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Moderne Mitralplastikk - 
behandlingsMuligheter, 
kirurgiske teknikker og 

indikasjon
Kjell Arne Rein, Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Kirurgisk behandling av mitralinsuffisiens 
kan enten være reparasjon (mitralplastikk) 
eller klaffeerstatning med enten en meka-
nisk eller biologisk mitralventil. Nytten av 
å reparere fremfor å bytte ut klaffen med 
kunstig protese er veldokumentert i flere 
materialer (1,2) og er i dag den metoden 
som foretrekkes dersom forholdene ligger til 
rette for det. Allikevel må man ikke glemme 
at ventilimplantasjon med bevaring av 
subvalvulære strukturer også kan gi godt 
funksjonelt resultat (3,4).

Størst nytte av de kirurgiske repa-
rasjonsmetoder har man ved degenerative 
mitrallekkasjer hvor det foreligger en reell, 
strukturell klaffesykdom. Mindre grad av 
suksess ses etter kirurgisk behandling i 
forbindelse med iskemisk betinget mitral-
lekkasje som er en sekundæreffekt etter 
remodellering av venstre ventrikkel og såle-
des egentlig representerer en myokardsyk-
dom (5,6). Det er da i prinsippet ikke noen 
strukturell feil i selve mitralapparatet.

Kanskje størst betydning for utvik-
lingen av de moderne, kirurgiske repara-
sjonsprosedyrer i mitralklaffen må tilegnes 
den franske hjertekirurgen Alain Carpen-

tier som på slutten av 60-tallet lanserte 
konseptet ”the French correction” (7). Hans 
fortjeneste ligger i systematiseringen av 
de patofysiologiske forhold som forelig-
ger i en degenerert mitralklaff. Han så på 
sammenhengen mellom etiologi, lesjon og 
dysfunksjon. På basis av denne analysen 
utsprang så hans funksjonsklassifisering av 
den dysfungerende mitralklaffen.

Hovedprinsippet for en vellykket 
reparasjon er ifølge Carpentier (figur 1):

 y bevare klaffebevegeligheten så normal 
som mulig

 y lage en stor nok koaptasjonsflate mel-
lom fremre og bakre mitralseil (> 7 mm)

 y remodellere og stabilisere mitralannulus
Mekanismen bak lekkasjen i en syk mitral-
klaff kan i henhold til Carpentiers funksjons-
klassifisering beskrives på følgende måte 
(figur 2):

type i-lekkasje:
I denne situasjonen foreligger det en normal 
klaffeseilbevegelse. Lekkasjen skyldes enten 
annulær dilatasjon eller perforasjon av ett 
eller begge seil.

Figur 1: Normal klaffebevegelse, stor koaptasjonsflate og stabilisering 
av mitralannulus med ring.



hjerteforum   N° 4 / 2012/ vol 2511

type ii-lekkasje:
I dette tilfellet beskrives en unormal klaf-
febevegelse som ved prolaps av klaffeseil. 
Den frie kanten av det ene eller begge seil 
når over klaffeplanet når klaffen lukkes 
under systolen. Slik lekkasje oppstår ved 
elongerte/rumperte chordae og/eller rum-
pert papillemuskel.

type iii-lekkasje:
Denne lekkasjeformen er den mest kom-
plekse funksjonsforstyrrelsen og kan skyldes 
enten:

a) nedsatt klaffeseilsbevegelighet både 
ved åpning (diastole) og lukking (sys-
tole) og fører til ulik grad av stenose og 
lekkasje,

eller:
b) nedsatt klaffeseilbevegelse ved luk-

king (systole) som for eksempel ved 
ventrikkeldilatasjon (kardiomyopati) 
eller remodellert (iskemisk) venstre 
ventrikkel.

Ved både type IIIa- og IIIb-lekkasje kan det 
samtidig foreligge forkalkninger i seil og i 
det subvalvulære apparatet.

Viktig er det at utreder (ekkokar-
diografi-kardiolog) og behandler (thoraxki-
rurg) har en felles forståelse av lekkasjens 
karakter når ovennevnte terminologi brukes 
(figur 3). Denne funksjonsklassifisering av 
klaffesykdommen danner nemlig grunn-
laget for ekkoutredningen preoperativt og 
av selve den kirurgiske klaff-analysen som 
gjøres intraoperativt.

nødvendig preoperativ 
ekkoinformasjon for kirurgen vil derfor 
være:

 y klaffeseilbevegelighet (normal, økt, 
nedsatt?)

 y klaffeseilenes høyde (mm)
 y chordaruptur/papillemuskelruptur?
 y klaffeseilsprolaps (lokalisasjon og 

utbredelse)?
 y medialt/lateralt
 y anteriort/posteriort
 y segmentlokalisasjon
 y annulær dilatasjon (anterioposteriør 

eller septolateral diameter, mm)?
 y forkalkninger?

operativ behandling
kirurgiske tilgjengelige muligheter
Målet for mitralreparasjonen er en struktu-
rell ”re-engineering” av mitralklaffen for å 
opprette normal funksjon uten restlekkasje. 
Langtidsresultater er dårligere med økt 
residivfrekvens dersom det er en restlek-
kasje intraoperativt (8). Mest konse-
kvensfylt synes dette å være ved iskemisk 
(sekundær) lekkasje hvor størrelsen av 
regurgitasjonsvolumet er avgjørende. Det 
kliniske forløpet er derfor mer sårbart selv 
for mindre restinsuffisienser (9). Resulta-
tet bedømmes intraoperativt ved hjelp av 
øsofagus-ekkokardografi. De aller fleste 
degenerative tilstander i mitralklaffen 
kan være gjenstand for reparasjon, men 
suksessraten vil allikevel være avhengig av 
sykdommens utbredelse.

Figur 2: Carpentiers funksjonsklassifisering.

Figur 3: Felles terminologi mellom ekko-undersøker 
og kirurg for segmentlokalisering av klaffepatologien.
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optimal indikasjon for reparasjon er:
 y isolert annulær dilatasjon
 y isolert bakreseilsprolaps (P2)
 y isolert fremreseilsprolaps (A2)
 y isolert restriktivt bakre mitralseil som 

ved funksjonell mitralinsuffisiens

suboptimal indikasjon for reparasjon er:
 y flere prolaps (fremre og bakre, Barlows 

syndrom, fibroelastose)
 y kommissurale prolaps
 y forkalkninger (lokaliserte), eventuelt 

subvalvulær fibrose

Vanskelig/kontraindikasjon for 
reparasjon er (særlig kombinert med 
mitralstenose):

 y mangel på klaffevev (kan erstattes med 
perikard)

 y diffus klaffefortykkelse (fibrotiske og 
immobile klaffeseil)

 y alvorlig deformering, fibrose og forkalk-
ninger av de subvalvulære strukturer

 y utbredt annulær forkalkning

indikasjon for operasjon
Generelt gjelder det ved degenerative 
tilstander at tidlig intervensjon er indisert 
bare dersom man med stor sikkerhet kan 
fastslå at en reparasjon (mitralplastikk) er 
mulig (10). Men det er samtidig også viktig 
å forhindre sekundæreffekter til mitrallek-
kasjen slik som utvikling av forkammeraryt-
mier (AF) og/eller pulmonal hypertensjon. 
Asymptomatiske pasienter med kronisk, 
stor mitralinsuffisiens bør derfor også 
vurderes for kirurgi der hvor sannsynlig-
heten for å oppnå et perfekt resultat med 
mitralplastikk er stor. Dette vil gjerne være 
i sentra hvor man har bred erfaring med 
denne type kirurgi. Operasjon med mitral-
plastikk bør derfor overveies i tidlig fase hos 
asymtomatiske pasienter med stor mitral-
lekkasje hvor det foreligger optimal indika-
sjon for reparasjon (isolert annulær dilata-
sjon, isolert bakre- eller fremreseilsprolaps 
og evt. et isolert, restriktivt bakre mitralseil). 
Dette er også i henhold til ECS/EACTS 
reviderte utgave (2012) av retningslinjer for 
behandling av hjerteklaffsykdom presentert 
på ECS-møtet i München i august i år (11). 

Fra et kirurgisk ståsted er det langt vanske-
ligere å få til et godt operativt resultat med 
plastikken der hvor lekkasjen over år har 
endret vevets beskaffenhet med fortykkelse, 
fibrosering og forkalkning. Nøkkelen til suk-
sess ved mitralplastikk er at alt vev som skal 
moduleres inni i en ny, funksjonsdyktig klaff 
er mykt og føyelig.

Pasienter med symptomer pga. 
stor, kronisk, primær mitralinsuffisiens bør 
imidlertid tilbys operativ behandling om 
ikke alvorlige kontraindikasjoner foreligger 
(i denne sammenhengen vurderes ikke indi-
kasjonen ved sekundær mitralinsuffisiens). 
Det er generelt akseptert at man helst bør 
forsøke å reparere klaffen om forholdene 
ligger til rette for det, men dette avhenger 
som nevnt av anatomi, klinikk og kompe-
tanse hos operatør (kfr. retningslinjer) Det 
siste vil avgjøre kvaliteten på reparasjonen 
og sannsynligheten for at den skal kunne bli 
av varig karakter.

Dersom en reparasjon ikke er mulig, 
bør man tilstrebe en mitralklaffimplantasjon 
med bevaring av det subvalvulære appara-
tet for å ivareta venstre ventrikkels funksjon 
best mulig.

Dersom denne er betydelig redusert 
(EF < 30 %), kan allikevel en varig mitralre-
parasjon bedre pasientens symptomer.

Behandlingen av asymptomatiske 
pasienter med stor mitrallekkasje er kontro-
versiell. Få, om noen, randomiserte studier 
finnes. I henhold til retningslinjene anbefa-
les operasjon ved påvirket venstre ventrik-
kelfunksjon (EF < 60 %, venstre ventrikkels 
endesystoliske diameter over 45 mm) hos 
asymptomatiske pasienter selv om man 
må sette inn en mitralventil, og som nevnt, 
pasienter med bevart funksjon av venstre 
ventrikkel bør opereres tidlig før det utvi-
kler seg varig atrieflimmer eller pulmonal 
hypertensjon.

Asymptomatiske pasienter kan inntil 
symptomdebut, eller før de ekkomessige 
kriterier beskrevet i retningslinjene forelig-
ger, eller før objektivt tegn på dysfunksjon 
av venstre ventrikkel oppstår, følges jevnlig 
(”watchfull waiting”) (12).

Tett oppfølging anbefales også hos 
pasienter hvor enkel reparasjon ikke synes 
mulig. Disse bør tilbys kirurgi når det opp-
står symptomer eller objektive tegn på ven-
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stre ventrikkeldysfunksjon, og da opereres 
relativt raskt, helst innen to måneder.

kirurgiske teknikker
Hvilke kirurgiske teknikker og metoder har 
man til rådighet for å kunne lykkes med et 
godt funksjonelt resultat med kun en trivi-
ell/minimal restinsuffisiens? Hovedprinsip-
pet er å få til en adekvat koaptasjonshøyde 
mellom fremre og bakre mitralseil, og denne 
bør være minimum 7 mm og ligge noen få 
mm under selve annulusplanet. I tillegg bør 
høyden på bakre mitralseil ikke overstige 1,5 
cm, dette for å unngå senere SAM (systolisk 
fremoverbevegelse av fremre mitralseil).

reparasjonsteknikkene består av to 
komponenter:

1) klaffeseil-rekonstruksjonen 
(mitralplastikk)

2) ring-remodelleringen (annuloplastikk)

ad 1:
 y kvadrangulær eller kilereseksjon 

av bakre mitralseil, med eller uten 
”sliding”-teknikk

 y triangulær reseksjon av små partier av 
fremre mitralseil

 y chordatransponering (forflytning, 
overføring)

 y chordaforkortning
 y kunstig chordae-erstatning 

(Gore-Tex-sutur)
 y papillemuskelforkortning eller 

reposisjonering
 y ”edge-to-edge” 

Alfieri-teknikk
 y sutur av kløfter i seil
 y patch-(vevslapp-)

rekonstruksjon av 
klaffeseilperforasjoner

 y klaffeseilekstensjon med 
perikardpatch

 y plikering av kommissurer

ad 2:
 y forsterkning av annulus med ring 

eller bånd (forhindrer sekundær 
annulusdilatasjon)

 y forsnevring av annulus med ringplastikk 
(bedrer koaptasjonshøyden ved sekun-
dær  mitralinsuffisiens)

reparasjon av type i-lekkasje
Denne lekkasjen skyldes en annulær dilata-
sjon, enten symmetrisk som vi ser ved 
degenerative tilstander, eller asymmetrisk, 
ofte posteromedialt i ostiet, ved iskemisk 
betinget mitrallekkasje. Tidligere plikerte 
man (lukket med sutur) kommissurene 
(Kay-plastikk), men dette førte ofte til 
fibrose av kommissurer og til nedsatt klaf-
febevegelighet og eventuelt stenose.

Ring-annuloplastikken som Car-
pentier introduserte i 1968, medfører en 
annulær remodellering framfor en annulær 
forsnevring fra sidene. Ringen gjenskaper 
den normale, systoliske formen (oval) og 
størrelsen på mitralostiet uten å forstyrre 
seilbevegelsen. Man oppnår en optimal 
seilkoaptasjon, og ringen stabiliserer 
annulus og forhindrer videre deformering 
eller dilatasjon (figur 4). Størrelse på ringen 
er avgjørende og velges ut etter nøyaktig 
måling av ostiet. Ringstørrelsen bestem-
mes av avstanden mellom kommissurene 
og/eller arealet av det fremre mitralseilet. 
Formen på ostiet er oval og septolateral-
avstanden er ¾ av distansen mellom kom-
missurene. Ved mitralinsuffisiens er gjerne 
dette lengdeforholdet motsatt.

Figur 4: Annulær remodelllering med ring. ”Smilemunn”utseende av luk-
kelinjen som er lokalisert langt baktil. ”Vanntest” peroperativt.
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Ved degenerative tilstander vil man 
velge en ringstørrelse som er nøyaktig lik 
størrelsen på den ringmåleren som anven-
des, mens ved funksjonell iskemisk type 
I-lekkasje vil man enten velge en spesial-
formet asymmetrisk ring eller gå ett eller to 
nummer ned i størrelse på den ringen som 
anvendes (”restriktiv mitral-annuloplas-
tikk”) (se under type III b-reparasjon). På 
den måten får man krympet anterioposte-
riør-diameteren og kompensert for asym-
metrien som finnes i ostiet pga. posterome-
dial trekning på chordae i P2/P3-segmentet 
av bakre mitralseil. En forutsetning for en 
vellykket ringplastikk er at det er myke, 
ettergivelige forhold i vevet og ikke for mye 
kalk i annulus. I så fall må dette fjernes og 
ny mitralannulus rekonstrueres med auto-
logt perikard.

Det finnes mange ulike implantater 
for å understøtte formen til mitralannulus. 
Det kan enten være en ring eller et bånd; 
noen er rigide, andre semi-rigide og enkelte 
helt fleksible. Ved iskemisk mitrallekkasje 
bør man velge en rigid eller semirigid ring 
som bibeholder den ovale formen på ostiet 
og er mindre ettergivelig for evt. ytterligere 
dilatasjon.

Anatomiske nabostrukturer man for 
øvrig må være oppmerksom på ved mitral-
plastikk er AV-knuten og grener fra ramus 
circumflexus. Selv om dette er mer sjeldent 
enn ved mitralventil-kirurgi, kan det også 
ved ringplastikk skje knekkdannelse på karet 
med obstruksjon og kompromittert sirkula-
sjon til lateralveggen og infarktutvikling. 
AV-blokk er også en komplikasjon som kan 
oppstå. Generelt kan man si at ved degene-
rative tilstander bruker man ringstørrelser 
mellom 32 og 38 mm, ved funksjonelle 
ischemiske tilstander mindre ringer mellom 
26 og 30 mm.

reparasjon av type ii-lekkasje

Fremreseilsprolaps
En normalt fungerende mitralklaff betyr 
at de frie kantene av fremre og bakre seil 
møtes i samme plan i systole i en høyde 
av 7-8 mm (koaptasjonslengden) noen 
millimeter under selve annulusplanet (figur 
5). Klaffeseilsprolaps oppstår når den frie 
klaffeseilskanten beveger seg over annulus-
planet under systolen. Fremreseglsprolaps 
er vanlig ved degenerativ klaffesykdom med 
ruptur av chordae og er forskjellig fra ”bil-

Figur 5: Normal klaff, type II-lekkasje med prolaps og billowing av seil uten prolaps eller 
lekkasje.
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lowing” av seil som man for eksempel 
ser ved Barlows sykdom hvor den frie 
kanten møtes under annulusplanet, 
men hvor mesteparten av seilvevet 
gjerne løfter seg over klaffeåpningens 
plan. Dette behøver ikke å gi opphav 
til type 2-lekkasje (figur 5).

Hvilke teknikker kan man 
anvende for å bringe koaptasjonslin-
jen av den frie kant mellom fremre 
og bakre seil tilbake slik at klaffen blir 
kompetent? Det er mengden av vev 
i fremre mitralseil som er tetnings-
materialet i en mitralklaff og som 
forhindrer lekkasje. Av den grunn bør 
man ikke gjøre større reseksjoner av 
prolaberende vev i fremre seil, men 
heller bevare og forankre løse partier. 
Fremreseilsreseksjon bør ikke omfatte 
mer enn 10 % av seiloverflaten, mao. 
små triangulære reseksjoner kan til-
lates (figur 6).

Større prolapser ser man når 
chordae til fremre seil er røket eller 
overstrukket. Slik defekt kan repa-
reres enten ved transponering av 
sekundærchordae til den frie kanten 
(figur 7), ”flipover”-teknikk (figur 8) 
eller anvendelse av kunstige chordae 
av PTFE (Gore-Tex) som er blitt den 
vanligste metoden de senere år (figur 
9).

Det som imidlertid kan være 
en teknisk utfordring, er å bedømme 
riktig lengde på den kunstige chorda 
tendineae for at koaptasjonshøyden 
med motstående seil skal bli tilstrek-
kelig (> 7 mm). Ulike metoder finnes 
for slik tilpasning hvor man som regel 

Figur 6: Triangulær reseksjon av fremre seil.

Figur 7: Transponering av sekundær chorda til den frie kanten.
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velger seg et referansepunkt i annulusnivå 
hvor seilhøyden synes normal (ofte P1 
segmentet). Likeledes er det laget Gore-
Tex-tråd i flere løkker hvor lengden av hver 
chorda er målt ut på forhånd.

Mer avansert metode for å korrigere 
fremreseilsprolaps er å korrigere på papille-
muskelnivå. Dette er aktuelt når chordae er 
strukket, men ikke røket. Både papillemuskel 
og overstrukne chordae kan forkortes. Dette 
er imidlertid kirurgi som må foregå langt 
nede i ventrikkelen under annulusplan og er 
teknisk krevende (figur 10).

Den kunstige Gore-Tex chorda festes 
på toppen av papillemuskelen hvor det ofte 
er et fibrotisk parti som tråden kan foran-
kres i på en trygg måte uten at den skjærer 
gjennom vevet.

Papillemuskelruptur er ikke anbefalt 
reparert og oppstår helst i infarsert myokard 
med dårlig suturhold. I slike tilfeller vil man 

bevare mitralapparatet 
og sette inn en kunstig 
mitralventil. Ventrikkelen 
vil da kunne opprettholde 
sin kontraktile egenskap, 
også i longitudinell ret-
ning, og derved bibeholde 
ventrikkelfunksjonen. 
Uansett, ved alle rekon-
struksjoner av fremreseils-
prolaps som involverer det 
subvalvulære apparatet, 
vil en remodellerende ring 
– annuloplastikk – være 
nødvendig for å redusere 
tensjonen på suturene 
ved å forhindre ytterligere 
annulær dilatasjon.

bakreseilsprolaps
Reparasjon av bakreseils-
prolaps framstår som noe 
enklere enn på fremre seil. 
Vanligste årsak til lekkasje 
er prolaps av P2-segmen-
tet av bakre mitralseil. I 
dette området er belast-
ningskreftene størst. Sjeld-
nere prolaps er affeksjon 
av P1-segmentet, og derfor 
brukes gjerne denne 
anterolaterale delen av 
seilet som referanseom-

råde når riktig høyde på øvrige prolaberende 
strukturer av fremre og/eller bakre seil skal 
bedømmes. Mange av de beskrevne teknik-
kene for reparasjon av fremreseilsprolaps 
gjelder også for bakreseil. Allikevel, på bakre 
seil kan man i større grad tillate seg både 
triangulære og kvadrangulære reseksjoner 
med samtidig annulær plikasjon (med/
uten sliding) for derved å oppnå meget gode 
reparasjoner og kompetent klaff (figur 11). 
Imidlertid, et konsept som i det siste har 
blitt rådende mht. reparasjon av bakreseil-
sprolaps, er: ”Heller reparere, dvs anvende 
neo-chordae, fremfor å resesere (fjerne)”. 
På den måten vil konfigurasjonen og mobi-
liteten av seilet bevares på enn bedre måte, 
men noen sammenlignende studie mellom 
de to nevnte teknikker finnes ikke. Det som 
er av stor betydning, er at seilhøyden på 
bakre mitralseil etter reparasjonen ikke er 
mer enn 1,5-2 cm.

Figur 8: ”Flipover”-teknikk fra bakre mitralseil til fremre.
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reparasjon av type iii-lekkasje

diastolisk restriksjon av seilbevegelsen 
(iii a)
Den reduserte bevegelsen av seilene skyl-
des sammenvoksning av kommissurene, 
fortykkede seil, fibrose av chordae med eller 
uten forkalkninger (ses ofte etter giktfeber). 
Dette kan føre til en kombinasjon av både 

mitralstenose og -insuf-
fisiens. Kommissurotomi 
er velkjent fra tidligere, 
men i det store og hele 
er korreksjon av type III 
a-lekkasje vanskelig og 
utfordrende og vil som 
oftest ende med pro-
teseimplantasjon (13). 
Vanligvis vil det ikke 
være mulig å bevare de 
subvalvulære strukturer 
pga. sammenvoksninger, 
skrumpninger, forkalk-
ninger og manglende 
funksjonalitet.

systolisk restriksjon 
av seilbevegelsen  
(iii b)
Her er klaffeseil oftest 
velbevart og lekkasjen 
skyldes mer en ven-
trikkelremodellering 
slik som ved iskemisk 
hjertesykdom og dilatert 
kardiomyopati. Selv om 
årsaken til lekkasjen 
egentlig ikke sitter i selve 
klaffen, vil man allikevel 
av praktiske hensyn 
adressere problemet 
der det visualiseres, 
nemlig i mitralannulus. 
Annulær remodellering 
gjøres med bruk av en 
mindre ring enn hva som 
egentlig måles (restriktiv 
mitral-annuloplastikk) 
(figur 12). Man må ofte 
gå ned opptil to nummer 
fra den størrelsen man 
måler til det ringvalg 
man gjør. Dette fører til 
at tilstrekkelig koapta-

sjonslengde mellom fremre og bakre seil 
kan oppnås (figur 13). Ringsuturene må 
settes dypt nok i annulus, gjerne med en 
dobbelrekke, for at ikke ringen skal løsne 
etter en aggresiv ”down-sizing”. Det kan 
bli betydelig tensjon og belastning på disse 
suturene.

Figur 9: Bruk av kunstig chordae (PTFE, Gore-Tex) på fremreseilsprolaps. Tilpas-
sing av riktig lengde.
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Figur 10: 
Papillemuskel-
forkortning 
ved elongerte 
chordae.

Figur 11: Forskjel-
lige reseksjons-
teknikker ved 
prolaps av bakre 
mitralseil.
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Figur 12: Restriktiv 
mitral annulo-
plastikk ved 
sekundær mitral   
-in suffisiens. 
”Down-sizing” av 
annulus på grunn 
av asymetri.

Figur 13: Solid 
forankring av ringen 
nødvendig på grunn av 
tensjon på suturene. 
Bakre seil blir som en 
”støtpute” for fremre 
mitralseil.
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Andre teknikker som kommer til anvendelse 
er:

 y ”leaflet extension”
 y kutte sekundærchordae (dette forstyrrer 

ventrikkelmobililteten)
 y flytte/reposisjonere papillemuskel
 y remodellere venstre ventrikkel dersom 

det foreligger aneurisme/dyskinetiske 
partier

andre ”kirurgiske” overveielser
Systolisk fremoverbevegelse av fremre 
mitralseil (SAM) er et viktig begrep i forbin-
delse med mitralplastikk. Den distale delen 
av fremre mitralseil forflytter seg til venstre 
ventrikkels utløpstaktus (LVOT) og kan lage 
en obstruksjon (intraventrikulær gradient) 
og likeledes en betydelig restinsuffisiens 
i mitralostiet. SAM etter klaffereparasjon 
skyldes for mye klaffeseilsvev på bakre seil 
og medfører at høyden på bakre seil blir for 
stor og at koaptasjonslinjen derved skyves 
for langt ut i LVOT, eller at man bruker for 
liten ring.

Som regel forsvinner SAM ved god 
fylning av venstre ventrikkel, men av og 
til må man redusere høyden på det bakre 

mitralseilet, for eksempel med en båtinci-
sjon. Dette gjøres for å flytte lukkelinjen 
mer bakover, eventuelt bytte ut og velge 
en større ring. Generelt kan man si at ved 
degenerative sykdommer bør man bruke 
så stor ring som mulig nettopp for å unngå 
dette problemet.

Mitralplastikk med alfieris ”edge-to-
edge”-reparasjonsteknikk
En helt annen mitralplastikkmetode med 
stor suksess og med godt langtidsresultat 
er den såkalte ”edge-to-edge”- eller ”double 
orifice”-reparasjonsteknikk beskrevet av 
professor Ottavio Alfieri i Milano i 1991(14). 
Metoden går i all enkelthet ut på å sy 
sammen med uresorberbar tråd det fremre 
og bakre mitralseil der hvor i ostiet lek-
kasjen sitter. Som regel er dette sentralt 
mellom A2 og P2, og man får et symmetrisk 
ostium med to like store åpninger på hver 
side – medialt og lateralt (figur 14A og B) 
(15). Sitter lekkasjen mer eksentrisk, for 
eksempel mellom A3 og P3, vil man med 
metoden få en stor åpning lateralt og en 
betydelig mindre åpning medialt (asym-
metrisk Alfieriplastikk). ”Edge-to-edge”-tek-
nikken anvendes ved primær mitrallekkasje, 
men også ved sekundær eller funksjonell 

Figur 14. A og B: Alfieris kirurgiske ”edge-to-edge”-teknikk. C og D: Perkutan ”edge-to-
edge”-mitralplastikk med MitraClip-systemet
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mitralinsuffisiens. Forutsetningen for at det 
ikke skal bli en stenose etter plastikken er at 
den globale arealstørrelsen på ostiet er over 
2,5 cm² etter reparasjonen. Dette måles 
intraoperativt med Hegarstifter. Langtids-
resultatene er oppløftende, men det er en 
betydelig økt fare for residiv dersom man 
ikke samtidig også gjør en annuloplastikk 
med innsying av en mitralring. Det er opptil 
20 % flere reoperasjoner etter fem år hos 
pasienter som ikke får en samtidig ringplas-
tikk (16,17).

perkutan ”edge-to-edge- mitralplastikk
Prinsippet for perkutan kateterbasert repa-
rasjon av mitralklaffen baserer seg nettopp 
på dette kirurgiske konseptet til Alfieri. Per 
dato er det kun et system (MitraClip fra 
Abbot) som er i klinisk bruk og går ut på en 
approksimering av fremre og bakre mitral-
seil (figur 14C og D) (15). Til forskjell fra 
den kirurgiske ”stamfarprosedyre” vil man 
ved MitraClip-systemet ikke få anlagt noen 
ringplastikk. Om dette vil medføre flere rest-
lekkasjer pga. vedvarende, evt. tiltagende 
dilatasjon, vites ikke da observasjonstiden 
fortsatt er for kort.

avslutning – veien videre
Det har vært en betydelig utvikling i den 
kirurgiske behandlingen av mitralinsuffi-
siens gjennom de siste decennier fra enkle 
lukkede kommissurotomier, ventilimplanta-
sjoner hvor store deler av mitralapparatet 
ble fjernet, til moderne reparasjonsteknikker 
hvor mest mulig struktur bevares. Paradig-
met ”respect rather than resect” har bidratt 
til bedre å bevare ventrikkelfunksjonen, 
og mitralplastikk rent generelt reduserer 
tromboembolifaren, gir mindre risiko for 
endokarditt og øker overlevelsen (18).

Ikke bare har det vært en utvikling i 
hvordan de reparative prosedyrer gjennom-
føres, men også en utvikling i den kirurgiske 
tilgang til mitralklaffen. Fortsatt gjøres de 
fleste mitralplastikker gjennom åpen kirurgi 
via en sternotomi. Flere og flere anvender 
minimal-invasive teknikker via minithoraco-
tomier med videoassistanse for visualise-
ring og samtidig bruk av robotassistanse.

Det som er spennende i tiden som 
kommer er å følge utviklingen i transkateter-
teknikker for mitralklaffereparasjoner (19). 

Konsept som det fortiden arbeides med, er 
bl.a.:

 y MitraClip-systemet (videreutvikling med 
separat bevegelse av clip-armer)

 y neo-chordae fra apex eller antegrad via 
venstre atrium

 y koronarsinus annuloplastikksystemer
 y direkte, transseptale 

annuloplastikksystemer
 y spacer i mitralostiet
 y perkutan implantering av mitralklaff 

(TMVR)
Dette er metoder som vil bli nærmere 
beskrevet i årene som kommer. De fleste 
minimal-invasive og perkutane kateter-
prosedyrer forsøker å imitere de veldoku-
menterte og velutprøvde kirurgiske repa-
rasjonsteknikker som har vist seg å ha god 
holdbarhet. Om de mindre invasive prose-
dyrer i fremtiden vil oppnå samme kvalitet 
gjenstår fortsatt å se.

Men uansett hvilken tilgang og 
metode man velger (sternotomi, minimal-
invasiv eller perkutan kateterbasert) er 
målet det samme, nemlig å gjenopprette en 
velfungerende mitralklaff uten lekkasje eller 
stenose.

Figurene er fra: Carpentiers ”Reconstructive 
Valve Surgery” Saunders 2010. Med til-
latelse fra forlaget.
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