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I Hjerteforum nr. 1 2011 ble behandling med 
ballong-aortaklaff-valvuloplastikk (BAV) 
og transkateter-aortaventil-implantasjon 
(TAVI) beskrevet (1). I denne artikkelen 
omtales behandlingene kort, og vi illustrerer 
bruken av metodene ved 3 kliniske eksem-
pler hentet fra Universitetssykehuset Nord-
Norge (UNN).

I vår del av verden er aortastenose 
en vanlig sykdom. I populasjonen over 75 år 
er forekomst av alvorlig symptomgivende 
aortastenose ca. 5 % (2). Sykdommen har 
dårlig prognose, og medisinsk behandling 
gir 1 og 5 års overlevelse på henholdsvis 60 
og 32 % (3).

Kirurgisk implantasjon av aortaklaff-
protese er anbefalt behandling av alvorlig 
aortastenose uansett alder. Mange eldre 
pasienter blir imidlertid ikke tilbudt kirurgi 
da de har betydelig komorbiditet. Det kan 
dreie seg om sykdommer som enten i seg 
selv gir dårligere prognose enn aortas-
tenosen, f.eks. avansert kreftsykdom, eller 

sykdommer som gjør kirurgi særlig risikofylt 
f.eks. lungesykdom eller alvorlig nyresvikt.

BAV ble introdusert i 1985 (4) og 
var ment som et alternativ til klaffekirurgi. 
Initialt virket resultatene lovende da en opp-
nådde symptomlindring samt en moderat, 
men signifikant reduksjon av trykkgradien-
ten over klaffen. I tillegg var risikoen aksep-
tabel. Det viste seg imidlertid at pasientene 
raskt utviklet re-stenose etter prosedyren. 
80 % hadde utviklet re-stenose etter 1 år. 
I tillegg viste det seg at mortaliteten etter 
inngrepet var den samme som ved medika-
mentell behandling av alvorlig aortastenose. 
Entusiasmen til og bruken av metoden sank 
derfor raskt (5-7).

BAV før omfattende medisinsk 
behandling eller kirurgi er tatt inn i euro-
peiske retningslinjer som en klasse IIb-
anbefaling (8). Man bør derfor vurdere 
BAV hos pasienter med symptomatisk 
aortastenose som skal gjennomgå omfat-
tende kirurgisk eller medisinsk behandling 
der selve aortastenosen vil innebære en 
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relativ eller absolutt kontraindikasjon mot 
behandlingen.

TAVI er en behandling som i økende 
grad benyttes ved aortastenose hos pasi-
enter med høy operativ risiko. Metoden 
innebærer kateterbasert implantasjon av 
aortaklaff i hovedsak via arteria femoralis 
eller via transapikal teknikk der en gjør en 
liten lateral thoracotomi for så å føre klaffen 
i posisjon via et kateter gjennom apex cordis 
(9,10). Før selve ventilimplantasjonen gjøres 
BAV for å lage plass, deretter implanteres 
den stentmonterte klaffen inni den native 
klaffen. Valvuloplastikken gjøres under 
pågående hurtigpacing, ca. 200 per/min, for 
å unngå ejeksjon av ballongen i systolen. For 
å tåle slik pacing må pasientene ha et rela-
tivt godt vaskularisert myokard. Revaskula-
riserende behandling med PCI gjøres derfor 
ofte i forkant av inngrepet. TAVI har vist å 
gi en absolutt reduksjon i total mortalitet på 
20 % i forhold til beste medisinske behand-
ling for de pasientene med alvorlig aortas-
tenose der åpen kirurgi er kontraindisert. 
Disse resultatene ble relativt nylig publisert 
i New England Journal of Medicine (PARTNER-
studien, cohort B) (11).

En økende andel eldre i befolknin-
gen vil medføre et økende antall pasienter 
med symptomgivende aortastenose hvorav 
mange vil ha så omfattende komorbiditet at 
de ikke vurderes som kandidater for kirur-
gisk klaffeskifte eller TAVI. I slike tilfeller 
kan BAV være god palliativ behandling eller 
fungere som en bro til å tåle aortakirurgi, 
mer aktiv medikamentell behandling eller 
TAVI-prosedyre. Bekymring for kompli-
kasjoner har vært et ankepunkt mot BAV, 
men det har vist seg å være en relativt 
trygg metode. Eldre studier har vist morta-
litet på 3 %, cerebrovaskulære hendelser i 
forbindelse med inngrepet 2 %, og behov 
for konvertering til åpen kirurgi 1 % (12). 
Pasientseleksjon er en avgjørende faktor for 
å oppnå tilfredsstillende resultater.

Ved UNN har vi erfaring med BAV 
og TAVI siden september 2008. Vi har 
utført ca. 80 TAVI-prosedyrer og derved 
fått erfaring med BAV. Dette har gitt oss 
trygghet til å gjøre BAV på pasienter som 
ikke er egnet for samtidig TAVI. Vi har 
så langt ikke hatt akutte komplikasjoner 
relatert til BAV ved TAVI, spesielt ikke akutt 
stor aortainsuffisiens (1). BAV alene har 

vært utført på våkne pasienter i motsetning 
til TAVI-prosedyrene hvor alle har vært i 
intubasjonsnarkose.

tre kasuistikker: Bav som 
bro til annen behandling
pasient 1
Dette var en 78 år gammel kvinne som tid-
ligere hadde gjennomgått apoplexia cerebri 
uten sekvele, hun hadde kjent diabetes type 
2, hypertensjon og aortastenose som var 
fulgt over flere år. Hun ble juni 2011 innlagt 
på lokalsykehus med generalisert glandel-
svulst, betydelig vekttap i løpet av kort tid 
samt abdominalsmerter. CT-undersøkelse 
viste mediastinal glandelsvulst, sannsynlig-
vis lymfom stadium 4. Histologi fra perifer 
lymfeknute verifiserte høygradig diffust 
storcellet B-cellelymfom.

Få dager etter innleggelsen utviklet 
hun dyspné og økende hilære fortetninger. 
Hun ble så overflyttet UNN Tromsø for 
tumorlysebehandling. Dette ble planlagt 3 
dager før cytostatisk behandling og innebar 
4 liter klare væsker iv. daglig samt allopuri-
nol.Pasienten utviklet etter bare en liter iv. 
væske klinisk lungeødem og måtte flyttes 
til medisinsk intensivavdeling. Hun fikk 
behandling for lungeødem, og man forsøkte 
videre tumorlysebehandling.

Ekkokardiografi viste hypertrof 
venstre ventrikkel med velbevart systolisk 
funksjon og aortastenose med middelgradi-
ent 45 mmHg og åpningsareal mellom 0,7 
og 0,8 cm².

På grunn av gjentatte lungeødem og 
dekompensert hjertesvikt ble det besluttet 
å forsøke å behandle pasientens aortas-
tenose med BAV. Fire dager etter innkomst 
UNN ble det utført koronarangiografi og 
PCI-behandling av en trang stenose i LADs 
2. segment. Deretter ble det gjort BAV 
i samme prosedyre under hurtigpacing 
på 200/min. Dette ga godt angiografisk 
resultat, bedret klaffeåpning visuelt og ingen 
synlig aortainsuffisiens ved arcografi. Ekko-
kardiografi 2 dager senere viste at aortaklaf-
fens middelgradient hadde sunket fra 45 til 
27 mmHg, og åpningsarealet økt til 1,0 cm2. 
Pasienten hadde meget godt klinisk resultat 
av valvuloplastikken og gikk ned 7 kg i vekt 
på 8 dager. 
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Hun har i etterkant av dette mottatt 
3 kurer med kjemoterapi mot sitt lymfom, 
kurene er gjennomført komplikasjonsfritt, 
og pasienten var per 20.09.11 i klinisk remi-
sjon vedrørende sitt høygradige lymfom. 
Hun er søkt til ny undersøkelse med ekko-
kardiografi og klinisk vurdering med tanke 
på behandling med TAVI.

pasient 2
Denne pasienten var en 82 år gammel 
mann som fra tidligere hadde atrieflimmer, 
hypertensjon og diabetes mellitus type II. 
Han hadde dessuten kjent aortastenose 
som var kontrollert regelmessig. På nyåret 
2010 fikk han diagnosen malignt lavgradig 
mantelcellelymfom stadium IV. Tilstanden 
ble vurdert å ha en median overlevelse på 
29 måneder forutsatt at pasienten kunne 
gjennomføre cytostatikabehandling, mot ca. 
1 års median overlevelse uten behandling. 
Uten palliativ kjemoterapi ville pasienten 
sannsynlig ha lengre perioder med betyde-
lig neutropeni og infeksjonsrisiko. Grunnet 
progredierende aortastenose og dyspné ble 
han henvist til Hjertemedisinsk avdeling 
før kreftbehandling. Pasienten ble innlagt 
Hjertemedisinsk avdeling med plagsom 
dyspné som hadde vært til stede siste året, 
men med progresjon siste 2 måneder til 
NYHA-funksjonsklasse III. Han var henvist 
med tanke på vurdering og evt. behandling 
av aortastenosen for å kunne tåle palliativ 
kjemoterapi for lymfom. Koronarangiografi 
viste trekarsykdom med stenose i LADs 2. 
og 3. segment, stenose i en stor marginal-
gren til CX og høyre koronararterie hadde 
moderat stenose i avgangen av RDP. Han 
hadde en aortastenose med uttrekksgradi-
ent på 50mmHg, og EDP i venstre ventrikkel 
var 20mmHg. Ekkokardiografi viste konsen-
trisk hypertrofi av venstre ventrikkel. EF var 
60 %, og det var nedsatt langaksefunksjon, 
lettgradig mitralstenose og aortastenose 
med middelgradient 50-60mmHg. Det ble i 
tillegg påvist moderat aortainsuffisiens.

På bakgrunn av funn av alvorlig tre-
karsykdom som ikke ville la seg revaskulari-
sere fullstendig ved PCI, var pasienten ikke 
kandidat for umiddelbar TAVI-behandling 
da han neppe ville tåle hurtigpacingen et 
slikt inngrep ville innebære. Beste behand-
lingsmulighet ble vurdert å være BAV.

Det ble utført PCI med stent på 
LADs 2. segment og marginalgrenen til 
CX, og det ble gjort BAV på aortaklaffen i 
samme seanse. Prosedyren var ukompli-
sert. Ekkokardiografi etter prosedyren viste 
at middelgradienten over klaffen hadde 
sunket fra 60 til 28 mmHg. Pasienten ble 
innlagt på Kreftavdelingen på UNN i mai 
samme år. Han hadde i tiden etter BAV gått 
fra å være i NYHA-funksjonsklasse III til 
NYHA-funksjonsklasse II, og han opplevde 
betydelig bedring av sitt funksjonsnivå. Det 
var planlagt oppstart av kjemoterapi medio 
juni 2010.

I påvente av kjemoterapi fikk han 
residiv av sin dyspné og stigende gradient 
over aortaklaffen, som medio juni var på 
40-45 mmHg. Det ble også etter ny ekko-
undersøkelse reist spørsmål om pasienten 
hadde amyloid infiltrasjon i myokard pga. 
grunnsykdommen.

Grunnet fallerende hjertefunksjon, 
mistanke om amyloid infiltrasjon og dårli-
gere klinisk tilstand ble det besluttet å ikke 
gjøre ny BAV, men heller behandle pasien-
ten med et mildere cytostatisk regime enn 
initialt planlagt.  
Pasienten ble igjen innlagt Hjertemedisinsk 
avdeling høsten 2010 med uttalt dyspné og 
betydelige ortopné. Ny ekkokardiografisk 
undersøkelse viste en aortastenose med 
middelgradient 40-45 mmHg, og det var 
ikke lenger mistanke om amyloid infiltra-
sjon, og det ble besluttet å sviktbehandle 
pasienten i påvente av TAVI. Dette ble 
utført to uker senere med trans-apikal 
teknikk på grunn av betydelig aterosklerose 
i bekkenkar. Inngrepet ble vellykket utført, 
men postoperativt var pasienten dyspneisk, 
og ekkokardiografi to dager etter viste en 
moderat paravalvulær aortainsuffisiens. 
Det ble startet hjertesviktbehandling med 
håp om at den kliniske situasjon ville bedres 
ved at venstre ventrikkel adapterte seg til 
volumbelastning. Pasienten responderte 
godt på behandlingen og ble utskrevet til 
hjemmet. 
Kontroll ved Onkologisk poliklinikk etter en 
måned viste god tilbakegang av tumormas-
ser i mesenterium og mediastinum. Kontroll 
av aortaventilen i februar 2011 viste tilfreds-
stillende forhold med 2 små paravalvulære 
lekkasjer og middelgradient over ventilen på 
6 mmHg. Senere ble pasienten innlagt med 
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dekompensert hjertesvikt og nyresvikt etter 
CT kontrast -undersøkelse i forbindelse med 
kreftsykdommen, han hadde også tiltagende 
smerter i underekstremitetene. Utredning 
viste kritisk iskemi og gangren i underek-
stremiteter, uten revaskulariseringspotensi-
ale, Man kontinuerte hjertesviktbehandling, 
men han utviklet etter hvert vått gangren i 
den ene underekstremiteten og ble femu-
ramputert. Han ble etter hvert innlagt geria-
trisk avdeling med funksjonssvikt, smerte-
problem i gjenværende underekstremitet 
som nå hadde kritisk iskemi og gangren.

pasient 3
Denne pasienten var en 88 år gammel 
kvinne som fra tidligere hadde osteopor-
ose, koksartrose med totalprotese venstre 
side, atrieflimmer og var antikoagulert. Hun 
hadde videre mitralinsuffisiens, alvorlig aor-
tastenose, og nyresvikt med kreatininverdier 
mellom 250 og 300.  
Hun ble innlagt lokalsykehus med tiltakende 
dårlig allmenntilstand, nedsatt matlyst, 
vekttap, dyspné NYHA-funksjonsklasse III-
IV og synkopetendens under aktivitet.

Ekkokardiografi avdekket en alvor-
lig aortastenose med middelgradient på 74 
mmHg og maksimalgradient på 115 mmHg. 
I tillegg fant man mitralinsuffisiens grad 
IV. Pasienten ble så overflyttet til UNN for 
vurdering av eventuell TAVI. Status ved 
ankomst viste BT 96/65, puls 70-105, 
kraftig systolisk bilyd hørbar over hele 
prekordiet med punktum maksimum over 2. 
interkostalrom på høyre side samt betyde-
lige ankelødemer. Ny ekkokardiografi viste 
konsentrisk hypertrofisk venstre ventrikkel 
med betydelig svekket systolisk funksjon 
med EF på 30-35 %. Det var dilaterte atrier 
og forkalket aortaklaff med middelgradient 
på ca. 65mmHg. Beregnet systolisk trykk i 
arteria pulmonalis ut fra gradient over tri-
kuspidalklaffen var på 50-55 mmHg. Vi fant 
mitralprolaps, dilatert mitralanulus og dertil 
stor mitrallekkasje. Koronarangiografi viste 
veggforandringer i koronararteriene, men 
ingen signifikante stenoser. Uttrekksgradi-
ent over aortaklaffen ble målt til 74 mmHg.

Det ble besluttet å utføre BAV i før-
ste omgang, som bro til senere TAVI. Åpen 
kirurgi var ikke vurdert som alternativ da 
hun hadde en logistisk Euroscore på 48 %. 
Det ble utført BAV under pågående hurtig-

pacing. Ekkokardiografi i etterkant av prose-
dyren viste at middelgradienten over klaffen 
hadde falt fra 65 til 40-45 mmHg. Pasienten 
hadde god klinisk effekt av valvuloplastik-
ken ved at synkopetendensen forsvant. Hun 
hadde dog fortsatt redusert fysisk yteevne 
og anstrengelsesutløst dyspné.

Tre måneder etter valvuloplastik-
ken ble hun innlagt for TAVI-behandling. 
Hun hadde da opplevd betydelig bedring 
i matlyst og allmenntilstand. Status ved 
innkomst viste BT 110/58, puls 57 vekt 51,7 
kg, systolisk bilyd over hjerte og intet anke-
lødem. Hun ble vellykket operert med TAVI 
med trans-apikal teknikk. Postoperativt var 
forløpet ukomplisert, og ekkokardiografi 
viste velfungerende ventil med middelgra-
dienter mellom 12-15 mmHg, samt 3 mindre 
paravalvulære lekkasjer uten hemodyna-
misk betydning. Hun ble overflyttet lokal-
sykehuset og utskrevet til hjemmet etter 
relativt kort tid.

Pasienten ble re-innlagt ved lokal-
sykehuset få dager etter utskrivelsen, med 
dyspné og blodig pleuravæske høyre side. 
Hun ble behandlet med pleuratapping, 
stabilisert og utskrevet til hjemmet igjen 
etter et par dager. Etter dette var det stadig 
bedring av allmenntilstanden. Ekkokardio-
grafisk kontroll viste velfungerende ventil 
med middelgradient 16 mmHg, bestående 
stor mitrallekkasje, men bedring av EF til 
55-60 %. Hun har ved senere kontroller 
fortsatt angitt betydelig symptomatisk 
bedring.

diskusjon
Kasuistikkene i denne artikkelen illustre-
rer hvordan en kan bruke BAV som bro til 
senere TAVI og som bro til annen risikabel 
behandling som ved kjemoterapi for kreft-
sykdom. Flere nye studier indikerer at BAV 
er en god metode for å stabilisere utvalgte 
pasienter før senere TAVI-prosedyre (13,14).

Kjemoterapi for kreftsykdom kan i 
seg selv være kardiotoksisk og kan med-
føre redusert venstre ventrikkelfunksjon. 
Selv en liten reduksjon i venstre ventrikkels 
pumpefunksjon kan gjøre aortastenosepa-
sienters situasjon betydelig verre og i verste 
fall medføre død. Cytostatikabehandling 
vil også kunne føre til tumorlyse-syndrom. 
Denne tilstanden vil kreve infusjon av store 
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mengder klare væsker, med fare for utvikling 
av dekompensert hjertesvikt og lungeødem 
hos pasienter med trang aortastenose. 
De to første kasuistikkene viser hvordan 
BAV gjorde pasientene i stand til å motta 
kjemoterapi for sin kreftsykdom.

Siste kasuistikk viser at BAV kan 
være nyttig som bro til TAVI-behandling. I 
dette eksempelet hadde pasienten så uttalt 
hjertesvikt grunnet sin aortastenose og 
mitralinsuffisiens at hun ikke var kandidat 
for verken åpen aortaventil-implantasjon 
eller TAVI. Ved å utføre BAV på slike pasien-
ter har man mulighet til å forbigående bedre 
pasientens sykdom. Man ”kjøper seg tid” og 
bedret allmenntilstand, og slik kan pasien-
ten optimaliseres til å tåle TAVI på et senere 
tidspunkt. På denne måten kan valvuloplas-
tikk indirekte bedre prognosen til de sykeste 
pasientene med aortastenose.

Kasuistikk nummer 2 viser også 
at utvelgelsen av pasienter til BAV- og 
TAVI-behandling er vanskelig. Pasientene 
må være for syke til å tåle høyrisiko-kirurgi, 
samtidig som de må være friske nok til å 
kunne tåle valvuloplastikk og TAVI. Videre 
må pasientens dårlige prognose også i 
hovedsak skyldes aortastenosen. Pasienten 
i kasuistikk 2 hadde mange sykdommer og 
muligens var hans komorbiditet så omfat-
tende at denne utgjorde en like stor risiko 
som selve aortastenosen. Her må en spørre 
seg om pasienten virkelig var tjent med 
behandlingen.

Ved UNN har vi nå tre års erfaring 
med BAV og TAVI. Vår erfaring er at selve 
metoden er trygg (1) og at selv de sykeste 
pasientene kommer igjennom behandlingen 
med få komplikasjoner. Vi har i økende grad 
begynt å vurdere BAV på pasienter med 
alvorlig aortastenose som bro til annen 
behandling, eller som ren palliativ behand-
ling. Vi har også erfart at utvelgelsen av 
pasienter til BAV og TAVI er vanskelig og at 
den derfor bør gjøres av dedikerte tverrfag-
lige team bestående av kardiologer i ulike 
disipliner i nært samarbeid med hjertekirur-
ger (15).
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