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Mitralinsuffisiens (MI) anses som den 
hyppigste klaffefeil i USA (1) og den nest 
hyppigste i Europa etter aortastenose (2). 
Befolkningsdata fra USA viser at preva-
lensen av moderat til alvorlig MI er rundt 
2 %, men øker til over 10 % hos dem over 
75 år (1,2). MI kan defineres som systolisk 
retrograd blodstrøm fra venstre ventrikkel 
til venstre atrium og oppstår på bakgrunn 
av en heterogen gruppe tilstander og 
mekanismer. 

Årsaker og mekanismer
MI klassifiseres vanligvis som strukturell 
(primær) og funksjonell (sekundær). Ved 
funksjonell MI (FMI) er klaffen normal. 
Lekkasjen skyldes remodellering av venstre 
ventrikkel med dilatasjon. Ved strukturell 
MI foreligger anatomiske forhold ved klaffen 
som medfører lekkasje. Ekkokardiografisk 
graderes lekkasjen fra 1 – 4. 

Ytterligere anatomisk underklassi-
fisering kan gjøres i henhold til den fran-
ske kirurgen Carpentier i type I (normal 
klaffebevegelighet, lekkasje på bakgrunn 
av annulusdilatasjon eller klaffeperfora-
sjon, eventuelt medfødt kløft i klaffen), type 
II (overskytende bevegelighet (prolaps)) 
og type III (restriktiv bevegelighet, med 
type IIIa: diastolisk restriksjon (revmatisk, 
stråling, inflammasjon/fibrose) og type 
IIIb: systolisk restriksjon (venstre ventrikkel 
dysfunksjon uavhengig av årsak)). 

Moderat til alvorlig strukturell MI er 
forbundet med progressiv hjertesvikt med 
dødelighet på 3 - 6 % per år ved medisinsk 
behandling på dem over 50 år (3). Hos 
asymptomatiske pasienter med alvorlig 
kronisk MI er 5 års mortalitet av alle årsaker 
22±3 %, død av kardiale årsaker 14±3 %, 
død av kardiale årsaker, hjertesvikt eller 
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atrieflimmer med medisinsk behandling 
33±3 % (3).

Prognose ved FMI er direkte relatert 
til størrelsen av insuffisiensen uavhengig av 
venstre ventrikkelfunksjon og kliniske karak-
teristika (4,5). Risikoen for død dobles av 
effektivt lekkasjeareal (Effectice Regurgitant 
Orifice, ERO) over 20mm² (3). 

behandling
Kirurgi har vært eneste behandling med 
mulig prognostisk effekt ved tilstanden, men 
resultatene varierer avhengig av etiologi 
og komorbiditet (6-8). Det foreligger ingen 
randomiserte studier som kan dokumentere 
effekt på mortalitet eller alvorlige kardiale 
hendelser. Ved strukturell klaffelidelse vil 
vellykket kirurgisk behandling gi forventet 
levetid på linje med normalbefolkningen 
(7,8). Hvilken betydning kirurgisk behand-
ling har på prognose ved funksjonell MI, er 
fremdeles debattert (9). Ved kardiomyopati 
er kirurgisk behandling sannsynligvis ikke 
bedre enn medisinsk behandling (10). Mak-
simal medisinsk behandling ved funksjonell 
MI kan redusere graden av lekkasje (11). Ved 
strukturell sykdom foreligger få randomi-
serte studier, men behandling med A2-blok-
ker kan muligens stabilisere tilstanden noe 
(12). Resynkroniseringsterapi er anbefalt 
ved funksjonell MI, hjertesvikt med EF under 
30% og venstre grenblokk. (13,14). 

Det mangler randomiserte studier 
hvor en sammenlikner mitralplastikk med 
utskiftning av klaffen, men plastikk er anbe-
falt hvor det lar seg gjøre da en ser at dette 
gir mindre perioperativ mortalitet, bedre 
postoperativ funksjon av venstre ventrikkel 
og lavere langtidsmorbiditet (15). Mor-
talitet ved plastikk er rapportert til rundt 
2 %, mens ved klaffeskifte uten samtidig 
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aortokoronar bypasskirurgi er dødelighet 
rapportert mellom 4,3 – 7,8 %, basert på 
undersøkelser fra European Association 
of Cardio-Thoracic Surgeons (EACTS), 
Society of Thoracic Surgeons (STS) og 
data fra Storbritannia og Tyskland (15). 
Resultatene varierer fra senter til senter 
(16). En meta-analyse viste bedre 30 
dagers mortalitet hos de operert med 
plastikk versus ventil, men etiologi var av 
betydning (17). 

Alder er en uavhengig risikofak-
tor ved mitralkirurgi (18). Med økende 
alder tiltar også komorbiditet slik at 
mange av pasientene som har indikasjon 
for kirurgisk behandling av sin mitralklaff, 
har blitt stående uten behandlingstilbud 
pga. høy operasjonsrisiko. Tall fra Euro Heart 
Survey publisert i 2007 viste at 50 % av 
symptomatiske pasienter med høygradig 
insuffisiens ikke blir operert på grunn av 
alder og komorbiditet (19).

Perkutan behandling kan ifølge ESC-
retningslinjer vurderes dersom pasienter 
oppfyller ekkokardiografi-kriterier, er opp-
fattet “in-operable” av hjertemøtet og har 
forventet levetid på over 1 år (indikasjons-
klasse IIb, evidensnivå C).

Perkutan mitralreparasjon
Det finnes en rekke perkutane systemer 
under utvikling for behandling av mitralin-
suffisens med forskjellige angrepspunkt: 
Neo-chorda-implantasjon (Neochord, 
V-chordal), indirekte annuloplastikk via 
sinus coronarius (Carillon) og direkte annu-
loplastikk som etterlikner etablerte kirur-
giske metoder med transatrial eller trans-
septal tilgang (Valtech, Mitralign, Micardia 
m.fl.). En ser også for seg kombinasjoner 
av disse ulike metodene for optimalisert 
behandling av MI hos høyrisikopasienter. 
Det forskes også på implantasjon av perku-
tan mitralventil. Det er gjort eksperimen-
telle studier blant annet ved Rikshospitalet 
i København, hvor “first in man”-implanta-
sjon av en perkutan mitralventil ble utført i 
2012 (CardiAQ), men det rapporteres om 
vansker med stabilitet. 

Foreløpig finnes kun et perkutant 
system som er CE-merket og allment 
tilgjengelig i klinisk bruk for behandling av 
mitralinsuffisiens. MitraClip-systemet ble 

utviklet av Evalve og senere kjøpt opp av 
Abbott Vascular. Behandlingen etterlikner 
mitralsutur som beskrevet av den Italienske 
kirurgen Alfieri (21,20). 

Systemet er kateterbasert og består 
i prinsipp av to deler samt stativ (figur 1). 
Den første er en lang bevegelig innførings-
hylse (24F) som via v. femoralis plasseres 
transseptalt i ve. atrium ved hjelp av TØE. 
Den andre delen er leveringssystemet til 
selve implantatet, som er en metallklips 
dekket av dakronmateriale (figur 2). 

På verdensbasis er det behandlet 
over 9000 pasienter etter at den første 
implantasjonen i menneske ble foretatt 
i 2003 i Venezuela. Første kommersielle 
implantasjon ble foretatt i Tyskland i 2007.

Behandling av MI med MitraClip 
tilbys ved 2 norske senter. Oslo universi-
tetssykehus (OUS), Rikshospitalet hadde 
oppstart med MitraClip i oktober 2011 
og Haukeland universitetssykehus (HUS) 

Figur 1

Figur 2
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i mars 2012. Det er til nå behandlet 18 
pasienter ved OUS Rikshospitalet og 34 
pasienter ved HUS (august 2013). 

studier
Det er foreløpig begrensede studier som 
dokumenterer metoden, og det foreligger 
så langt ikke langtidsresultater utover 4 år. 
Den eneste randomiserte studien så langt 
er EVEREST II-studien hvor man så på 279 
pasienter med klart definerte anatomiske 
kriterier med i hovedsak degenerativ klaf-
felidelse som ble randomisert til kirurgi eller 
MitraClip-behandling. En så at hos 74 % av 
pasientene i MitraClip-gruppen oppnådde 
en suksess definert som MI-reduksjon til < 
2+. Metoden var trygg med betydelig lavere 
antall alvorlige hendelser enn i kirurgigrup-
pen, hovedsakelig på grunn av blødning (5 
mot 30 %). Man så at å gjennomgå behand-
ling med MitraClip ikke hindret senere 
kirurgi, og av 32 pasienter kunne 84 % av 
disse opereres med plastikk. Man fant også 
at i gruppen over 70 år med funksjonell MI 
og ejeksjonsfraksjon (EF) < 60 % var ikke 
kirurgi bedre enn MitraClip-behandling 
(22). 

EVEREST I var en “feasibility”-studie 
på 55 pasienter. ACCESS EU er et register av 
566 “real world” MitraClip-pasienter hvor 
man fant MI-reduksjon til < 2+ hos 80 % av 
pasientene, NYHA-klasse-forbedring til I/II 
hos 70 % og klar forbedring i gangtest (23).

I German TRAnscather Mitral valve 
Interventions Registry (TRAMI -258 pasien-
ter) fant man lik overlevelse i kirurgi- og 
MitraClip-gruppene både hos dem med 
degenerativ og hos dem med funksjonell 
klaffelidelse. Reoperasjon var hyppigere hos 
MitraClip-pasientene med degenerativ klaf-
fesykdom, men ikke hos dem med funksjo-
nell sykdom (24).

Det er fortsatt behov for randomi-
serte mortalitetsstudier. På bakgrunn av 
data fra EVEREST-studien og registerdata 
har man utformet Reshape HF-studien som 
startet inklusjon mai 2013. Denne studien 
er en prospektivt randomisert, parallell-
kontrollert, multisenter klinisk evaluering 
av MitraClip på toppen av optimal medi-
sinsk behandling hos hjertesviktpasienter 
med funksjonell MI mot optimal medisinsk 
behandling alene (EF 15-40 %). 800 pasi-
enter er planlagt inkludert i opptil 75 euro-
peiske sentre. Pasientene skal følges opp i 2 
år. Primær endepunktene er død uavhengig 
av årsak og re-innleggelser på grunn av 
hjertesvikt. Sekundære endepunkter er 
kompositt av død uavhengig av årsak, slag, 
hjerteinfarkt, dialyse, akutt kirurgi på grunn 
av prosedyrerelaterte komplikasjoner etter 
30 dager, grad av MI, 6 minutters gangtest, 
Kansas City Cardiomyopathy Questionaire 
(KCCQ), NYHA-klasse I/II etter 1 år og 
venstre ventrikkeldimensjon. 

Fra Norge deltar HUS hvor vi plan-
legger å komme i gang med pasientinklu-
sjon høsten 2013.  

erfaringer ved hjerteavdelingen, hus

Oppstart
Opptakten til MitraClip-behandling ved 
HUS begynte høsten 2011 i tett samarbeid 
med hjertekirurger, hjerteanestesi, Seksjon 
for non-invasiv bildeenhet og leverandør. 
Det ble opprettet et eget team av invasive 
og non-invasive kardiologer samt kirurger 
som fikk spesiell opplæring i utstyr og 
screening. Samarbeidende sykehus ble 
kontaktet med informasjon om behandlin-
gen og planlagt oppstart. Det ble også holdt 
innlegg på regionale møter. 

Pasienter ble kalt inn til forunder-
søkelse ved HUS med klinisk vurdering, 
transøsofageal ekkokardiografi (TØE) og 
Kjevekirurgisk tilsyn samt koronar angiografi 
på indikasjon. TØE-bildene ble gjennomgått 
med ekstern ekspertise før de første pasien-
tene ble valgt ut. Pasientene ble gitt grundig 
informasjon om prosedyren. Leverandør 
stilte med klinisk ekspert (proktor) på alle 
prosedyrer og ved antatt kompliserte eller 
teknisk krevende prosedyrer med erfaren 
operatør etter ønske.
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seleksjon 
Pasientene selekteres ut fra kliniske og 
ekkokardiografiske kriterier. Alle pasienter 
screenes med transtorakal ekkokardiografi 
(TTE) og viktigst TØE etter protokoll. Det 
benyttes standard projeksjoner, spesielt 
viktige er bicavale projeksjoner og 4-kam-
merbilde for transseptal punksjon samt 
LVOT- og 2-kammerbilde for implanta-
sjon. Undersøkelsen utføres av dedikerte 
ekkokardiografører. 

Det gjøres spirometri og Kjevekirur-
gisk vurdering samt koronar angiografi ved 
klinisk indikasjon. EuroSCORE II kalkuleres 
på alle pasienter.

Klinisk indikasjon foreligger ved 
dyspne tilsvarende NYHA-klasse III som 
antas forårsaket av stor MI (grad III-IV). 
Hjertekirurgi må anses kontraindisert eller 
forbundet med høy risiko, parallelt til utvel-
gelsen av TAVI-pasienter som etter hvert er 
godt innarbeidet. Av faktorer som taler mot 
konvensjonell kirurgi, er tidligere aortokoro-
nar bypasskirurgi eller TAVI, alvorlig hjerte-
svikt (EF < 25 %), tidligere cerebrovaskulær 
sykdom, tidligere stråling mot thorax, 
alvorlig nedsatt lunge- eller nyrefunksjon, 
forhøyet pulmonaltrykk samt høy alder. 

Ekkokardiografisk har man som 
utgangspunkt brukt kriterier definert i 
EVEREST-studien. Følgende parametere vur-
deres: 1) Avstand fra tenkt punksjonslinje i 
fossa ovalis til klaffeannulus, som skal være 
35-40 mm, 2) Lengden på mitralklaffens 
seil, spesielt posteriore, som bør være over 
0,7 cm, 3) Om klaffeseilene er fortykket 
(< 5 mm) eller forkalket, 4) Koaptasjons-
lengden ved funksjonell MI som bør være 
minimum 2 mm, 5) Ved Prolapsbredde < 15 
mm ved degenerativ MI og høyde < 10 mm, 
6) Klaffens åpningsareal som skal være > 
4 mm² med tanke på risikoen for stenose 
etter behandling og 7) Insuffisienslokalisa-
sjon siden det i hovedsak er insuffisiens 
som sitter i A2/P2-området, det er aktuelt 
å behandle.  

I de europeiske retningslinjene frem-
heves hjertemøtet som vedtaksorgan for 
utvelgelse av pasienter. Ved HUS har vi et 
eget MitraClip- team som vurderer hvilket 
behandlingstilbud pasienten skal få. Teamet 
består av MitraClip-operatørene, kardiolo-
gene som er ansvarlig for ekkokardiografisk 

utredning av disse pasientene og kirurger 
som vanligvis gjør mitralkirurgi. 

implantasjon
Alle pasienter forbehandles med ASA og 
klopidogrel. Det gis på HUS rutinemessig 
antibiotikaprofylakse etter samme retnings-
linjer som ved åpen kirurgi. Prosedyren 
foregår i narkose på grunn av kontinuerlig 
TØE-veiledning av prosedyren. 

Figur 3. En gjør transseptal punksjon under TØE-
veiledning superiort og posteriort i fossa ovalis. 
Avstanden til klaffen er blant annet viktig av hensyn 
til leveringssystemets mobilitet. Man fører en stiv 
wire inn i høyre øvre lungevene, og leveringssystemet 
føres inn transseptalt over denne. 

Figur 4. Med TØE-veiledning identifiseres insuffi-
siensen og clipen plasseres sentralt i denne (A2/P2). 
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Systemet må klargjøres før introduk-
sjon i pasienten ved at det tømmes helt for 
luft i en relativt komplisert prosess over 
mange steg. Tilgangen er via høyre eller 
venstre vena femoralis. 

En gjør endelig ekkokardiografisk 
vurdering etter implantasjon og dokumente-
rer lekkasje over septum etter punksjonen. 
Tilgangen i venen lukkes med sutur, og 
pasienten ligger i tillegg med “Femo-stop” i 
to timer.

Postoperativt
Pasientene overvåkes på hjerteovervåknin-
gen første døgn etter prosedyren. De mobi-
liseres vanligvis samme kveld til sengekan-
ten, og pasienten er vanligvis oppe på bena 
dagen etter. Deretter flyttes de til sengepost 
for videre mobilisering og medikamentjuste-
ring. Generelt er det et lettere postoperative 
forløp enn hos TAVI-pasientene. De skrives 
vanligvis ut dag 2-3 postoperativt. De tas 
inn til kontroll etter 6 måneder ved vår 
poliklinikk. 

Ved HUS får alle pasienter livslang 
behandling med acetylsalisylsyre (ASA), 
mens klopidogrel gis i 6 måneder til dem 
som ikke har indikasjon for warfarin eller 
nylig har blitt PCI-behandlet. Ved atrieflim-
mer seponeres vanligvis klopidogrel i løpet 
av første uken, og pasientene behandles 
med warfarin etter vanlig rutine. 

Figur 5. Clipen åpnes og føres perpendikulært ned 
igjennom klaffen

Figur 6. Den trekkes tilbake og en fanger mitraklaf-
febladene før den lukkes. Man vurderer effekten på 
mitralinsuffisiensen og at man har fått godt “tak” 
ved hjelp av ekkokardiografi. 

Figur 7 og 8. En gjør gjerne også provokasjonstest 
ved å heve pasientens blodtrykk til det som er 
“normalt” før man endelig frigjør clipen. Resultatet 
vurderes i tillegg med 3D ekko for å fremstille dobbel 
klaffeåpning (“double-orifice”). 
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Pasientmateriale på hus
Vi har til nå behandlet 34 pasienter ved 
HUS, 11 kvinner og 22 menn. Gjennomsnitt-
lig alder hos pasientene er 76 år (65-93 år). 
3 pasienter hadde symptomer i NYHA-
klasse IIb, 25 pasienter i NYHA-klasse III og 
6 pasienter i NYHA-klasse IV. 

11 pasienter hadde EF < 25 %, og av 
disse var 5 pasienter CRT-non-respondere. 
15 pasienter var over 80 år. 12 pasienter 
hadde tidligere gjennomgått aortokoronar 
bypassoperasjon, 4 aortaventilopera-
sjon og 1 TAVI. Annen komorbiditet var 
nyresvikt (6), hvorav 2 i dialyse, nedsatt 
lungefunksjon (6) og tidligere hjerneslag 
(6). EuroSCORE II-gjennomsnittet på våre 
pasienter er 15,5 % (2-53 %). Logistisk 
Euroscore var 22,6 (2,8-51 %). Pro-BNP var 
738 pmol/l(48->4000 pmol/l). 19 hadde 
atrieflimmer (tabell 1). 

Ekkokardiografisk har alle pasienter 
hatt MI grad III eller større. I all hovedsak 

har vi behandlet funksjonelle insuffisienser. 
Kun tre har hatt ren strukturell basis, mens 
fire har vært av mer blandet årsak (tabell 2).

resultater
Klinisk suksess er oppnådd i 31 av 34 pasi-
enter. Hos de klinisk vellykket behandlede 
pasientene har 20 har vært i NYHA-klasse I 
og 10 i NYHA-klasse II ved utreise. 

I EVEREST-studien ble ekkokardio-
grafisk suksess definert som reduksjon i 
MI til < 2+. Dette er oppnådd hos 31 av 34 
pasienter. Av disse hadde 25 MI grad 0-I og 
6 MI grad II (tabell 3). Vi har vært i stand 
til å implantere clips i alle pasientene vi har 
behandlet. Syv av pasientene har fått to 
clips for å oppnå tilfredsstillende reduksjon 
i insuffisiens.

komplikasjoner
Hos en av pasientene oppnådde vi ikke 
vesentlig reduksjon av MI etter to clips 
pga. anatomiske forhold (svært dilatert 
atrium og dårlig koaptasjon av klaffeseil). 
Pasienten var relativt ung og var innelig-
gende med kardiogent sjokk på bakgrunn 
av MI. Prosedyren ble diskutert og utført 
av operatør fra Rikshospitalet i København 
som er den med mest erfaring i verden 
på MitraClip. Prosedyren var ukomplisert, 
men med liten til moderat reduksjon av 
MI. Han døde noen uker senere. 

En annen pasient ble også tilbudt 
behandling på vital indikasjon. Denne 
pasienten gjennomgikk et stort hjerte-
infarkt med vellykket gjenoppliving og 
påfølgende Impella-behandling i fire uker 
før prosedyren. Pasienten var i bedring til 
uken før prosedyren da det ble oppdaget 
stor MI. I løpet av denne uken dekompen-
serte pasienten raskt og utviklet kardio-
gent sjokk. Prosedyren ble komplisert 
av løsning av klips fra begge mitralseil, 
sannsynligvis på grunn av degenerative 

forandringer. Pasienten ble operert akutt 
med lang maskintid og kom ikke til bevisst-
het etter operasjonen. 

Hos en tredje pasient tilkom det 
som under prosedyren ble oppfattet som 
ruptur av bakre mitralseil. Denne pasienten 
ble operert vellykket akutt. Det viste seg 
imidlertid at det ikke forelå skade av bakre 
seil, men at klipsen var løsnet. Hadde en 

Tabell 1. N=34

Alder gjennomsnitt % (spredning)
Kjønn 

76 år (62-93 år)
22 menn

NYHA-klasse
NYHA IIb
NYHA III
NYHA IV

3
25
6

Euroscore II % (spredning) 15,5 % (2-53 %)
Kliniske karakteristikker
CABG
AVR
TAVI 
EF < 25 %
Cerebrovaskulær sykdom
Nedsatt lungefunksjon
Nyresvikt
CRT-P/D-non-respondere
Atrieflimmer

12
4
1
11
6
6
5
8
19

Pro-BNP (spredning) 738 pmol/l48 
->4000 pmol/l)

Tabell 2 Ekkokardiografi før inngrep. N=34

Ekkokardiografi
MI grad III+
MI grad IV

26
8

Funksjonell
Degenerativ
Blandet

27
3
4

Venstre ventrikkels EF gjen-
nomsnitt % (spredning)

36 (17-58)
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oppfattet dette ut fra ekkokardiografien, 
kunne en kanskje unngått kirurgi ved å plas-
sere en ny klips. 

To pasienter hadde transfusjonskre-
vende anemi på grunn av gastrointestinal 
blødning i etterkant av prosedyren. Vi har 
ikke hatt cerebrovaskulære hendelser hos 
MitraClip-pasientene. 

Ekkokardiografisk oppfølging skjer 
før utreise og etter 6 måneder. Av klinisk 
vellykkete implantasjoner har 5 pasienter 
kun hatt spor av insuffisiens, 20 pasienter 
hatt mitralinsuffisiens grad I ved utreise og 
6 pasienter grad II. Gjennomsnittlig ejek-
sjonsfraksjon har økt (ikke signifikant) fra 
40 % (17-60) ved utreise til 52 % (30-67) 
etter 6 måneder  (tabell 3).

Av de 34 pasientene vi har behand-
let, har 5 pasienter vært i terminal dekom-
pensert hjertesvikt og uten respons på 

intravenøs medisinsk behandling. 
2 pasienter var i dialyse og 3 i 
kardiogent sjokk. Av disse 5 kunne 
4 utskrives mens 1 døde postope-
rativt etter kirurgi. Median liggetid 
hos de elektive pasientene er 4 
dager. Ved lang liggetid har forlø-
pet vært komplisert av gastroin-
testinal blødning (2), arytmi (2), 
hjertesvikt og optimalisering av 
behandling (1) og alder/rehabilite-
ringsbehov (1). 

Det har ikke vært døds-
fall i sykehus hos de elektive pasientene. 1 
pasient døde 3 måneder etter behandling 
av sepsis. 30 dagers mortalitet ved HUS er 
5,9 %, mens totalmortalitet i vårt materiale 
er 11,8 % (se Kaplan-Meier-kurve, figur 9. 
Dette er sammenliknbart med TRAMI-regis-
teret (6,7 % og 15 % > 76år; 4,7 % og 9 % 
< 76år) og ACCESS-EU (3,4 % 30 dagers 
mortalitet og 17,3 % etter 12 måneder.)

Ser en på de elektive pasientene for 
seg var Euroscore II 12 % (1,5-53 %) med 1 
dødsfall etter tre måneder i oppfølgingsti-
den. Pasientene som ble behandlet innelig-
gende, hadde til sammenlikning Euroscore II 
på 32,5 % (9,5 -47,5 %). Av disse er 3 i live 
etter 6 måneder.

Oppfølging
Så langt har 11 pasienter vært til 6-måne-

ders-kontroll, og vi har derfor et 
begrenset inntrykk av hvordan 
behandlingsresultatet er på dette 
tidspunktet. Det er små endringer 
med tanke på NYHA-klasse og 
MI-grad i forhold til ved utreise på 
dem som har vært til kontroll. Det 
ses bedring i ejeksjonsfraksjon hos 
enkelte av pasientene, bl.a. er det 
hos en CRT-D non-responder sett en 
økning av EF fra 17 % før behandling 
til 30 % etter 6 måneder. 

Tabell 3

Ekkokardiografi resultater Utreise (n=31)  6 måneder (n=11)
MI grad 0
MI grad I
MI grad II

5
20
6

 1 
6
5

EF (gjennomsnitt %, 
spredning)

40 (17-60)  52 (30-67)

Kliniske resultater Utreise (n=31)  6 måneder (n=10)
NYHA I
NYHA II
NYHA III

20
10
1

 7
3

Figur 9. Overlevelse for MitraClip-pasienter. 
Heltrukket linje: Alle pasienter. Prikkete linje: Elektive pasienter. 
Stiplet linje: Øyeblikkelig hjelp pasienter. 
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diskusjon
logistikk 
Samarbeid mellom kardiolog og kirurg er 
essensielt for å sikre riktig seleksjon av 
pasienter, og kirurgi er fortsatt ansett som 
gullstandard for behandling av MI. Vi har 
sett at gjennom perkutan behandling av MI 
kan flere pasienter få et behandlingstilbud 
som de før ikke har hatt. At behandling med 
MitraClip synes effektiv og med lite kom-
plikasjoner hos selekterte pasienter er også 
avgjørende fordi det hele tiden må priorite-
res opp mot annen virksomhet. Prosedyren 
er også relativ tid- og kostnadskrevende. 
Det har vært avgjørende med motivasjon 
og godt samarbeidsklima mellom involverte 
fagpersoner og faggrupper. 

Oppstart med MitraClip-behandling 
har vært resurskrevende og kompleks av 
flere grunner: For det første krever planleg-
ging av utredning og behandling og logistik-
ken rundt dette mye. Det kreves en person-
ressurs til å holde oversikt over pasientene 
og hvor i utrednings- og behandlingsforløpet 
de er. Ekkokardiografien utføres kun av to 
operatører som har tatt denne nye virksom-
heten på toppen av andre oppgaver. Dernest 
skal det koordineres kontakt mellom ulike 
personalgrupper på forskjellige avdelinger. 
Det er et betydelig problem med begrenset 
kapasitet på overvåkningsavdeling og sen-
gepost og for anestesi- og ekkopersonell. 

Pasienttilgang
Logistikken og pasientforløpet hos Mitra-
Clip-pasientene er på flere måter sammen-
liknbart med dem som får utført TAVI med 
hensyn til forløp og involverte avdelinger og 
personell. Det postoperative forløpet er noe 
lettere med median liggetid på fire dager. 

Totalt har rundt 100 pasienter 
blitt henvist for vurdering av MitraClip-
behandling hvorav 34 er behandlet, 35 har 
blitt avvist som uegnet og resten venter 
på utredning, vurdering eller er uavklarte. 
Vanligste grunner til avvisning har vært 
beskjedne symptomer eller beskjeden MI. 
Disse observeres videre lokalt og kan rehen-
vises senere. Anatomiske forhold som gjør 
dem uegnet, er også vanlig, hvor det hyp-
pigste er for kort bakre seil og for mye kalk i 

klaffebladene. Disse pasientene tas ofte opp 
igjen på hjertemøtet for en siste gjennom-
gang og diskusjon for åpen kirurgi. 

Ved mange behandlingssenter i 
Europa har en sett at tilgangen til pasienter 
som er aktuelle for MitraClip, varierer, selv 
på senter som betjener en stor befolkning. 
Vi vet gjennom Euro Heart Survey at pasien-
tene eksisterer. Det rapporteres at personlig 
kontakt med henvisende kardiologer og 
lokale sykehus er svært viktig for å opprett-
holde pasientstrømmen. Ved HUS har vi 
hatt relativ stabil strøm av pasienter siden 
oppstart. For enkelte pasienter har det blitt 
noe ventetid, og vi har denne våren hatt 3 
måneders venteliste for behandling. Spesielt 
i oppstarten med prosedyren anbefales 
det jevn tilgang på pasienter for å bygge og 
opprettholde kompetanse. 

Pasientseleksjon og 
prosedyre 
Prosedyren er komplisert og vi har opplevd 
at det har vært en bratt læringskurve. Et 
poeng er utvelgelse av egnede pasienter, 
både med hensyn til klinikk og ekkokardio-
grafi. Leverandør har hele tiden formidlet 
kontakt med veiledere for “second opinion” 
hvor vi har vært i tvil. Analogt med TAVI-
behandling tar det tid å erfare hvor gren-
sene går for hvilke pasienter man skal gi 
et tilbud. Foreløpig finnes ikke studier som 
klart definerer dette. 

Et annet poeng er det rent prose-
dyretekniske. Samarbeid mellom operatør, 
ekkokardiograføren(e) og støtteperso-
nell er avhengig av en del prosedyrer før 
dette flyter og teamet kan frigjøre seg fra 
proktorering (30-40 prosedyrer anslås av 
firmaet). Firmaet stiller som nevnt tidligere 
med klinisk spesialist på alle prosedyrer og 
med erfaren veileder i prosedyrer som man 
forventer er krevende.

Et tredje moment er at den ekko-
kardiografiske fremstillingen av klaffen i 
ønskede projeksjoner er helt avgjørende for 
prosedyren, og erfaringen vår er at dette 
tidvis er svært krevende. Mye er pasien-
trelatert, som for eksempel leie. Tidvis 
forstyrrer utstyret for gode TØE-bilder. Vi 
har også hatt tekniske utfordringer, bl.a. har 
vi opplevd at bildekvaliteten taper seg ved 
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høy TØE-skop-temperatur ved mye bruk av 
3D ekkokardiografi. 

På HUS er gjennomsnittlig prose-
dyretid 96 minutter. Lengste prosedyre er 
243 minutter og korteste 36 minutter. Som 
forventet er prosedyretiden som går med 
til transseptal punksjon og forberedelse av 
utstyr, gått ned. Anatomiske forhold som 
gjør en prosedyre vanskelig, er uoversiktlig 
og til dels uforutsigbare også for erfarne 
operatører. 

Platehemming er empirisk. En har 
i eksperimentelle studier på gris sett av 
implantatet er endoteldekket etter 3 måne-
der (25) slik at en på samme måte som ved 
TAVI anbefaler ASA livslangt og klopidogrel 
i 6 måneder. Vi har ved HUS lagt oss til den 
praksis at vi forsøker å unngå trippelbe-
handling med ASA/klopidogrel/warfarin. 
Ved atrieflimmer seponerer vi derfor van-
ligvis klopidogrel i løpet av den første uken 
og pasienten får deretter ASA og warfarin i 
henhold til gjeldende retningslinjer. 

Pasient - og ekko-
karakteristikker
Årsaken til MI hos pasientene vi har 
behandlet, har vært strukturell i 3 tilfeller, 4 
har vært blandet og 27 funksjonelle (87 %). 
I forhold til ACCESS-EU-registeret/TRAMI er 
dette en høyere andel funksjonell MI, hen-
holdsvis 77 % og 70 %. En har sett en drei-
ning av behandling fra strukturell MI som 
utgjorde hoveddelen av pasientene i EVE-
REST II-studien, mot større andel funksjo-
nell MI den senere tiden, spesielt i Europa. 
Sannsynligvis gjenspeiler dette at pasien-
tene rekrutteres fra en kohort som har mye 
komorbiditet og dermed høy kirurgisk risiko. 
En subgruppe analyse fra EVEREST II har 
antydet at MitraClip-behandling har lik-
nende effekt som kirurgi hos pasienter med 
FMI, redusert venstre ventrikkelfunksjon og 
alder over 70 år (22-24). 

Vi har sett at kjønnsfordelingen er 
relativt lik det som ble funnet i EVEREST 
II-studien (38 %) og andre registre det er 
naturlig å sammenlikne seg med. TRAMI 
hadde 38 % kvinner, ACCESS-EU hadde 
36 %, mens ved HUS er 12 av 34 kvinner 
(35 %). Vi har behandlet ca. 50 % av pasi-
entene som er blitt henvist for vurdering, og 
av pasientene som er avslått, er kvinnean-

delen ca. 30 %. Dette vil si at vi har avvist 
lik andel menn og kvinner i forhold til dem 
som vi har behandlet. Prevalens av MI er lik 
mellom kjønnene (26). Årsaken til at færre 
kvinner blir henvist og behandlet er usikker. 

effekt
Vi har sett en dramatisk og rask forbedring i 
symptomer og livskvalitet hos en stor andel 
av pasientene som er behandlet. Ved utreise 
har 20 pasienter vært NYHA-klasse I og 10 
pasienter i NYHA klasse II. Foreløpig ser det 
ut til at dette holder seg etter 6 måneder, 
men det er ennå få pasienter som har vært 
til kontroll. Ekkokardiografisk har vi oppnådd 
MI < 2+ hos 31 av 34 pasientene (91 %). 
Dette er fullt på høyde med registerdata fra 
ACCESS–EU og TRAMI (87 %). 

Hos enkelte pasienter har vi sett 
bedring av venstre ventrikkelfunksjon ved 6 
måneders kontroll. Dette er også rapportert 
hos EVEREST II-pasientene, som etter 1 år 
og 4 år viser bedring av venstre ventrikkel-
dimensjoner med bevart eller bedring av EF 
(27,28).

Vi har sett at behandlingen har vært 
effektiv hos selekterte kritisk syke inne-
liggende pasienter. Disse pasientene ble 
behandlet på tross av stor preoperativ risiko. 
En anså det som realistisk å kunne hjelpe 
dem med bakgrunn i data fra 2011 som viste 
at MitraClip-behandling hos pasienter i 
NYHA klasse III-IV med FMI har god akutt 
effekt og akseptable 6 måneders resultater 
(29). Overlevelse var lavest hos pasientene 
med NYHA-klasse IV-symptomer (64 % 
etter 6 måneder), og vår erfaring sammen-
faller med dette. 

For de elektive pasientene er resul-
tatene våre svært gode sammenliknet med 
andre data. 

Foruten to pasienter som ble operert 
akutt, har det ikke vært behov for kirurgi i 
den oppfølgingstiden vi har til nå på noen 
pasienter. 

komplikasjoner
teknisk
Ved 2 prosedyrer har vi hatt komplikasjo-
ner ved prosedyrene i form av løsning eller 
delvis løsning av implantat. Vi har sett at 
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kirurgisk assistanse ved disse tilfellene har 
vært mulig. Det kan være riktig på forhånd 
å avtale om det er aktuelt med kirurgi om 
man ikke får plassert klips eller har forventet 
effekt av behandling og spesielt hvilke tiltak 
som kan tenkes ved komplikasjoner. Som 
antydet med stor spredning i EuroSCORE 
beveger vi oss på en kontinuerlig skala i 
forhold kirurgisk risiko/”operabilitet”. 

blødning
Transfusjonskrevende blødning var i EVE-
REST II-studien vesentlig for forskjellen i det 
primære endepunkt. Forekomst av blød-
ningskomplikasjoner har vært lav hos oss, vi 
ikke sett alvorlige lyskeblødninger, intratora-
kal blødning eller tamponade. Vi har hatt to 
registrerte gastrointestinale blødninger som 
har medført transfusjon. 

slag
Hjerneslag er nest hyppigst registrerte kom-
plikasjonen i andre materialer. Vi har ikke 
hatt noen cerebrale hendelse under eller 
etter prosedyre. Pasientmateriale, oppsett 
og prosedyretid er tilsvarende andre mate-
rialer slik at det ikke er forventet med lavere 
komplikasjonsrate hos oss. 

konklusjon
Mitralinsuffisiens er en hyppig klaffelidelse 
hvor en relativt stor andel er å regne som 
inoperable med åpen kirurgi. Spesielt er 
eldre pasienter med funksjonell MI en 
utfordrende gruppe på grunn av dårlige 
resultater ved etablert behandling. En har 
derfor lenge ventet på et perkutant alterna-
tiv. Vi har sett at behandling med MitraClip 
gir akseptable akutte resultater og er en 
relativt trygg behandling hos pasienter 
med høy operasjonsrisiko. Vi har også sett 
at behandling med MitraClip ikke eksklu-
derer kirurgi. Det vil bli svært interessant 
å se om behandling av funksjonell MI hos 
hjertesviktpasienter vil påvirke mortalitet 
(Reshape HF-studien).
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