke på koronare 
risikofaktorer og komorbiditet (glukose, 
kolesterol, HDL, LDL, triglyserider, CRP).

Medikamenter
De fleste pasienter med mistenkt eller kjent 
koronarsykdom som kommer til koronar 
angiografi står allerede på behandling med 
acetylsalisylsyre. Hvis koronararteriene 
skal instrumenteres for diagnostiske (IVUS, 
FFR) eller terapeutiske formål (PCI, septum 
ablasjon), må pasienten ha fått dette 
medikamentet på forhånd. Siden PCI ofte 
kan utføres i tilknytning til en diagnostisk 
koronar angiografi, mener mange at pasien-
ter i tillegg bør forbehandles med en annen 
blodplatehemmer (klopidogrel, ticagrelor, 
prasugrel). 

Biguanider (Metformin, Glucophage) 
kan medføre risiko for melkesyreacidose ved 
samtidig bruk av røntgenkontrastmiddel. 
Glucophage/Metformin bør derfor sepone-
res før eller senest ved starten av undersø-
kelsen, og bør ikke startes opp igjen før etter 
5 - 7 dager. 

Prosedyre for invasive 
undersøkelser av 

koronararteriene:  
Koronar angiografi, FFR, 

IVUS og OCT 
Arteriell tilgang
Arteriell tilgang er vanligvis via a. radialis 
eller a. femoralis. For både diagnostiske 
kateteriseringer og PCI brukes hylser og 
kateter med forskjellig diameter avhengig av 
hvilken prosedyre som skal utføres og hvor-
dan den arterielle tilgangen er, som oftest 
5F - 6F (1 French = 0,3 mm). Ved bruk av 
arteria radialis forutsettes normal Allen’s 
test. Pasienten knytter hånden, mens både 
a. radialis og ulnaris blir komprimert. Når 
pasienten strekker ut fingrene og kompre-
sjon av arteria ulnaris blir opphevet, skal 
hudfargen bli normal i løpet av 10 sekund. 
Manglende kollateraler eller okklusjon av a. 
ulnaris kan forårsake patologisk Allen’s test.

For å oppnå arteriell tilgang settes 
det først lokalanestesi i huden over arterien, 
eventuelt etterfulgt av et lite snitt i huden. 
Arterien punkteres deretter med en spesiell 
punksjonsnål og en tynn wire (ledesonde) 
føres gjennom nålen og inn i arterien. Punk-
sjonsnålen trekkes av ledesonden, innstikk-
stedet komprimeres mens en innførings-
hylse (introduser) føres over ledesonden 
inn i arterien (Seldinger teknikk) (figur 1). 
For tilgang til a. radialis gjøres dette distalt 
på underarmen 2 - 3 cm proksimalt for ledd-
spalten mot håndrotsknoklene der arterien 
ligger mot radius. For tilgang til a. femoralis 
gjøres dette like nedenfor lyskebåndet, men 

Figur 1. Seldingers teknikk for arteriepunksjon
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over profunda avgangen. Arterien ligger 
her stabilt og har god støtte mot caput 
femoris. Avhengig av om det er radialis- 
eller femoralistilgang brukes det forskjellig 
utforming av punksjonsnål, ledesonde og 
innføringshylse. Ved radialistilgang gis det 
heparin 5000 I.E. intraarterielt og eventu-
elt «radialis-cocktail» 3 - 5ml for å unngå 
spasme. Radialis cocktail består av nitrogly-
serin, verapamil og xylocain.

Koronar angiografi
Kateter føres inn over en wire med J-bøy i 
enden for å unngå perforasjon. Kateteret 
skylles etter aspirasjon av blod og føres inn 
i koronarostiet (figur 2). Det er viktig å ikke 
injisere koagler eller luftblærer, siden disse 
kan ende opp som embolier med alvorlige 
følger for pasienten. Kateter fås i en rekke 

former og størrelser (Judkins, Amplatz, 
Multipurpose m.fl., figur 3) og velges slik 
at optimal posisjon i koronarostiet oppnås. 
Kontrastinjeksjonen gjøres enten manuelt 
med lukket manifold system eller med et 
kontrastleveringssystem som leverer inn-
stilte kontrastmengder.

Venstre og høyre koronararterie 
fremstilles fra flere vinkler for å unngå 
overlapping av grener og for å vise delinger 
(figur 4 og 5). Stenoser kan være eksen-
triske og derfor kun synlige i noen plan. 
Alvorlige stenoser blir ofte overvurdert ved 
visuell bedømmelse, langstrakte forandrin-
ger derimot undervurdert. Det er utviklet 
stenose-kvantiteringsprogram som gjør mer 
objektive målinger mulig (QCA: quantitative 
coronary angiography). Det er likevel ofte 
behov for supplerende invasive undersøkel-
ser (FFR, IVUS og eventuelt OCT) for å sikre 
optimal diagnostikk og behandling. 

Fractional flow reserve (FFR)
Den funksjonelle betydningen av koronar-
stenoser kan vurderes ved hjelp av trykk-
målinger i koronararterien distalt for en 
stenose, som sammenlignes med (det sys-
temiske) trykket målt proksimalt for steno-
sen i ledekateteret. Trykkmålingen distalt i 
karet utføres ved hjelp av en trykktransdu-
ser på en guidewire som føres ut i koronar-
arterien. Ved denne metoden kan en se om 
det er et signifikant trykkfall forbi stenosen 
etter at det er indusert maksimal hyperemi. 

Maksimal hyperemi opp-
nås med adenosininfusjon 
i sentral vene, eventuelt 
med bolus intrakoronart. 
Forholdet mellom distalt 
og proksimalt trykk gir en 
fysiologisk gradering av 
hvor alvorlig stenosen er. 
FFR < 0,75 regnes som 
signifikant, 0,75 – 0,80 er 
grenseverdier. Man kan 
også gjøre pullback ved 
flere påfølgende stenoser 
og måle på forskjellige 
steder i karet. Prosedyren 
krever heparinisering. 

Figur 2

Figur 3. Katetertyper
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Intravaskulær ultralyd 
(IVUS)
Angiografi har klare begrens-
ninger i vurdering av stenoser 
(eksentriske stenoser, overpro-
jeksjon av kar, bifurkasjoner) og 
utbredelse av aterosklerosen. Ved 
IVUS fremstilles både lumen og 
hele karveggen (intima, media 
og adventitia). Ultralydtrans-
duseren er montert på enden 
av et tynt kateter (diameter 2,9 
Fr/ 0,9 mm), som føres inn i en 
arterie over en guidewire under 
gjennomlysning og injeksjon av 
kontrast. Det er to typer ultra-
lydsystemer på markedet: et 
mekanisk system der en piezo-
elektrisk element roterer med 
1800 omdreininger/ minutt. Ved 
det andre systemet består trans-
duseren av mange (typisk 64) 
elementer plassert i en sirkel som 
blir fortløpende aktivert. IVUS 
krever høyfrekvent ultralyd (20 - 
45 MHz) for å oppnå tilstrekkelig 
oppløsning. 

IVUS er en mer invasiv 
prosedyre enn angiografi. For å 
forebygge tromber, heparinise-
res pasienten. Ved intrakoronar 
ultralyd gis nitroglyserin selektivt 
intrakoronart før kateteret føres 
inn i arterien for å forebygge 
spasme (ca. 3 %). Rask inter-
vensjon kan være nødvendig, 
okklusjon av koronararterien etter 
IVUS er beskrevet hos <1 %.

IVUS blir anvendt både 
diagnostisk og for å vurdere resul-
tat etter PCI. Reststenose, trombe 
og disseksjon kan være vanskelig 
å påvise angiografisk, men er risi-
kofaktorer for akutt okklusjon og 
restenose. Et suboptimalt resultat 
etter stentimplantasjon avdekkes. 
IVUS er et viktig forskningsin-
strument og brukes for å studere 

mekanismer i evalueringen av nye behand-
lingsalternativ. Det er et godt instrument for 
å vurdere progresjon/regresjon av ateros-
klerose ved intervensjonsstudier.

Figur 4.

Figur 5.
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Optical coherence tomography 
(OCT)
OCT gir en billedmessig framstilling fra inn-
siden av koronararterien ved hjelp av infra-
rødt lys. Sammenlignet med IVUS gir OCT 
vesentlig høyere oppløsning i bildene, men 
dårligere framstilling av de dypere lagene i 
arterien (media og adventitia). Siden blod 
absorberer lys, må denne metoden utføres 
under intrakoronar infusjon av en klar væske 
(i praksis brukes røntgenkontrastmiddel) 
mens OCT-kateteret trekkes tilbake med en 
bestemt hastighet. Metoden gir detaljerte 
bilder av intima og kan påvise plakkruptu-
rer, disseksjoner og trombedannelse. OCT 
kan også brukes for å vurdere resultatet 
etter stentimplantasjon. Det er fortsatt 
ikke avklart hvilken plass OCT får i vanlig 
pasientbehandling. 

Prosedyre ved PCI 
(perkutan koronar 

intervensjon)
Et ledekateter føres opp til den aktuelle 
kransåren med vanlig teknikk. Ledekateter 
har større innerlumen og sterkere vegg enn 
diagnostiske kateter. På ledekateteret mon-
teres det en innføringsmuffe (Y-connector) 
som har en silikonpakning som kan tettes 
omkring ballongkateteret og ledewiren 
og forhindrer tilbakestrømning av blod. 
Innføringsmuffen kobles til et kontrastleve-
ringssystem eller et manifoldsett med en 
eller flere sideport for kontrastinjeksjon og 
trykkregistrering gjennom ledekateteret.

Gjennom ledekateteret føres det 
under røntgengjennomlysning en ledesonde 
(guidewire) inn i den aktuelle kransåren. 
Ledesondene har røntgentett formbar tupp 
og kan derfor styres forbi sidegrener og 
gjennom slyngede kar. Ledesonder leveres 
i flere stivhetsgrader, vanlig diameter er 
0,014 inch (0,3 mm). Etter at ledesonden 
er lagt på plass gjennom stenosen føres det 
inn et ballongkateter over sonden, posi-
sjonen kontrolleres med kontrastinjeksjon 
gjennom ledekateteret. Ballongen fylles med 
en kontrastblanding, trykket kontrolleres 
med en manometersprøyte. 

Ballongkateter finnes i flere typer 
med diameter fra 1,20 til 5,5 mm, forskjellig 
lengde (8 - 40 mm) og materiale (compli-

ant, non-compliant). Ballongkateter brukes 
for å få dilatert stenosen tilstrekkelig for at 
en stent kan styres på plass (figur 6). For å 
unngå disseksjon velges ballongdiameter 
mindre enn referanse diameter av karet, 
mens ballonglengden bør være kortere enn 
stenten som skal settes inn.

En stent er et rørformet ekspan-
derbart gitterverk som vanligvis leveres 
premontert på en ballong. Koronarsten-
ter varierer i lengder fra 8 - 48 mm og er 
beregnet for kar med diameter fra 2 - 5 mm. 
Stenter ble opprinnelig brukt til å behandle 
(truende) akutt okklusjon forårsaket av 
disseksjoner i det behandlede karet, men 
har også vist seg å kunne redusere fore-
komst av restenose til under 20 % sam-
menlignet med 30 - 40 % etter ballong-
dilatasjon. Årsaken er at man får en større 
lumen etter innsetting av stent enn etter 
ballongdilatasjon. 

Restenose etter ballongblokking 
skyldes remodellering av åreveggen og 
i noen grad intimahyperplasi. Stentim-
plantasjon hindrer remodelleringen, men 
forårsaker økt intimahyperplasi som også 
kan gi restenose. Problemet med in-stent 
restenose er blitt vesentlig mindre de siste 
årene med moderne stentdesign og spesielt 
etter at medikamentavgivende stenter (drug 
eluting stent – DES) er tatt i bruk, slik at 
in-stent restenose nå er blitt redusert til 
<5%. Skulle in-stent restenose oppstå, kan 
aktuelle behandlingsformer være ny bal-
longdilatasjon av stenosen (eventuelt med 
ballonger som har proliferasjonshemmende 
medikamenter på utsiden), implantasjon av 
DES eller by-pass kirurgig avhengig av hvil-
ket kar dette gjelder, pasientens symptomer 
og kliniske tilstand. 

Figur 6
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Medikamenter
Alle pasienter som skal få utført planlagt 
PCI må få acetylsalisylsyre på forhånd. 
Pasienten gis ca. 300 mg av medikamen-
tet dagen før hvis han ikke allerede står på 
det, og kontinueres med 75 mg daglig etter 
prosedyren. Ved implantasjon av stenter 
må pasienten også bruke en annen blod-
platehemmer i tillegg, og ved elektiv PCI gis 
oftest klopidogrel, gjerne 300 mg > 6 timer 
før prosedyren. Forbehandling med to blod-
platehemmere har vært rutine mange ste-
der også før elektiv koronarangiografi, siden 
PCI ofte utføres i samme seanse. Det har 
nylig blitt reist spørsmål om slik forbehand-
ling med 2 blodplatehemmere før elektiv 
koronarangiografi er hensiktsmessig, siden 
det vil være mange pasienter som ikke får 
utført PCI og som da har fått medikamentet 
«unødvendig» med en viss økt blødnings-
risiko. Imidlertid er studiene som viser noe 
økt blødningsrisiko gjort på pasienter med 
tilgang gjennom a. femoralis og vil neppe 
ha samme betydning ved bruk av a. radialis. 
Ved akutte koronarsyndrom (NSTEMI og 
STEMI) vil bruk av 2 blodplatehemmere 
være en del av standard medisinsk behand-
ling før invasiv undersøkelse. 

Under prosedyren gis Heparin 
5.000 – 10.000 IE intravenøst eller intraar-
terielt når hylsen er på plass i arterien. 
Alternativ kan bivalirudin brukes. Heparin-
effekten monitoreres ved hjelp av ACT 
(activated clotting time) som skal være > 
300 sekunder optimalt. Glycoprotein IIb/
IIIa reseptorhemmere brukes som infu-
sjon til høyrisikopasienter vanligvis 12 - 24 
timer etter prosedyren. Rheo-Pro gis alene, 
Integrilin gis sammen med lavmolekylært 
Heparin.

Etter prosedyren bør betablok-
kere kontinueres når det blir brukt som 
sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt. 
Blodtrykksmedisin fortsettes som før mens 
antianginøs medikasjon som oftest kan 
seponeres. 

Det bør anvendes røntgenkontrast-
middel med lav osmolalitet for å redusere 
faren for nyreskade. Hos pasienter med 
forhøyet kreatinin er det spesielt viktig at 
pasienten er godt hydrert før selve under-
søkelsen. Siden pasienten er fastende bør 
det gis 0,9 % NaCl iv. før og under prose-

dyren, men mengden må også tilpasses 
den kardiale tilstanden. Ved flere senter gis 
N-acetylcystein (Mucomyst) peroralt til 
pasienter med nedsatt nyrefunksjon, men 
bruken av dette er noe omdiskutert. En 
dose på 600 mg gitt i løpet av siste døgn 
før undersøkelsen og tilsvarende etter, er da 
vanlig dosering.

Ved kjent allergi mot røntgen-
kontrastmiddel bør en bruke et annet 
kontrastmiddel enn det som førte til 
allergisk reaksjon. I tillegg bør pasienten 
forbehandles med Prednisolon og antihis-
taminer dagen før undersøkelsen og selve 
undersøkelsesdagen. 

Komplikasjoner
Alvorlige komplikasjoner etter koronar-
angiografi er sjeldne, i større materialer hos 
< 1 % av pasientene. Risiko for komplika-
sjoner stiger ved høy alder, ustabil angina 
pectoris, venstre hovedstammestenose 
og/ eller utbredt koronarsykdom, redusert 
ejeksjonsfraksjon < 30 %, alvorlig klaffefeil 
og ikke-kompensert hjertesvikt.

Den hyppigste komplikasjonen er 
blødning med hematomdannelse rundt inn-
stikkstedet. Forlenget kompresjon er viktig 
for å stanse blødningen. Ultralyd er indisert 
ved mistanke om pseudoaneurysme, som 
behandles ved lokal trombininjeksjon eller 
kirurgisk intervensjon. Ved blodtrykksfall 
som ikke responderer på heving av fotenden 
av sengen, atropin og væske i.v., må blød-
ning utelukkes. Ekkokardiografi må utføres 
for å se etter perikardvæske som følge av 
perforasjon. Blødning i det lille bekken påvi-
ses med CT-abdomen. 

Akutt hjerteinfarkt etter koronar 
angiografi oppstår som følge av trombe-
dannelse, spasme eller emboli. Kateter kan 
forårsake disseksjon med akutt okklusjon. 
Behandlingen er PCI med rask implantasjon 
av stent, evt. som bro til operasjon. 

Dødsfall etter koronar angiografi er 
sjeldne (<0,1 %), pasienter med multiple 
risikofaktorer har høyest risiko. 

Cerebralt insult kan bli forårsaket av 
emboli av plaque i aorta ascendens. Embo-
lier kan også oppstå på grunn av luftbobler 
eller trombedannelse på kateterspissen 
og kan således også ramme ikke-karsyke 
pasienter. Det er ikke holdepunkter for at 
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rutinemessig heparinisering kan forebygge 
slike komplikasjoner.

Bruk av stenter ved PCI har redusert 
behovet for akutt ACB-kirurgi pga dissek-
sjon eller akutt okklusjon av koronarkarene 
til <0,5 %. Oppstår det akutte brystsmerter 
med tegn til infarktutvikling på EKG etter 
PCI må en mistenke akutt okklusjon av en 
koronararterie. Dette skyldes enten en ikke 
erkjent disseksjon eller stenttrombose og 
oppstår hos < 1 % av pasientene. Hyp-
pigst første døgnet etter prosedyre, men 
kan også inntre i lang tid etter prosedyren. 
Behandlingen er umiddelbar PCI for åpning 
av okklusjonen. 

Noen pasienter får brystsmerter 
etter stentimplantasjon uten EKG-forand-
ringer («stentsmerter»). Årsaken kan være 
spasme/okklusjon av en mindre sidegren 
(evt pga plaque forskyvning), eller trykk på 
karveggen. Troponin-stigning påvises hos 10 
- 15 % av pasienter og er vanligvis resultat 
av embolier fra det dilaterte område (type 
IV infarkt). Den kliniske betydningen av 
Troponin-stigningen er ikke avklart.

Perkutan behandling av 
aortastenose

Perkutan implantasjon av aortaklaff (TAVI) 
er et behandlingsalternativ for pasienter 
med alvorlig symptomgivende aortas-
tenose som har kontraindikasjoner eller høy 
operasjonsrisiko for kirurgisk utskifting av 
aortaklaff (SAVR). De vanligste grunner for 
avslag for SAVR er listet opp i tabell 1. 

For å vurdere operasjonsrisiko 
brukes Euroscore og/eller STS (Society 
of Thoracic Surgeons) score. En logistisk 
Euroscore > 15% regnes som høy, men 
denne metoden overestimerer risikoen bety-
delig. I tillegg inngår faktorer som tidligere 
radioterapi og porselenaorta ikke i scoren. 
STS gir en mer nøyaktig vurdering men den 
er tradisjonelt oftere brukt i Nord-Amerika 
enn i Europa. Den nylig innførte Euroscore 
II virker lovende men har ikke vært brukt i 
studier som omhandler TAVI. En TAVI score 
er foreløpig ikke utarbeidet. 

Pasienter med alvorlig aortastenose 
og komorbiditet krever en grundig utredning 
og vurdering før de aksepteres for TAVI. 
Det anbefales at beslutningene tas av et 
team («Heart Team») av invasiv kardiolog 

og thoraxkirurg, evt supplert med geriater, 
anestesilege, invasiv radiolog og karkirurg. 
Mulighet for akutt thoraxkirurgiske inngrep 
skal være tilgjengelig på et sykehus der det 
utføres TAVI.

Ballong valvuloplastikk er stort sett 
forlatt som behandling av aortastenose og 
er nå kun indisert hos hemodynamisk insta-
bile pasienter med høy operasjonsrisiko 
for å få pasienten stabilisert til klaffekirurgi 
eller TAVI kan bli gjennomført («bridge to 
surgery» eller «bridge to TAVI»). En annen 
indikasjon for ballong valvuloplastikk kan 
være snarlig behov for større ikke-kardiale 
kirurgiske inngrep (f.eks. cancersykdom) 
hos pasienter med alvorlig symptomgivende 
aortastenose. Disse pasienter kan senere 
være aktuelle for klaffekirurgi eller TAVI.
Tabell 1. Høy operasjonsrisiko for SAVR
sterkt redusert lungefunksjon (FEV1 < 1 L)
tidligere kardial kirurgi (åpen LIMA)
porselenaorta 
tidligere radioterapi mot mediastinum
residiverende lungeemboli
pulmonal hypertensjon > 60mm Hg
forventet langvarig postoperativt forløp

SAVR: kirugisk utskifting av aortaklaff

Utvelgelse av pasienter
En nøyaktig anamnese er avgjørende for 
riktig behandlingsvalg. Pasienter kan bort-
forklare plagene sine når disse har utviklet 
seg over lang tid og aktiviteten har blitt 
redusert i takt med forverring av plagene. 
På den andre siden er det viktig at man er 
overbevist om at symptomene kan relateres 
til aortastenose og står i forhold til alvorlig-
hetsgraden. Eksempelvis vil en pasient med 
både alvorlig KOLS og alvorlig aortastenose 
ikke nødvendigvis oppleve en forbedring av 
dyspnoe plager etter at han har fått satt inn 
en aortaventil med godt resultat. 

En forutsetning for å akseptere 
pasienten til TAVI, er at leveutsikten ikke 
er redusert til mindre enn 1 år på grunn av 
komorbiditet. Det er utviklet flere tester 
som gjør det lettere å bedømme om pasien-
ten har nok ressurser til å gjennomgå TAVI 
(«frailty»). En av de mest brukte tester er 
5-meters gang test. 
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TAVI blir anvendt for pasienter som 
har utviklet aortainsuffisiens på grunn av 
degenerasjon i en biologisk aortaventil.

Kontraindikasjoner mot TAVI deles 
opp i kliniske og morfologiske, se tabell 2.

Tabell 2. Kontra-indikasjon for TAVI
Kliniske
Forventet levetid < 1 år
Usikker forbedring av livskvalitet på grunn av 
komorbiditet
Demens
Morfologiske
Pågående endokarditt 
Trombe i venstre ventrikkel eller venstre atrium
Alvorlig mitral og/ eller trikuspidalinsuffisiens
Tidligere implantert mekanisk aortaventil
EF venstre ventrikkel <20 %
Diameter av annulus aortae <18 mm og >29 
mm
Høy risiko for koronar okklusjon

Utredning for TAVI
I tillegg til rutine preoperative undersøkelser 
for aortastenose, er følgende undersøkelser 
indisert i utredning før TAVI.

En EKG-trigget CT-skanning av 
hjerte er ønskelig for å bestemme hvilken 
ventilstørrelse som skal implanteres. Annu-
lus av aortaklaffen er hos de fleste pasienter 
ovalformet og måles mest pålitelig med CT. 
Avhengig av type ventil som implanteres, 
kan pasienter behandles med en diameter 
av aortaklaffen mellom 18 og 29 mm. Forde-
ling av kalk i aortaklaffen, avgang av begge 
koronararteriene i relasjon til kalk i kuspene 
og utbredelsen av kalk mot utløpstraktus av 
venstre ventrikkel må kartlegges nøye, siden 
det kan ha stor betydning for gjennomførin-
gen av inngrepet (figur 7).

CT-skanning av aorta utføres 
samtidig for å velge tilgangsarterie for 
implantasjon. Hele aorta skannes opp til 
arteria subclavia sinistra og ned til delingen 
av arteria femoralis. Tilgang for TAVI velges 
avhengig av graden av kalsifisering, svinger 
og lumen diameter. Minste lumen diameter 
som kreves for en 18F innføringshylse er 6 
(-7) mm. 

Transøsofageal ekkokardiografi er 
indisert for gradering av mitralinsuffisiens 

og for å belyse hvorvidt insuffisiensen skyl-
des patologi i mitralklaffeapparat eller om 
den kan relateres til aortastenose (funksjo-
nell). Trombe i venstre aurikkel må uteluk-
kes ved atrieflimmer.

Utvidet spirometri med diffusjon og 
TCLO er påkrevd når pasienter med alvorlig 
aortastenose i tillegg har KOLS. En differen-
siering mellom pulmonal og kardial årsak til 
dyspnoe har betydning for hvilken nytte-
effekt kan forventes etter TAVI.

Ved «low flow - low gradient» aor-
tastenose er det indisert med en lav-dose 
dobutamine stress ekkokardiografi for å se 
etter rekrutterbar myokard.

Ved mistanke om mb. Alzheimer bør 
pasienten vurderes av geriater.

Koronar revaskularisering
Signifikante stenoser i de proksimale avsnitt 
av koronararteriene anbefales å bli behand-
let med PCI i forkant av TAVI. Det blir ikke 
anbefalt å utføre PCI og TAVI i en og samme 
prosedyre.

Perkutan aortaventil
Erfaringer med TAVI er hittil hovedsakelig 
basert på Edwards-Sapien aortaventil og 
CoreValve (Medtronic) aortaventil, som har 
forskjellig design og leveringsmetode (figur 
8). 

Edwards-Sapien aortaventil er en 
ballongdilatert klaff. Klaffen er laget av 
okseperikard og er sydd inn i en metall ring. 
Ventilen blir krympet på et ballongkateter 
og under gjennomlysning plassert i annu-
lusområde. Ringen blir dilatert under rask 
pacing for å unngå at ballongen disloseres 
og ventilen blir plassert i feil posisjon. 
Edwards-Sapien aortaventil kan implanteres 
både via arteria femoralis og via apex av 
venstre ventrikkel. 

CoreValve (Medtronic) aortaventil 
består av en klaff laget av griseperikard som 
er sydd inn i en selvekspanderbar nitinol 
ramme. Ventilen blir montert på et leve-
ringskateter ved å skyve en hylse over den 
sammenfoldete ventilen. Når ventilen er 
plassert i annulusområde, blir hylsen trukket 
tilbake under gjennomlysning. Rammen 
utvider seg gradvis på grunn av nitinols 
egenskap å gå tilbake til sin opprinnelige 
form. 
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Flere nye typer aortaventil , som 
Lotus aortaventil (Boston Scientific), er 
blitt tilgjengelig for klinisk bruk og skil-
ler seg ut ved at de i mye større grad kan 
reposisjoneres. 

Prosedyre
TAVI utføres enten i generell narkose eller i 
lokal anestesi, avhengig av lokale tradisjoner 
og av hvilken tilgang som benyttes. Alle 
pasienter får innlagt en temporær pacema-

ker elektrode, som blir plassert 
i høyre ventrikkelens apex. Rask 
pacing med en frekvens opp mot 
180/min er nødvendig under 
ballongdilatasjon av aortaklaf-
fen og i noen tilfeller under 
ventilimplantasjonen.

Tilgang via arteria femora-
lis foretrekkes ved TAVI. Dersom 
lysketilgang ikke kan benyttes, 
vurderes transapikal tilgang (via 
apex av venstre ventrikkel), tilgang 
via venstre arteria subclavia eller 
via aorta ascendens. 

Den stenotiske aortaklaff 
predilateres med et ballongka-
teter under rask pacing. Den nye 
aortaventilen blir deretter plassert 
under gjennomlysning. Den nye 
ventilen fungerer umiddelbart. 
Dersom det er en betydelig 
paravalvulær aortainsuffisiens blir 
klaffen etterdilatert med en større 
ballongkateter.

Prosedyren avsluttes ved å 
lukke arterien enten kirurgisk eller 
ved perkutan anlagte suturer. 

Antikoagulasjon ved 
TAVI
Dobbel platehemmende behand-
ling med acetylsalisylsyre og 
klopidogrel er generelt akseptert 
i forbindelse med TAVI, selv om 
denne behandlingen ikke er basert 
på randomiserte studier. Denne 
kombinasjonsbehandling konti-
nueres i 3 - 6 måneder, hvoret-
ter pasienter kun bruker Albyl-E 
livslang.

Dersom pasienter bruker 
Marevan for atrieflimmer, er det 

vanlig å seponere dette medikamentet 
midlertidig i noen dager før inngrepet. 
Marevan gjeninnsettes 1. postoperative dag 
og kombineres med acetylsalisylsyre. 

Under inngrepet blir pasienter anti-
koagulert med bolusdoser heparin i.v. 

Komplikasjoner ved TAVI
Peroperative komplikasjoner omfatter 
vaskulære komplikasjoner (ruptur i aorta, 
blødning fra innstikkstedet), cerebralt insult, 

Figur 7

Figur 8 a: CoreValve Evolut R selvekspanderende perkutane 
aortaklaff, b: Edwards Sapien 3 ballongekspanderbare  per-
kutane aortaklaff, c:  Lotus mekanisk ekspandert perkutane 
aortaklaff

a b

c
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okklusjon av koronararterie, nyoppstått AV-
blokk med behov for permanent pacemaker, 
og paravalvulær aortainsuffisiens.

Paravalvulær aortainsuffisiens og 
nye cerebralt insult er de vanligste sen 
komplikasjoner. Ventiltrombose og ventilen-
dokarditt er sjeldne.

Perkutan behandling av 
sykdom i mitralklaffen

Mitralstenose
Mitralstenose er i løpet av de siste 10-årene 
blitt sjeldnere, ettersom forekomsten av 
reumatisk feber har avtatt i den vestlige 
verden. Det er imidlertid fortsatt et bety-
delig problem i andre deler av verden, og 
en del tilfeller av reumatisk hjertesykdom 
forekommer hos innvandrere og flyktninger 
i Norge. Mitralstenose kan også opptre som 
en mer degenerativ tilstand, eventuelt etter 
endokarditt eller ved systemiske sykdom-
mer eller som en medfødt tilstand. 

Ballongdilatasjon av mitralstenose 
kan i mange tilfeller være en god og effektiv 
behandling, og er indisert ved mitralstenose 
med kalkulert areal <1,5 cm2 hos sympto-
matiske pasienter, eller hos pasienter med 
tegn til pulmonal hypertensjon (systolisk 
trykk i a. pulmonalis >50 mmHg). Forutset-
ningen er at det ikke er mitralinsuffisiens av 
betydning på forhånd, og at anatomien av 
mitralklaffen er egnet. Spesielt viktig da er 
at det ikke foreligger for mye kalknedslag og 
fortykkelse med redusert bevegelighet av 
mitralseglene. 

Mitralblokking blir utført med tilgang 
fra v. femoralis til høyre atrium, der man 
ved hjelp av en punksjon av atrieseptum får 
tilgang til venstre atrium og mitralklaffen. 
Ballongen føres inn gjennom mitralklaf-
fen og rask inflasjon og deflasjon åpner 
stenosen ved å skille de sammenvokste 
kommisurene. 

Mitralinsuffisiens
Pasienter med mitralinsuffisiens grad 3 - 4 
bør vurderes for kirurgisk behandling med 
reparasjon av klaffeapparatet eller eventuelt 
innsetting av miralklaffprotese. For pasien-
ter som er mindre egnet for kirurgisk repa-
rasjon (spesielt ved komorbiditet og ved 
funksjonell mitralinsuffisiens) bør perkutan 

behandling vurderes. Metoden går ut på å 
redusere lekkasjen fra venstre ventrikkel til 
venstre atrium under systolen ved å sette en 
klips som binder sammen fremre og bakre 
mitralsegl (MitraClip). 

Pasientutvelgelse
Pasienter med mitralinsuffisiens som skal 
vurderes for MitraClip, må gjennomgå en 
nøye vurdering med tanke på om det er 
andre årsaker til symptomene. Pasienter 
som kan være aktuelle for MitraClip, har 
ofte hjertesvikt og det må vurderes hvor 
mye av symptomene som skyldes mitralin-
suffisiens og hvor mye som skyldes nedsatt 
venstre ventrikkelfunksjon. Pasientene må 
få utført spirometri og rtg. thorax med tanke 
på eventuell pulmonal årsak til dyspnoe.

Som en del av utredningen må det 
utføres transøsofagusekko (TØE) for å vur-
dere om pasienten er egnet for innsetting 
av MitraClip siden metoden er begrenset av 
en del morfologiske krav til klaffeapparatet. 
Dette gjelder bl.a. lokalisering av patologi 
/insuffisiens, størrelsen på mitralostiet, 
lengden på mitralseglet, størrelsen på 
koaptasjonslengde/-dybde, og ved degene-
rativ mitralinsuffisiens dybde og bredde av 
manglende koaptasjon. 

Metode
Det må først gjøres en punksjon av atrie-
septum under veiledning av TØE for å få 
tilgang til venstre atrium. Leveringssystemet 
er styrbart og blir ledet mot mitralostiet 
slik at det treffer det ønskede området og 
ført ned i venstre ventrikkel. Deretter blir 
leveringssystemet med klips dratt tilbake 
slik at mitralseglene blir fanget av klipsen og 
låst mot hverandre (figur 9 - 11). Hvis dette 
medfører en tilfredsstillende reduksjon 
av insuffisiensen uten at det blir mitral-
stenose, kan klipsen frigjøres. I motsatt fall 
kan den reposisjoneres for å oppnå bedre 
resultat. Man kan også plassere flere klips 
hvis reduksjonen i mitralinsuffisiens ikke er 
tilfredsstillende.
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Figur 9

Figur 10

Figur 11


