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Abstract 

Background: Today, degenerative aortic valve stenosis, also called aortic stenosis (AS), is 

the most prevalent disease of the heart valves in the Western world, and the prevalence is 

expected to increase with the aging population. The introduction of TAVI (transcatheter aortic 

valve implantation) was introduced in 2002. It has changed the management of AS 

fundamentally. TAVI has been established as the preferred therapeutic option for patients 

with severe AS who are inoperable or has a high surgical risk.  

 

Objective: The aim of the study is to give an overview on the development of TAVI, its 

implementation as a therapy of patients with AS, and present how the procedure has changed 

the indications and prognosis for this group of patients. 

 

Methods: We conducted a non-systematic search in literature in databases, registries, 

guidelines and books.  This was supplemented with interviews with cardiologists and thoracic 

surgeons.  

 

Results: The search resulted in the use of 48 articles and 11 studies. Studies has shown that 

TAVI is non-inferior to SAVR in intermediate-risk patients. Various limitations of TAVI 

where found, like valve durability and function, paravalvular leak, interference in the 

conducting system, and differences in morbidity and mortality.  

 

Conclusions: This literature search indicates the use of TAVI in high-risk patients is 

supported by robust data from multiple randomized clinical trials. Ongoing trials will 

hopefully provide important information of the use of TAVI in intermediate-risk-, low-risk- 

and younger patients, and in patients with bicuspid AS. Literature indicates that we are 

moving in a direction of broader indications for the use of TAVI as therapy of AS. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av oppgaven og problemstilling  

I dag er degenerativ aortastenose (AS) den mest prevalente hjerteklaffeilen i den vestlige 

verden. Det er den nest hyppigste årsaken til hjertekirurgi. Introduksjon av mini-invasive 

klaffprosedyrer (Transkateter aortaklaff implantasjon (TAVI)) for behandling av AS er 

ganske nylig blitt tatt i bruk i Norge og internasjonalt. TAVI øker i sin utbredelse og 

indikasjonsstillingen er i stadig endring. Det er en økende etterspørsel fra pasientene, og 

økende drift fra industrien, noe som driver en rask endring og utvikling innenfor dette feltet.  

På grunnlag av dette valgte vi å gjøre en litteraturstudie for å finne ut hvordan kateterbaserte 

prosedyrer for behandling av aortastenose fører til endringer i indikasjonsstilling og prognose. 

TAVI er allerede er en etablert behandlingsmetode hos symptomatiske AS pasienter med høy 

kirurgisk risiko. I hoveddelen av oppgaven fokuserer vi på pasientgruppene; alvorlig 

symptomatiske AS pasienter med lav- og intermediær kirurgisk risiko og hos yngre pasienter 

med AS. Vi ser på nye studier som inkludere disse pasientgruppene og utfordringen som er 

knyttet til TAVI hos disse. Som en liten del av oppgaven har vi også intervjuet kardiologer og 

thoraxkirurger, dette for å se hvordan daglig klinisk praksis foregår innenfor dette temaet.  

1.2 Om pasienter med aortastenose 

1.2.1 Aortastenose 

Aortastenose (AS) er en obstruksjon av blodstrøm gjennom aortaklaffen grunnet patologisk 

innsnevring. Man deler AS gjerne inn i valvulær, subvalvulær og supravalvulær stenose. Ved 

forsnevring gjennom aortaostiet kan trykket i venstre ventrikkel øke, og dermed belastningen 

på denne. For å opprettholde minuttvolumet fører dette til en kompensatorisk konsentrisk 

hypertrofi av venstre ventrikkel. Dette fører også til økende fibrose av myokard. 

Ejeksjonsfraksjonen er til å begynne med normal, og etter hvert fører hypertrofi til diastolisk 

dysfunksjon med redusert compliance og fylling av venstre ventrikkel. Dette kan lede til 

diastolisk hjertesvikt. Til slutt vil en kunne få dilatert kardiomyopati med økt endediastolisk 
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volum. Misforholdet mellom det hypertrofierte myokardium og oksygenkravet kan videre 

føre til myokard iskemi. Til slutt kan obstruksjonen resultere i hjertesvikt. (1) (2) (3) (4)  

1.2.2 Etiologi  

Viktigste årsaker til valvulær aortastenose er medfødt abnorm klaff, kalsifiserende sykdom og 

revmatisk klaffesykdom. På verdensbasis er revmatisk klaffesykdom den vanligste, og 

affeksjon av mitralklaffen fører da nesten alltid til en påfølgende revmatisk aortaklaffsykdom. 

I Nord-Amerika og Europa er sykdommer i aortaklaffen primært grunnet kalsifisering av 

klaffesegl (vanligste årsak hos pasienter >70 år) eller en medfødt bikuspid klaff (ledende 

årsak hos yngre). (5) (2)  

Kalsifiserende degenerasjon av aortaklaffen kan skje på grunn av en inflammatorisk prosess 

tilsvarende aterosklerose, med lipidakkumulering, inflammasjon og kalsifikasjon. Pasienter 

med en bikuspid eller unikuspid aortaklaff utvikler samme degenerative endringer, men på et 

tidligere stadium på grunn av abnormal hemodynamikk gjennom klaffen. Den tredje 

primærårsaken til AS, revmatisk klaffesykdom, involverer en kronisk, autoimmun prosess 

med typiske endringer karakterisert av en fusjon av kommisurene mellom seglene og en liten 

åpning sentralt. (2) (5) Sjeldnere årsaker til AS er autoimmune sykdomer, som systemisk 

lupus erytematosus og andre vaskulitter. Andre sjeldne årsaker er metabolske sykdommer, 

som Fabrys sykdom og alkaptonuri. (5) (6) 

1.2.3 Forekomst 

I dag er degenerativ aortastenose den mest prevalente hjerteklaffeilen i den vestlige verden. 

Det er den nest hyppigste årsaken til hjertekirurgi. (5) Insidensen av aortastenose øker med 

alderen. På grunn av en aldrende befolkning i rike land er prevalensen av pasienter med 

aortastenose økende. (7) Forekomsten er 3-4 ganger hyppigere hos menn. (3) Tromsøstudien 

(2012), en populasjonsbasert prospektiv studie, fant følgende prevalens i de ulike 

aldersgruppene: 0,2 % i 50-59 årskohorten, 1,3 % i 60-69 årskohorten, 3,9 % i 70-79 

årskohorten og 9,8 % i 80-89 årskohorten. (8)  
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1.2.4 Symptomer ved aortastenose 

Aortastenose er en langsom progredierende sykdom med en initial asymptomatisk fase, noe 

som gjør at pasientene sent søker hjelp. Dermed blir diagnosen lett oversett. Opptil halvparten 

av diagnosene stilles post mortem. Sykdommen begynner ofte med en lang latensperiode uten 

symptomer, deretter vage symptomer (redusert arbeidsevne og økt trøtthetsfølelse). Etter 

hvert kan pasienten få mer åpenbare symptomer som anstrengelsesdyspoe eller 

anstrengelsesutløste brystsmerter(angina), svimmelhet og synkope. Når disse 

kardinalsymptomene oppstår er det nødvendig med rask intervensjon. Det er viktig å være 

oppmerksom på at eldre pasienter ikke alltid utvikler de klassiske symptomene, men ofte mer 

generelle uspesifikke symptomer. Andre kan få en mer akutt sykdomsdebut. (5) (1) (2) (3) (6) 

1.2.5 Diagnostikk av aortastenose 

Pasienten må evalueres nøye for å diagnostisere og kvantifisere hjerteklaffesykdom og 

konsekvenser av denne. (9) Dette gjøres av et multidisiplinært hjerteteam, bestående av 

klinisk kardiolog og en hjertekirurg, ofte i samarbeid med subspesialister i 

intervensjonskardiologi, kardiovaskulær radiologi og anestesiologi. (10) Tabell 1 viser en 

oppsummering av viktige spørsmål som må besvares for evalueringen av pasienten som skal 

gjennomgå klaffeintervensjon.  

Essensielle spørsmål i evalueringen av pasienter som skal gjennomgå 

klaffeintervensjon 

Hvor alvorlig er hjerteklaffsykdom? 

Hva er etiologien for hjerteklaffsykdom? 

Har pasienten symptomer? 

Er symptomer relatert til klaffesykdom?  

Finnes det tegn hos asymptomatiske pasienter som kan indikere et forverret utfall hvis 

intervensjonen utsettes?  

Hva er pasientens forventede levetid* og forventede livskvalitet? 

Oppveier forventet nytte ved intervensjon (versus spontant utfall) risikoen for den?  

Hva er optimal behandlingsmodalitet? SAVR (mekanisk eller biologisk), kirurgisk 

klaffereparasjon, eller TAVI? 
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Er de lokale ressursene (lokal erfaring- og utfallsdata for gitte intervensjon) optimal for den 

planlagte intervensjonen? 

Hva er pasientens ønsker?  

Tabell 1. Modifisert tabell hentet fra (7).  
* Forventet levetid skal estimeres etter alder, kjønn, komorbiditeter, og landsspesifikk 

forventet levetid 

Aortastenose kan påvises ved karakteristisk auskulatsjonsfunn over hjertet: en ru crescendo-

decrescendo systolisk bilyd, høyest i 2. høyre interkostalrom, vanligvis styrke ≥3, med 

utstråling til karotidene. Hos asymptomatiske pasienter kan man i tillegg finne følgende funn 

ved klinisk undersøkelse: sakte økende puls (pulsus tardus), liten pulsamplityde (pulsus 

parvus), enkle eller paradoksale splittelser av andre hjertelyd og fjerde hjertelyd. (2) (6) (3) 

For definitiv diagnostikk av AS vil man utføre transthorakal Doppler-echokardiografi og 

EKG. Man kan måle pro-BNP for å få informasjon om eventuell grad av hjertesvikt. 

Transthorakal ekkokardiografi er anbefalt som initial undersøkelse for pasienter med mistenkt 

AS, hvor en kan identifisere antall klaffesegl, vurdere klaffebevegelighet, grad av 

kalsifisering av segl, funksjon og tykkelse av venstre ventrikkel og måle forsnevring over 

aortaklaffen og trykkgradient. (3) (7) Maksimal transaortahastighet og Doppler-derivert 

gjennomsnitts trykkgradient gjøres for å finne alvorlighetsgraden av stenose. Tabell 2 

nedenfor viser en grov klassifikasjon av AS-alvorlighetsgrad. (6) For en mer detaljert 

gradering kan følgende parametere også vurderes: ventrikkelfunksjon, dens størrelse og -

veggtykkelse, grad av kalsifisering av klaffen, blodtrykk og funksjonsstatus. (7) 

Symptomatisk alvorlig AS (stadium D) deles videre inn i D1 (symptomatisk alvorlig 

høygradient AS), D2 (symptomatisk alvorlig lavgradient AS med LVEF <50%) og D3 

(symptomatisk alvorlig lav-flow, lavgradient AS med LVEF ≥50%. (11) 

Klassifikasjon av AS-alvorlighetsgrad 

Klassifikasjon Transaorta-

hastighet (m per 

sekund) 

Gjennomsnitt av 

trykkgradient (mm 

Hg) 

Aortaklaff-areal 

(cm2) 

Normal < 2,0 < 10 3,0-4,0 

Mild 2,0-2,9 10-19 1,5-2,9 

Moderat 3,0-3,9 20-39 1,0-1,4 

Alvorlig ≥ 4,0 ≥ 40 <1,0 

Tabell 2. (6)  
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1.2.6 Prognose 

Overlevelsen av AS er god i den asymptomatiske fasen, hvor overlevelsesraten er 

sammenliknbar mellom asymptomatiske pasienter i alder- og kjønnsmatchet kontrollgruppe. 

Etter utvikling av symptomer øker mortaliteten til 90 % innen noen få år. Utskifting av 

klaffen/ aorta valve replacement (AVR) vil kunne hindre denne raske utviklingen. (5) (6) 

Figur 1 nedenfor viser en skjematisk fremstilling av forløpet for pasienter med alvorlig AS og 

virkningen av AVR ved sykdomsdebut.  

 

Figur 1. (5) Skjematisk fremstilling av sykdommens naturlige forløp og virkningen av TAVI 

ved sykdomsdebut.  

1.2.7 Behandling av aortastenose 

Den eneste kurative behandlingen av aortastenose er åpen klaffekirurgi/ surgical aortic valve 

replacement (SAVR) eller, i senere år, transkateter implantasjon av en ny klaff/ transcatether 

aortic valve implantation (TAVI). (3) Erstatning av aortaklaffen anbefales for de fleste 

symptomatiske pasienter med signifikant AS på ekkokardiografi. For de fleste 

asymptomatiske pasienter anbefales avventing, dog med kontroller med serie doppler 

ekkokardiografi hver sjette til tolvte måned. Kardiologisk oppfølging er nødvendig for alle 

pasienter med symptomatisk moderat og alvorlig AS, pasienter med alvorlig AS uten 

symptomer, og pasienter med venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon. Ingen medikamentell 

behandling bremser utviklingen av aortaklaffsykdom eller bedrer overlevelsen. For optimalt 

behandlingsresultat, bør man likevel medisinsk behandle komorbide tilstander som 

hypertensjon, atrieflimmer og koronararteriesykdom. Av pasienter med AS har rundt 50% 

hypertensjon og 5% atrieflimmer.  (6) 
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Medikamentell behandling  

Ingen medikamentell behandling av AS kan bedre utfallet sammenliknet med naturlig forløp 

av sykdommen. Pasienter med symptomer på hjertesvikt, og som er uegnet for kirurgi eller 

TAVI, eller er i påvente av en av disse, bør behandles medikamentelt etter retningslinjer for 

hjertesviktbehandling. (7)  

Utskifting av aortaklaffen (AVR) 

Utskifting av aortaklaffen er indisert for bedring av overlevelse og bedring av systolisk 

funksjon av venstre ventrikkel hos pasienter med alvorlig symptomatisk AS. (10) Utskifting 

av aortaklaffen kan gjøres ved åpen hjerteoperasjon (SAVR) eller ved en teknikk der en 

kunstig klaff føres via et plastkateter inn til hjertet (TAVI). (12) Kirurgisk risiko bør vurderes 

av et hjerteteam. Nåværende data favoriserer TAVI hos eldre pasienter med økt kirurgisk 

risiko, særlig når transfemoral tilgang (TF) er mulig. Likevel bør et hjerteteam individuelt 

evaluere pasientene om det skal foretas TAVI eller SAVR. (7) 

SAVR. Konvensjonell behandling av pasienter med alvorlig AS som er friske nok for kirurgi 

er SAVR. SAVR er et relativt stort inngrep som krever thoracotomi og hjerte-lungemaskin. 

Det er i tillegg en nokså belastende postoperativ fase. Resultatene er utmerkede etter SAVR 

hos pasienter som ikke har høy risiko for operasjon. Det må gjøres en avveining av risiko og 

potensiell nytte av SAVR. SAVR kan være uegnet for pasienter på grunn av medisinske 

komorbiditeter eller tekniske betraktninger, som for eksempel hvis pasienten har arrdannelse 

fra tidligere hjertekirurgi eller kalsifisert aorta. (2) (10) (13) 

Etter valg av SAVR blir neste valg mellom mekanisk eller biologisk klaffprotese. Valg av 

protesen er ofte basert på ulike faktorer, blant annet pasientens preferanse, alder, 

funksjonsnivå og eventuell kontraindikasjon for antikoagulasjon. ESC (europeiske 

retningslinjer) anbefaler biologisk protese for pasienter > 65 år (klasse IIa-anbefaling) og 

kontraindikasjon av antikoagulasjonsbehandling (klasse I-anbefaling). De anbefaler derimot 

mekanisk protese for pasienter <60 år (klasse IIa-anbefaling) og har risiko for aksellerende 

strukturelle degenerering av klaffen (klasse I-anbefaling). For pasienter mellom 60-70 år kan 

begge typene brukes. Prognosen etter SAVR er generelt god, 30 dager mortalitet etter SAVR 

var 1,4% (data fra Norsk hjertekirurgiskregister 2017). Komplikasjoner etter SAVR deles i 

tidlig og sene komplikasjoner. Tidlige komplikasjoner er blant annet paravalvulær lekkasje 
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(PVL), aortadisseksjon, koronarstenose, hjerneslag og mediastinitt. Sene komplikasjoner 

inkluderer blant annet infeksiøs endokarditt, pannus dannelse (fibrovaskulær vev eller 

granulasjonsvev) og PVL. (14) (15) (16) 

 

TAVI. TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) er en mini-invasiv metode som gir 

mindre operasjonstraume og videre mulig lavere akutt risiko og lettere forløp (som 

rehabilitering). (15) TAVI er et mindre invasivt alternativ til SAVR for behandling av 

pasienter med AS. Ved denne behandlingsmetoden er det ikke nødvendig med sternotomi 

eller hjerte-lunge-maskin. Pasienten kan sederes og får oftest lokalbedøvelse. En kunstig klaff 

av «biologisk» materiale presses sammen. Det lages en perkutan inngang, oftest via 

lyskearterien, kalt transfemoral tilgang (TF), hvor plastkateteret føres inn til hjertet via aorta. 

Klaffen ekspanderes, og dermed presses den native klaffen til side. Komplikasjonen ved 

TAVI er delt i periprosedural og langsiktige. Periprosedurale komplikasjoner inkluder blant 

annet vaskulære begrensninger (relatert til tilgang), perforasjon av ventrikkelvegg, 

klaffekomplikasjoner (ruptur og paravalvulær aortainsuffisiens), arytmier og død. Langsiktige 

TAVI-komplikasjoner inkluderer paravalvulær insuffisiens, klaffetrombose, infeksiøs 

endokarditt, blødning og død. (17) (12) (18) (13)  

Kateterbaserte klaffeprosedyrer øker i utbredelse. Figur 2 nedenfor viser at det er en nedgang 

antall SAVR og en økning i antall TAVI i Norge. Prosedyren og utstyret som brukes er ny og 

fortsatt under utvikling. Dermed er det fortsatt en del risiko og begrensinger knyttet til den. I 

tillegg er indikasjonsstillingen stadig i endring. Dette er noen elementer vi skal diskutere 

videre i oppgaven. (15) 

I Norge utføres kateterbasert hjerteklaffbehandling ved seks sykehus: Haukeland 

universitetssjukehus (HUS), LHL-klinikkene Feiring, OUS Rikshospitalet, OUS Ullevål, St. 

Olavs Hospital og Tromsø (UNN). I Norge registreres TAVI-behandlingene i et 

kvalitetsregister - Norsk register for invasiv kardiologi (NORDIC). Figur 3 viser antall 

pasienter som fikk utført TAVI i 2017. (12) Årsrapporten for 2018 publiseres høsten 2019. 

Under intervjuer har vi fått vite at antallet utførte TAVI i Norge i 2018 var rundt 700, flest 

utført ved OUS.  
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Figur 2. Hentet fra Norsk Hjertekirurgiregister «Årsrapporten for 2017». (15) Antall SAVR 

rapportert til Norsk Hjertekirurgiregister 2013 – 2017. Blå søyle viser andelen 

aortaklaffoperasjoner utført med hjerte-lungemaskin (SAVR/P). Lys blå søyle viser antall 

TAVI-operasjoner uten hjerte-lungemaskin (kilde NPR). Y-aksen i figuren til venstre viser 

antall pasienter som fikk utført de ulike prosedyrene, mens Y-aksen i figuren til høyre viser 

prosentandelen.  

 

Figur 3. (12) Antall pasienter som fikk utført TAVI i 2017 fordelt etter alder og kjønn. 

I 2017 registrerte NORIC 627 gjennomførte TAVI-prosedyrer. Antallet pasienter som får 

utført TAVI varierer stort mellom helseregionene, hvor OUS Rikshospitalet utfører flest, med 

et antall på 214 i 2017. Den tekniske suksessraten var på 99,7%. Ved klaffeimplantasjon var 

median alder for menn 80 år, og for kvinner 83 år. (18) 
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1.3 Forkortelser og akronymer 

AI: Aorta insuffisiens  

AS: Aorta stenose 

AVR: Aorta valve replacement 

BAV: Balloon aortic valvuloplasty (Ballong aorta klaffeplastikk)  

PHV: Percutan heart valvuloplasty (perkutan hjerte klaffeplastikk)  

PPI: Permanent pacemaker implantasjon  

PTAV: Percutaneous transluminal balloon catheter aortic valvuloplasty (perkutan 

transluminal ballong kateter aortaklaff plastikk)  

PVL: Paravalvular leak (paravalvulær lekkasje)  

SAVR: Surgical aortic valve replacement (kirurgisk utskiftning av aortaklaffen) 

SVD: Structural valve detoriation (strukturell klaffedegenerasjon) 

SVF: Structural valve failure (strukturell klaffesvikt) 

TA: Transapical (transapikal) 

TAVI: Transcatheter aortic valve implantation (Transkateter aortaventilimplantasjon)  

TF: Transfemoral 

THV: Transcatheter heart valve (transkateter hjerteklaff) 
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2 Metode 

 I denne oppgaven har vi gjort et usystematisk litteratursøk. Vi har brukt ulike elektroniske 

medisinske databaser for litteratursøk, som blant annet PubMed, Cochrane Library, Embase 

og MEDLINE. Vi brukte Cochrane Library for å finne kilder til oppgaven, på grunn av sitt 

innhold av flere systematiske oversikter artikler og kliniske forsøk. Dette var en viktig del av 

oppgaven som ga oss oversikt over temaet.  I tillegg brukte vi mye PubMed på grunn sitt 

innhold av både preklinisk og kliniske fag. Dette bedro med å hjelpe oss å forstå utvikling av 

TAVI og historien fra preklinisk til klinisk fase. Vi brukte ulike søkeord i disse databasene.  

Hovedsøket var ulike kombinasjoner av disse ordene;  

0) TAVI  

1) PARTNER (I, II og III) 

2) Aorta stenosis 

3) Guidelines  

4) SURTAVI 

5) NOTION (1 og 2)  

6) CoreValve  

7) Low risk 

8) High Risk 

9) Intermediate risk  

10) PVL, complication, bicuspid AS  

Bakgrunn av valg av søkeord, var på grunnlag av oppgavens tittel, metaanalyser og oversikt 

artikler, som blant annet Puri et al. (2018), Hamm et al. (2016) og Voigtländer et al. (2018). 

Grunnen til valget av disse som et utgangspunkt for søk, er at artiklene er oppdaterte og nye 

oversiktsartikler som presenterer både etablerte data, nye studier og utfordringer innenfor det 

temaet vi skriver om. Ut fra mange av artiklenes kildelister, fordypet vi oss videre i temaet. På 

bakgrunn av disse artiklene, har vi valgt ut de mest sentrale kliniske studiene som vi anså som 

mest relevante; som for eksempel PARTNER (I, II og III), CoreValve, SURTAVI og 

NOTION (1 og 2). Vi har fokusert spesielt på PARTNER-studiene fordi disse har lagt 

grunnlag for mange av anbefalingene i retningslinjene. For utdypende informasjon, sjekket vi 

ut referanselisten i analyser av de ulike studiene.  
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Vi valgte å fokusere på det tyske GARY-registeret, fordi det nevnes i flere artikler og 

dessuten inkluderer et stort antall pasienter. I tillegg finnes det oppdaterte data fra registeret 

som ser på pasienter med lavere kirurgisk risiko, noe som er meget interessant for vår 

oppgave.  

I tillegg til de medisinske databasene har vi brukt kliniske oppslagsverk som UpToDate, BMJ 

Best Practice, Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og retningslinjer. Vi brukte UpToDate 

for finne mest oppdaterte data innenfor emnet. Vi brukte også NEL og europeiske 

retningslinjer (European Society of Cardiology (www.escardio.org)) for å finne føringer for 

praksis i Norge. For å finne mer om behandling av AS-pasienter brukte vi blant annet 

årsrapporter fra Norsk Hjerteregister (NORIC) og Norsk hjertekirurgiregister. Her fant vi for 

eksempel verdifull informasjon om antallet registrerte TAVI og SAVR ved norske sykehus. I 

tillegg brukte vi også Tidsskriftet for Den norske legeforening (Tidsskriftet), hvor søkeordene 

er ganske lik det som er nevnt ovenfor. «Språkspalten» i Tidsskriftet har også vært en fin 

kilde for å finne norske oversettelser på engelske ord.  

For å få oppdatert og utdypende informasjon om tidligere og pågående studier, søkte vi i 

ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov). Vi fant materiale på European Society of 

Cardiology (www.escardio.org), American College of Cardiology (ACC) (www.acc.org) og 

American Heart Association (AHA) (www.heart.org). For å få bedre oversikt og fordypning 

innenfor klaffeprotesene, brukte vi Edwards Lifesciences’- og Medtronic CoreValves nettside 

(https://www.edwards.com og www.medtronic.com).  

Vi brukte også bøker (elektroniske) for å få bredde og dybde innen emnet. Braunwald’s Heart 

disease – A textbook of cardiovascular medicine (10. utgave) ble brukt for å beskrive basale 

mekanismer. Boka Advances in Treatments for Aortic Valve and Root Disease (K. Fattouch 

et. al, 2018) har gitt oss gode forklaringer på ukjente begreper vi har støtt på i artiklene, som 

for eksempel «STS-PROM» og «prohibitive risk».  Boka har også vært en kilde for en enkel 

oppsummering av studier på AS-pasienter.  

For å sørge for mest valid og pålitelig datainnsamling, har vi vært kritiske til data vi har lest. 

Vi har også sørget for å lese gjennom metode- og diskusjonsdelen til de ulike vitenskapelige 

artiklene vi har brukt. I tillegg har vi gjennom arbeidet med oppgaven forsøkt å bruke 

ulike/flere kilder innenfor hvert tema. På denne måten har vi kunnet kontrollere at 

informasjonen samsvarer, få belyst flere sider av temaet, og eventuelt unngå mulige bias. 

http://www.escardio.org/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.escardio.org/
http://www.acc.org/
http://www.heart.org/
https://www.edwards.com/
http://www.medtronic.com/
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I arbeidet med oppgaven har vi for det meste brukt engelsk litteratur. Det har vært en 

utfordring å finne direkte oversettelser av ord og begreper fra engelsk til norsk. Vi har hatt 

nytte av «Språkspalten» i Tidsskriftet for Den norske legeforening hvor ulike ord diskuteres, 

blant annet «non-inferior» og «samvalg». Veileder og klinikere har foreslått fornuftige 

oversettelser. Likevel har vi måttet beholde noen engelske ord, fordi de er enklere og brukes i 

klinikken eller norsk litteratur.  

Intervjuet 

I planleggingen av oppgaven bestemte vi oss for å intervjue klinikere som jobber med AS-

pasienter. På denne måten kunne vi få oppdatert informasjon om hvordan forholdene er i 

praksis, både med tanke på etterlevelse av retningslinjer og hvordan behandlingen i Norge 

foregår. Vi fikk vite på forhånd at det forekommer sterke meninger mellom kardiologer og 

kirurger når det gjelder TAVI. Gjennom et intervju, ville vi best kunne få klinikernes 

umiddelbare reaksjoner. Det ville også være enklere å stille oppfølgningsspørsmål.  

Spørsmålene ble laget på grunnlag av leste artikler og retningslinjer. Vi fant spørsmål som 

skulle stilles til begge spesialitetene, og noen som bare skulle stilles til den ene 

(kirurgene/kardiologene). Intervjuet inneholdt en god blanding av oppklarende spørsmål til 

studier og artikler, praksis i Norge, i tillegg til spørsmål om norske oversettelser. 

Intervjuobjektene fant vi ved hjelp av veileder. Vi intervjuet et lite antall kardiologer og 

thoraxkirurger. På grunn av anonymitet, vil vi ikke informere om antall intervjuobjekter. 

Hvert intervju varte i omtrent 1 time. Underveis måtte vi endre eller fjerne på noen spørsmål, 

fordi vi på et senere tidspunkt fant ut at de var irrelevante. Siden intervjuet skulle fungere som 

et supplement til litteraturstudien, mener vi at det er praktisk at spørsmålene vi stilte ikke var 

standardiserte.  

Styrker og svakheter ved metoden 

Gjennom et litteratursøk kan en innhente mye kunnskap. Metoden gir en mulighet til å 

forankre teksten teoretisk. Litteratursøk er nyttig for å lage en oversikt over både allerede 

etablert- og nyere data.  

Selv om vi klarte å komme frem til mye nyttig gjennom et litteratursøk, er det en del 

begrensinger som er knyttet til denne metoden. Gjennom å søke i databaser kan en få opp 

flere tusen artikler. Søkeren må derfor gjøre et utvalg av hvilke artikler som skal leses. Det er 
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en risiko for at resultatet gir et skjevt perspektiv på temaet. Et annet aspekt er at litteratursøk 

gir bare svar på publiserte resultater. Det kan finnes data fra studier som ikke er publisert og 

som derved ikke er søkbare og tilgjengelig for allmennheten. Det kan gjelde for eksempel 

studier med negative resultater. 

Ved å være oppmerksom på mulige fallgruver i metoden, kan en gjennom et litteratursøk 

finne gode løsninger og svar på problemstillinger. Dette har vi forsøkt i denne oppgaven.  

Samarbeid 

For å få en god oversikt over emnet benyttet vi den første perioden til å lese nye 

oversiktsartikler og metaanalyser. Vi fordelte artiklene som skulle leses og skrev korte 

sammendrag av disse, slik at vi fikk lest flest mulige artikler. For størst effektivitet i 

samarbeidet, opprettet vi et felles Word-dokument og et felles online EndNote-bibliotek. Det 

var viktig for oss å balansere skrivemengden likt. Vi oppdaterte hverandre på ulike temaer og 

diskuterte overlappende emner.  
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3 Resultat 

3.1 Historie: Utvikling av TAVI gjennom årene 

3.1.1 Ballong aorta klaffeplastikk  

Tidligere i 1980 årene var det kontraindisert å utføre SAVR på pasienter over 75 år. Dette 

førte til at Alain Cribier i 1985 utviklet ballong aortaklaff plastikk/balloon aortic 

valvuloplasty (BAV), som er en mindre invasiv terapi. Den første BAV var utført på en 77 år 

gammel kvinne med inoperabel alvorlig AS. Hovedbegrensingen av BAV var restenose, som 

påvirket de fleste av pasientene et år etter intervensjonen. (19) (20) 

I 1986 ble det utført perkutan transluminal ballong kateter aortaklaff plastikk/ Percutaneous 

transluminal balloon catheter aortic valvuloplasty (PTAV) på tre eldre pasienter med isolert 

alvorlig AS. Alderen varierte fra 68 til 77 år. Prosedyren blir utført gjennom en brachial 

inngang til aortaklaffen. EKG og aortatrykk var kontinuerlig monitorert under prosedyren. 

Ved slutten av prosedyren blir det utført en aortarot angiografi for å vurdere aortaklaffåpning 

og eventuell aorta insuffisiens (AI). Resultatene fra studien viste god klinisk respons. Aortarot 

angiografi viste ingen forverring av AI. Klaffbevegelsen var betydelig forbedret. Ved fjerde 

oppfølgningsuke var det vedvarende klinisk forbedring. (21) 

BAV-teknologien ble etter hvert inkludert i den medisinske verden. Likevel ble BAV en 

midlertidig behandling av AS med moderat overlevelse. Interessen for BAV førte videre til 

utvikling av TAVI. BAV er fortsatt i bruk i dag som et palliativt alternativ hos pasienter med 

kontraindikasjon for TAVI og SAVR. (19) 

Senere i 1989 spekulerte Henning Rud Andersen på ideen om en ballongekspanderbar ventil 

som kunne plasseres på samme måte som stenting av en koronararterie. Videre brukte han et 

håndlaget metallstent som ble suturert med aortaklaff av svin. Denne ble plassert med en 

deflatert ballong inn i en nativ aortaklaff hos en gris i 1992. Dessverre kunne Andersen ikke 

finne et selskap for videreutvikling av denne prosedyren. (20)  
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3.1.2 Utvikling av perkutane klaffer 

Det var en utfordring for ingeniører å utvikle en transkateter hjerteklaff /transcatheter heart 

valve (THV). Det ble senere integrert flere teknologier; blant annet en ballongekspanderende 

stent, en høytrykksballong, ekspansjon av stenten, en klaff struktur og et leveringssystem. 

Klaffene skulle tåle høyt trykk og kompresjon til 7-9 mm og deretter ekspansjon av en 

ballong til 23 mm i diameter, dette uten å utføre skade på klaffeseglene. Det var flere 

problemer som oppsto under utviklingen; blant annet valg av materiale, varighet av materiale, 

klaffeplassering i annulus, og protesens hemodynamiske styrke. (21) 

3.1.3 Den første dyremodellen  

I 2000 startet Cribier med dyreforsøk på sauemodeller. Det ble utført over 100 TAVI. Disse 

forsøkene har bidratt med å optimalisere den biologiske protesen, leveringssystemet og 

implantasjonsteknikker, guideveier og prosedurale aspekter. Eksempler er vurdering av 

annulusstørrelse, nøyaktighet av ventilposisjonering, optimal røntgenprojeksjon, teknikk for 

ventillevering, metoder for hjertepacing (elektrisk stimulering av hjertet), evaluering av 

resultater ved angiografi og ekkokardiografi, og antikoagulasjonsbehandling. (19) (22) 

3.1.4 Første TAVI-intervensjon på menneske  

Den første kliniske utprøvingen av TAVI på menneske ble utført den 16. april 2002. Pasienten 

var 57 år med alvorlig AS og vedvarende kardiogent sjokk med dårlig venstre ventrikkel 

dysfunksjon (EF 12 %) samt multikomorbid og kontraindikasjon for SAVR. BAV ble forsøkt, 

men ga ingen langvarig effekt. Dermed ble TAVI stående som den eneste løsningen. 

Indikasjonene for TAVI var likevel utfordrende, og begrenset TF-tilgang på grunn av alvorlig 

aterosklerose. Prosedyren ble dermed vellykket ved bruk av antegrad transseptal tilgang via 

vena femoralis. (23) 

Den perkutane hjerteklaffen ble vellykket implantert uten svekkelse av blodstrømmen til 

koronararterien eller mitralklaffens funksjon, samt en mild paravalvulær aortainsuffisiens. 

Pasienten døde 4 måneder etter prosedyren, på grunn av alvorlig ikke-kardiale 

komplikasjoner. (23) 
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3.1.5 Utvikling av TAVI som behandling av AS 

I 2003 prøvde man å utføre TAVI-behandling på pasienter med AS med multiple 

komorbiditeter; 5 menn og 1 kvinne. Alder varierte fra 57 år til 91 år. Pasientene hadde New 

York Heart Association Functional class (NYHA) IV. Transthorakal og transøsofagal 

ekkokardiografi viste i alle tilfellene en enorm kalsifisert aortaklaff. Klaffeareal var  0.6 cm2 

og lav transvalvulær gradient grunnet den alvorlige ventrikkel dysfunksjonen. Kliniske-, 

hemodynamiske- og ekkokardiografiske resultater ble vurdert i serier.  (24)  

Klaffeprotesene var konstruert av bovint perikard montert med en rustfri 

ballongekspanderende metallstent. Klaffeprotesen ble satt inn med en transeptal inngang via 

høyre vena femoralis. Prosedyren blir utført under lokal anestesi med mild sedasjon. PHV ble 

vellykket plassert hos fem av pasientene. Tydelig og vedvarende hemodynamisk og klinisk 

forbedring ble observert etter prosedyren. De tre første pasientene døde av ikke-kardielle 

årsaker, henholdsvis etter 18, 4, 2 uker. De andre pasientene levde i 8 uker uten tegn til 

hjertesvikt. (24) 

Flere andre studier ble senere utført og bekreftet gjennomførbarhet av TAVI via transseptal 

inngang og med vedvarende hemodynamisk og funksjonell forbedring etter implantasjon. 

Likevel var det en høy forekomst av høyere grad PVL, noe som indikerte nødvendigheten av 

en større protese for å redusere lekkasjen. Som forventet døde mange av pasientene grunnet 

deres komorbiditet innenfor uker eller måneder, men overraskende overlevde en del lengere, 

fra 2 år til 5 år; uten markert dysfunksjon av protesen.  (19) 

Andre sentere i Europe, USA og Canada begynte å utføre TAVI, men det viste seg å være en 

betydelig grad av teknisk kompleksitet og uønskede utfall knyttet til anterograd levering. I 

Cribier-serien ble det prøvd TAVI via en TF retrograd tilgang. Prosedyren ble utført med 

vellykket behandling hos fire pasienter, til tross for mangel på et passende leveringssystem 

tilpasset denne tilnærmingen. Det var åpenbart at implementering av TAVI som en etablert 

behandling av alvorlig, symptomatisk AS ville kreve forbedring i teknologi, 

prosedyreforenkling, bedre tilgang og større ventilstørrelse. (19) 
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3.1.6 En ny TAVI-æra  

En ny TAVI æra begynte da Edwards Life sciences Corporation for alvor satset på utvikling 

av perkutan klaff teknologi (PVT) i 2004. Protesen undergikk flere endringer, og det ble 

utviklet en lettere leveringssystem.  

Edwards SAPIEN (opprinnelig Cribier-Edwards)-klaffeprotesen besto av tre segl av bovint 

perikardium montert med en rustfri kromkobolt metallstent. Samme år lanserte Medtronic 

CoreValve (Irvine, CA, USA) en automatisk ekspanderbar klaffeprotese, laget av 

svineperikardium. (19) 

Webb et. al utførte TAVI på 18 pasienter med høy kirurgi risiko. Implantasjonen var 

gjennomførbar, effektiv hos 14 pasienter, med ingen død under prosedyren. Overlevelsen 

89% ved 75±55 dager oppfølgning. (25)  

Studien av Walther et. al anvendte anterolateral minitorakotomi i 50 pasienter for å utføre en 

transapikal TAVI. En ballongekspanderende transkateter xenograft (Edwards Sapien) ble 

benyttet. Gjennomsnittsalder på pasientene var 82,5±5 år og 39 var kvinner. Prosedyren ble 

utført på hybridstue, med anvendelse av fluoroskopi og ekkokardiografi. Overlevelsen etter en 

måned, seks måneder og 1 år var henholdsvis 92% ±3,8%, 73,9±6,2% og 71,4±6,5%. 

Mortaliteten var grunnet den generelle helsestatusen til pasientene og ikke ventilrelatert. (26)  

CoreValve klaffprotesen ble benyttet i Grubes studie, hvor det deltok 86 pasienter med 

symptomatisk AS-pasienter. Studien hadde ulike inklusjonskriterier som inkluderer ulike 

aldersgrupper (≥65 år). Vellykket proteseimplantasjon medførte reduksjon av transvalvulær 

gradient med uendret grad av insuffisiens. Prosedyrerelatert suksesrater var 74% og 30 

dagers-total dødelighetsrate var 12%. Dette viser gjennomførbarhet (feasibility) av CoreValve 

klaffeprotese hos denne pasientgruppen. (27) 

I 2008 sammenfattet en gruppe av eksperter, inkludert representanter fra ESC og EACTS, et 

møte for å lage en konsensus basert på analyser av tilgjengelige data oppnådd med TAVI og 

deres egen erfaring. Data på dette tidspunktet visste at TAVI kunne gjennomføres med 

hemodynamisk og klinisk forbedring opp mot 2 år hos pasienter med alvorlig symptomatisk 

AS. Likevel var det manglende data på sikkerhet og langsiktig holdbarhet. Dermed ble bruken 

begrenset til inoperable og pasienter med høy kirurgisk risiko. Det ble allerede diskutert om 

prosedyren kunne utvides til pasienter med lavere kirurgisk risiko. (28) 
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Med tiden økte mottageligheten og ekspansjon av TAVI-bruken. I 2008 ble TAVI inkludert i 

anbefalingen fra European Societies of Cardiology (ESC) og Cardiothoracic Surgery 

(EACTS). Flere tusen inoperable og pasienter med høy kirurgisk risiko ble inkludert/registrert 

i nasjonale og internasjonale registre. Både CoreValve og Edwards SAPIEN-klaffen ble 

anvendt. (19) 

3.1.7 Introduksjon av TAVI i Norge  

TAVI ble innført i Norge i 2008. Den første TF-implantasjonen ble utført på Feiring-

klinikken. Likevel ble denne stoppet av direktøren for Helse Sør-Øst. Han foreslo at metoden 

måtte evalueres av Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering (Rådet) før den eventuelt kunne 

benyttes i Norge. (29) 

Samtidig hadde fagmiljøet i Tromsø ved Universitetssykehus Nord-Norge (UNN) klargjort 

sin forberedelse for å starte TAVI programmet. To uker før den første TAVI konkluderer 

Rådet med at metoden på det nåværende tidspunktet ikke skulle tilbys norske pasienter, fordi 

metoden fortsatt var eksperimentell. Til tross for dette velger UNN å starte sitt program og 

implantere den første transapikale klaffen i september 2008.  Samme år i desember leverte en 

faggruppe en rapport hvor de konkluderte med at metoden ikke var å anse som 

eksperimentell. I januar 2009 ble konklusjonen bifalt av de regionale helseforetakene og 

Rådet i februar samme år. Rikshospitalet og St. Olavs hospital startet sine TAVI-program i 

2009, mens Haukeland var sist, i 2010. (29) 

3.1.8 De ulike klaffeprotesene  

Klaffene har utviklet seg gjennom årene, fra den første i 2002. Det er fortsatt utvikling i dette 

feltet. Utviklingen er viktig for å redusere komplikasjonene; som blant annet alvorlig 

vaskulære komplikasjoner, hjerneslag, paravalvulær aortainsuffisiens og PPM. Utviklingen 

fokuser på å lage bedre bioproteser og leveringssystemer, sørge for bedre dekking av annulus 

og bedre plassering av bioprotesen. (19) Tabellene og figuren nedenfor viser de ulike klaffene 

som har blitt utviklet gjennom tidene og forskjellen i egenskapene mellom dem.  
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Ballongekspanderende Edwards-klaffer   

Type 

Klaffeprot

ese 

Cribier Edwards  

 

 

 

Edwards 

SAPIEN  

 

  

Edwards 

SAPIEN XT 

 

 

Edwards 

SAPIEN 3  

 

 

Edward 

SAPIEN 3 

ULTRA  

 

CE-

godkjent  
Var bruk klinisk 

men gradvis 

avviklet  

2007 2010 2014 Nov 16, 2018 

Klaff 

størrelse 

mm 

23  23 /26 20/23/26/29 20/23/26/29 20/23/26 

Klaffe seile 

vevstype   
Equine 

perikardium 

Bovine  Bovine  Bovine Bovine 

Kappestør

relse, FR 
24 22/24 16,18,20 14,16 14 

Tabell 3. (19) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 

 

Selv-ekspanderende CoreValve-klaffer  

  
Type Klaffeprotese CoreValve  

 

Evolut R 

  

Evolut PRO 

  
CE- godkjent  2007  2014  2017  
Klaff størrelse mm 26/29/31 23/26/29/34 23/26/29 
Kappestørrelse 18/20  14 /16 16 
Klaffesegl vevstype   Bovine  Svin Svin 
Kappestørrelse, FR 18 14/16 

 

16  

Tilgang Alt unntak transapikalt 

 
Selv ekspanderende 

perikard skjorte  
ja ja ja 

Tabell 4. (37) (36) (38) (39) (40). CE; Conformité Européene.  
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Tabell 5. (30) Figuren viser sammenligning av noen ny generasjon selvekspanderende 

klaffer. 

 

Klaffebruk i Norge 

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) viser at de ulike sykehusene i Norge velger 

ulike klaffeproteser, og at noen sykehus bruker flere typer. Valg av klaffetyper bestemmes 

delvis ut fra erfaring med klaffetypen hos den enkelte operatør, og delvis ut fra protesenes 

ulike egenskaper. I 2017 ble det i Norge totalt brukt 313 klaffer (50,08%) fra Edwards, 

etterfulgt av et antall på 218 fra CoreValve (34,88%). Et mindre antall brukte klaffer ble 

produsert av Portico (7,04%) og Symetis (7,36%). (18) Se tabellen under for detaljer. 

 CoreValve Edwards Portico Symetis Annet Totalt 

Feiring 32 0 0 46 0 78 

HUS 62 16 36 0 4 118 

Rikshospitalet 27 186 0 0 0 213 

St. Olavs 25 38 0 0 0 63 

Ullevål 68 0 0 0 0 68 

UNN 4 73 8 0 0 85 

Totalt 218 313 44 46 4 625 

Tabell 6. (18) Tabellen viser antall implanterte klaffeproteser under kateterbasert innsetting 

av aortaklaff per sykehus, sortert etter klaffetype. Feiring: Feiringklinikken. HUS: Haukeland 

Universitetssykehus. UNN: Universitetssykehuset Nord-Norge. 

3.2 Etablerte data 

Per dags dato finnes det seks randomiserte studier som har sammenliknet TAVI versus 

medikamentell terapi hos inoperable pasienter, TAVI versus SAVR hos pasienter med høy, 

intermediær og lav risiko ved operasjon. Som oppsummering har resultater fra disse studiene 

demonstrert at andelen død og/eller hjerneslag reduseres/er lik ved TAVI sammenliknet med 

historisk gullstandard til de ulike risikogruppene. TAVI er også assosiert med lavere rater for 
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blødning, akutt nyreskade og atrieflimmer. SAVR er assosiert med lavere rater for PVL og 

permanent pacemaker (PPM). (41) 

3.2.1 Retningslinjer  

Det er laget retningslinjer for klinisk beslutningstaking innen klaffesykdommer av to 

organisasjoner: European Society of Cardiology (ESC) og American Heart Association/ 

American College of Cardiology AHA/ACC. Begge retningslinjene er sist oppdatert i 2017.  

Disse er basert på publikasjoner av nyere evidens som ligger til grunn for anbefalingene. (14) 

Retningslinjene gir en veiledning i valg av type proteseklaff og implantasjonsmetode hos 

voksne med alvorlig valvulær aortastenose. De gir bare et rammeverk i klinisk 

beslutningstaking. Klinikeren må individualisere behandlingen for hver pasient. (14) Et 

nasjonalt register fra USA viste at omtrent 1 av 10 pasienter fikk TAVI ved en «off-label» 

indikasjon. (42) På grunn av begrenset evidens er TAVI foreløpig ikke anbefalt for følgende 

tilstander: lav kirurgisk risiko for konvensjonell AVR, kjent bikuspid aortaklaff, alvorlig 

mitralinsuffisiens, moderat aortastenose, alvorlig aortainsuffisiens. For disse pasientene er 

åpen kirurgi ofte standard behandling, men TAVI kan brukes «off-label» som et alternativ. 

(42) 

Individuelle studier har fokusert på bestemte kirurgiske risikogrupper. (43) Utarbeidede 

retningslinjer har tatt utgangspunkt i denne inndelingen. Per dags dato finnes det ikke et 

skåringsverktøy som tar optimalt hensyn til alle faktorene ved AS-pasienten. (44)  

EuroSCORE II og Society of Thoracic Surgeons (STS) score er to skåringsverktøy som kan 

skille mellom høy- og lav kirurgisk risiko hos pasienten. STS-skår på <4% regnes som lav 

kirurgisk risiko, 4-8% som intermediær kirurgisk risiko, >8% som høy kirurgisk risiko. Disse 

er likevel utilstrekkelige for behandlingsvurderingen av TAVI, fordi de ikke inkluderer 

viktige risikofaktorer (som «frailty», porseleensaorta, bryststråling osv.). (10) Et hjerteteam 

som individuelt vurderer pasientens kirurgiske risiko er derfor anbefalt. (41)  

Beslutningstaking 

Grunnlaget for valg av behandling til pasienter med alvorlig AS er basert på tre distinkte steg: 

Vurdering av alvorlighetsgrad, vurdering av balansen mellom risiko-nytte, og vurdering av 

implantasjonsmetode (TAVI eller SAVR). (14)  
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ESC 2017 har utarbeidet et flytskjema for hvilke betraktninger som skal tas i beslutningen for 

behandlingen av pasienter med alvorlig AS (figur 3). 

 

Figur 3. (10) Hentet fra ESC 2017. Management of severe aortic stenosis. AS = aortic 

stenosis; LVEF = left ventricular ejection fraction; SAVR = surgical aortic valve replacement; 

TAVI = transcatheter aortic valve implantation. (10) 

 

Indikasjoner for AVR 

Indikasjoner for SAVR og TAVI inkluderer alle tre typer alvorlig aortastenose (Stadium D1, 

D2 og D3). ESC og AHA har laget egne kriterier for SAVR-behandling hos asymptomatiske 

pasienter med alvorlig AS (Stadium C). Foreløpig er TAVI-anbefalingene begrenset til 

pasienter med alvorlig aortastenose med symptomer. Det er manglende data på om TAVI er 

gunstig for asymptomatiske pasienter med alvorlig AS. (14) 

Valg av implantasjonsmetode hos pasienter med symptomatisk aortastenose 

Valg av implantasjonmsetode (SAVR vs TAVI) skal gjøres av et hjerteteam som tar 

utgangspunkt i pasientens kardiale- og ekstrakardiale tilstand, samt individuelle risiko ved 



23 

 

kirurgi. I tillegg skal nytte av TAVI, lokal ekspertise og klaffens varighet utfallsdato tas i 

betraktning. For anbefalinger og valg av intervensjonsmetode, se Tabell 7 utarbeidet av ESC 

2017. (7) 

Det er begrensede data for pasienter under 75 år og for lavrisiko-pasienter. Hos disse er åpen 

aortaklaffkirurgi (SAVR) fremdeles den foretrukne metoden. (7) Tabell 8 gir en oversikt over 

aspekter som tas i betraktning av Hjerteteamet for valg mellom SAVR versus TAVI.  

Valg av intervensjon hos pasienter med symptomatisk aortastenose 

 Anbefalinga  Evidensb 

Aortaklaffintervensjoner skal bare utføres i sentre som 

har både kardiologisk- og hjertekirurgisk avdeling, og 

som har et strukturert samarbeid mellom disse, 

inkludert et Hjerteteam (hjerteklaffsentre) 

I C 

Valg av intervensjon må baseres på nøyaktig 

evaluering av teknisk egnethet og vekting av risiko og 

nytte av hver modalitet. I tillegg må lokal ekspertise og 

utfallsdata for den gitte intervensjon tas i betraktning.  

I C 

SAVR anbefales til pasienter med lav kirurgisk risiko 

(STS eller EuroSCOREII<4% eller logistisk 

EuroSCORE I <10% og ingen andre risikofaktorer 

som ikke er inkludert i disse skåringene, som frailty, 

porseleensaorta, sekvele av bryststråling). 

I B 

TAVI anbefales til pasienter som ikke er egnet for 

SAVR, vurdert av Hjerteteamet. 

I B 

Hos pasienter som har økt kirurgisk risiko (STS eller 

EuroSCORE II ≥4% eller logistisk EuroSCORE 

I B 

Tabell 7. Modifisert fra retningslinjer fra ESC 2017. (7) a Kolonnen viser anbefalingsklasse, 

hvor klasse I (grønt) er definert som evidens og/ eller generell enighet som at en gitt 

behandling eller prosedyre er gunstig, nyttig og effektiv. Bruken er anbefalt/ er indisert. b 

Kolonnen viser evidensnivå. Nivå B betyr at data er hentet fra en enkel randomisert klinisk 

studie eller store ikke-randomiserte studier. Nivå C støtter på en konsensus av eksperters 

oppfatninger og/ eller små studier, retropektive studier og registre.    

 

Aspekter som tas i betraktning av Hjerteteamet for valg mellom SAVR og TAVI hos 

pasienter med økt kirurgisk risiko 

 Favoriserer 

SAVR 

Favoriserer 

TAVI 

Klinisk karakteristikk 

STS/EuroSCORE II<4% (logistisk EuroSCORE I<10%) +  

STS/EuroSCORE II≥4% (logistisk EuroSCORE I≥10%)  + 

Tilstedeværelse av komorbiditet (ikke adekvat reflektert av 

skåringer) 

 + 

Alder <75 år +  

Alder ≥ 75 år  + 



24 

 

Tidligere hjertekirurgi  + 

Frailty  + 

Begrenset mobilitet og tilstander som kan affisere 

rehabiliteringsprosessen etter prosedyren 

 + 

Mistanke om endokarditt +  

Anatomiske og tekniske aspekter 

Favorabel tilgang via transfemoral TAVI  + 

Ikke-favorabel tilgang for TAVI +  

Sekvele etter bryststråling  + 

Porseleensaorta  + 

Tilstedeværelse av intakt koronar bypass-transplantat – risiko 

for denne hvis sternotomi utføres 

 + 

Forventet pasient-protese mismatch (PPM)  + 

Alvorlig brystdeformasjon eller skoliose  + 

Kort avstand mellom koronarostiet og aortaklaff-annulus +  

Størrelsen på aortaklaff-annulus er utenfor rekkevidden av 

TAVI 

+  

Morfologien av aortaroten er ikke favorabel for TAVI +  

Klaffemorfologi (bikuspid, grad av kalsifikasjonsgrad, 

kalsifikasjonsmønster) som ikke er favorabel for TAVI 

+  

Tilstedeværelse av trombe i aorta eller venstre ventrikkel +  

Kardiale tilstander i tillegg til aorta stenose som krever overveielse for samtidig 

intervensjon 

Alvorlig CAD som nødvendiggjør revaskularisering ved 

koronar bypassoperasjon (CABG) 

+  

Alvorlig primær mitraklaffsyksom, som kan behandles 

kirurgisk 

+  

Alvorlig trikuspidklaff-sykdom +  

Aneurisme av aorta ascendens +  

Septal hypertrofi som krever myektomi +  

Tabell 8. Modifisert fra retningslinjer fra ESC 2017. (7)  

3.2.2 Inoperable pasienter og pasienter med høy kirurgisk risiko 

De første studiene sammenliknet TAVI og SAVR hos pasienter med inoperativ og alvorlig 

høy-risiko symptomatisk aortastenose. (45) PARTNER I og US Pivotal studiene demonstrerte 

en suksess med TAVI-behandling, og har resultert i et evidensnivå på Klasse I: en anbefaling 

for pasienter med symptomatisk alvorlig AS og høy kirurgisk mortalitetsrisiko som skal 

gjennomgå enten TAVI eller SAVR. (46) Dette har økt antall TAVI-behandlinger, og ledet til 

nye studier som ser på muligheten for å ekspandere behandlingen til pasienter med lavere 

risiko. (47) Tabellen nedenfor (tabell 9) oppsummerer resultater fra disse to studiene.  
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Datagrunnlag fra PARTNER I-studien 

PARTNER I (Placement of Aortic Transcatheter Valves)-studien var den første prospektive, 

randomiserte kontrollerte studien som undersøkte transkateter hjerteklaffer hos pasienter med 

alvorlig, symptomatisk aortastenose. Formålet med studien var å bestemme sikkerheten og 

effekten av utstyr og leveringssystemer (transfemoral og transapikal) hos pasienter med 

alvorlig symptomatisk aortastenose med høy kirurgisk risiko. Studien varte fra april 2007 til 

juli 2017 og inkluderte av 1057 deltakere. Den bestod av to individuelle kohorter: PARTNER 

1A og 1B. Kohorte A sammenliknet TAVI og SAVR blant pasienter med høy kirurgisk risiko 

for operativ mortalitet, mens Kohorte B sammenliknet TAVI og medikamentell behandling 

hos pasienter med kontraindikasjon for kirurgi. (48) (49) (43)  

PARTNER-studien randomiserte 358 pasienter med alvorlig AS som ikke egnet seg for 

SAVR (inoperable) til enten standard terapi eller TAVI.  To-års total mortalitet var lavere for 

TAVI-gruppen; 43,3 % vs 68 %; HR, 0,58 %; 95 % CI, 0,36-0,92; P=.02). En fant også en 

signifikant økning i andelen som fikk store hjerneslag hos TAVI-behandlede (5,1 % vs 1,0 %; 

P=.06) og store vaskulære komplikasjoner (16,2 % vs 1,1 %; P<.001). (11) Studien 

konkluderte med at TAVI gir signifikant bedre resultat i forhold til standard behandling 

inkludert aorta klaffeplastikk hos inoperable pasienter. (11) (50) 

Studien inkluderte også pasienter med alvorlig symptomatisk AS med høy operativ risiko. 

Her ble 699 pasienter randomisert til enten SAVR eller TAVI. Total mortalitet etter 1 år var 

26,8% for SAVR og 24,2% for TAVI (P=0,44). Resultater viser at gruppen som gjennomgikk 

SAVR fikk høyere rate av store blødninger (19,5 % vs 9,3; P<.001) og nyoppstått 

atrieflimmer (NOAF) (16% vs 8,6 %; P=.006). Hos TAVI-gruppen var andelen som fikk store 

hjerneslag (30-dagers og 1-års) høyere (3,8 % vs 2,1 %, P=.20 og 5,1 % vs 2,4 %, P=.07), 

sammenliknet med SAVR. Andelen store vaskulære komplikasjoner (30-dagers) var også 

høyere for TAVI-pasientene. (11) Studien konkluderte med at TAVI er like bra/ ikke dårligere 

(«non-inferior») til SAVR. (11) (50) 

Liu et al. skrev nylig en oversiktsartikkel og metaanalyse av TAVI for AS-pasienter med høy 

kirurgisk risiko, dette med utgangspunkt i tre studier: PARTNER, CoreValve og NOTION. 

Resultater for 1-års oppfølging kan ses i tabellen nedenfor (Tabell 9). Artikkelen 

sammenliknet mortaliteten og andre viktige kliniske utfall opp til 5 år etter behandling. Liu et 

al. konkluderte med at total mortalitet etter 5 års oppfølging ikke er signifikant forskjellig 
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mellom TAVI og SAVR hos pasienter med høy risiko for kirurgi. Total mortalitet etter 5 år er 

funnet å være så høy som 67,8% ved bruk av SAPIEN-klaffen, og 55% ved bruk av 

CoreValve.  Artikkelen konkluderte også med at TAVI er gunstigere enn medikamentell 

terapi hos inoperable pasienter. (51) (50) 

Datagrunnlag fra PARTNER IIB-studien 

PARTNER II-studien er en kohortestudie som sammenliknet effekten av SAPIEN 3-klaffen 

hos pasienter med alvorlig AS. Disse kohortene ble delt inn i ulike risikogrupper: inoperable 

pasienter, høy risiko ved operasjon (STS ≤ 8%) og intermediær risiko ved operasjon (STS = 

4-8). Analyser fra innhentede data støtter bruken av TAVI hos inoperable pasienter og 

pasienter med høy kirurgisk risiko.  (52) (53)  

CoreValve High Risk 

The CoreValve U.S. Pivotal High Risk Trial var den første randomiserte studien som viste 

overlegenhet av TAVI vs SAVR ved sammenlikning av mortalitet etter 1 år hos pasienter med 

høy kirurgisk risiko. Et antall på 797 pasienter ble randomister (1:1) til enten TAVI med 

selvekspanderende bioprotese eller til SAVR. Pasientene ble fulgt opp for å sammenlikne 

sikkerhet, ytelse og varighet innen de to gruppene. I høsten 2018 ble resultater etter 5 års 

oppfølging publisert. Gleason et. al (2018) konkluderer med at 5-årsresultatene av studien 

viser lik sikkerhetsprofil, funksjonell rehabilitering og frihet fra alvorlig SVD for både TAVI 

og SAVR. Resultatene støtter TAVI som et godt alternativ til SAVR i høy-risiko-gruppen og 

dens foreløpige Klasse I-indikasjon. (46)  

Resultater fra studier på inoperable pasienter og pasienter med høy kirurgisk risiko 

 PARTNER PARTNER CoreValve High Risk 

Variabel Inoperable

, TAVI 

Inoperable

, standard 

behandlin

g 

Høyrisiko

, TAVI 

Høyrisiko

, SAVR 

Høyrisiko

, TAVI 

Høyrisiko

, SAVR 

30-dagers total 

mortalitet (%) 

5  2,8  3,4  6,5  3,3 4,5 

1-års utfall 

Mortalitet (%) 30,7  49,7  24,2  26,8  14,2  19,1  

Pacemaker 

(%) 

4,5  7,8  5,7  5,0  22,3  11,3  

Hjerneslag 

(%) 

10,6  4,5  8,3  4,3  8,8  12,6  
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Vaskulære 

komplikasjone

r (%) 

32,4  7,3  18,0  4,8  6,2  2,0  

Stor blødning 

(%) 

22,3  11,2  14,7  25,7  29,5  36,7  

Akutt 

nyreskade 

(kreatinin>3 

mg/dL) (%) 

1,1  2,8  3,9  2,7  6,0  15,1  

Atrieflimmer 

(%) 

0,6  1,7  12,1  17,1  15,9  32,7  

5-års utfall 

Mortalitet (%) 71,8 93,6 67,8 62,4 55,3 55,4 

Stor blødning 

(%) 

NA NA 26,6 34,4 35,9 42,3 

 Tabell 9. (11) (54) (46) (55) 

3.2.3 Pasienter med intermediær kirurgisk risiko  

Evidensen for å utvide indikasjonen av TAVI til behandling av pasienter med intermediær 

kirurgisk risiko er hentet fra tre prospektive randomiserte studier (SURTAVI, PARTNER II 

og NOTION) og rapporter fra samtidige registre. (44) 

Det finnes flere storskala nasjonale registre som har evaluert utfall og trender i behandling av 

AS. Trender mot TAVI-behandling for pasienter med lavere kirurgisk risiko var allerede 

observert, dette før de første resultatene på prospektive RCT’er ble tilgjengelige. Ifølge det 

tyske kvalitetsregisteret over utskiftning av aortaklaffen (AQUA), økte antallet årlige TAVI-

prosedyrer 20 ganger fra 2008 – 2014, mens antallet SAVR-prosedyrer sank langsomt. Det 

ble observert at en økende andel av pasientene hadde lavere til intermediær kirurgisk risiko 

(vurdert med log EuroSCORE). Dessuten var det en nedgang i sykehusmortalitet etter TAVI i 

denne perioden, med en andel på 10,4 % i 2008 og 4,2 % i 2014. Liknende trender ble også 

observert i det tyske registeret German Aortic Valve Registry (GARY). (44)  

Nordic STACCATO-studien var den første randomiserte studien som evaluerte TAVI hos 

pasienter med lav- og intermediær operativ risiko. Rekrutteringen startet allerede i 2008. 

Studien siktet på å sammenlikne transapikal TAVI med SAVR hos operable pasienter ≥ 75 år. 

Studien ble dessverre for tidlig avsluttet grunnet kritikk på studiedesign og alvorlige 

bivirkninger. Et år senere startet rekrutteringen til NOTION (Nordic Aortic Valve 

Intervention)-studien. På grunn av et lite antall deltakere og en stor andel screeningsfeil, har 

denne studien ikke fått «all-comers»-status. (44) 
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Datagrunnlag fra SURTAVI-studien  

Safety and Efficacy Study of the Medtronic CoreValve® System in the Treatment of Severe, 

Symptomatic Aortic Stenosis in Intermediate Risk Subjects Who Need Aortic Valve 

Replacement (SURTAVI). Studien startet i april 2012 og estimert å avslutte i november 2026.   

I denne randomiserte studien blir det rekrutterte 2500 deltakere fra 87 sentre. Endepunktene er 

definerte ut fra Valve Academica Research Consortium-2 (VARC-2) kriteriene. STS blir 

anvendt til å estimere kirurgisk risiko. Oppfølgingstid er 5 år. (56) 

TAVI viser å være statistisk like effektiv i forhold til SAVR hos pasienter med alvorlig AS 

med intermediær kirurgisk risiko. Det er ingen forskjell i 30 dagers mortalitet mellom TAVI 

og SAVR (2,2% vs. 1,7%). SAVR har høyere forekomst av akutt nyreskade, atrieflimmer og 

blodinfusjoner, mens TAVI har høyere forekomst av aorta insuffisiens og permanent 

pacemaker implantasjon (PPI). (Se tabell 10) Dessuten gir TAVI bedre aortaklaff 

hemodynamikk (lavere gjennomsnitt gradient og større aortaklaff areal) sammenlignet med 

kirurgi. Det er ikke signifikant forskjell i hjerneslags ratio etter 2 år mellom de to gruppene. 

PPI ratio er ganske lik mellom pasientene som fikk CoreValve og Evolut R-klaff. (25,5% vs. 

26,7%) (56) 

I senere publikasjon av nevrologisk komplikasjoner etter TAVI vs. SAVR, blir det funnet et 

signifikant høyere 30-dags risiko for hjerneslag og post-prosedural encefalopati etter SAVR. 

(5,4% vs. 3,3%; p = 0,031; og 7,8% vs. 1,6%; p < 0,001). Likevel er det ikke noe signifikant 

forskjell mellom SAVR og TAVI ved 1 år. Quality of Life (QoL) var signifikant høyere ved 

TAVI vs. SAVR ved 30 dager og lik ved 6 og 12 måneder. (57) 

Datagrunnlag fra PARTNER II-studien  

Placement of Aortic Transcatheter Valves II (PARTNER II)-studien består av en randomisert 

hoveddel (PIIA) og en «singel arm»observasjons-studie (SAPIEN3(S3)). Hovedgruppen er 

pasienter med symptomatisk alvorlig AS med intermediær kirurgisk risiko. Som nevnt over, 

inkluderes også pasienter med høy kirurgisk risiko (PARTNER IIB). Studien startet i mars 

2011. (58) (59) (60)  

I Partner IIA blir 20,032 pasienter med intermediær risiko registrert og randomisert til TAVI 

med en ballongekspanderende SAPIEN XT vs. SAVR fra 57 sentre. I tillegg blir pasientene 

fulgt opp i 2 år. Studien pågår fortsatt og er estimert å avslutte i november 2024.(58) (59) 
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PARTNER II S3i er en observasjon «singel arm»-register. Studien skal undersøke sikkerhet 

og effekt av Edwards Sapiens 3 THV hos pasienter med intermediær kirurgisk risiko, 

sammenlignet med SAVR gruppen fra PARTNER IIA. Studien begynte i januar 2015 og er 

estimert å slutte i august 2026. Pasientene skal følges i 5 år. (60) (60, 61) 

Resultatene fra PARTNER II A, viser ingen forskjell i primære endepunktene; total 

dødelighet eller invalidiserende hjerneslag ved 1 år, mellom TAVI og SAVR gruppen; 6,1% 

og 8,0 % (se Tabell 10). Dermed er det observert at TF tilgang ved TAVI kan gi signifikant 

lavere dødelighet, enn transtorakalt; som gjengir lignende resultater som SAVR. (48) 

Etter publikasjon av resultatene fra PARTNER IIA endrer AHA/ACCs anbefalinger. De 

anbefaler TAVI; med klasse IIa-anbefaling, som en alternativ behandlingsmetode til SAVR 

ved alvorlig AS med intermediære kirurgisk risiko. (48) 

Ved 1 år viser PARTNER S3i at TAVI er signifikant bedre enn SAVR, med henblikk på 

dødelighet, hjerneslag og moderat til alvorlig aortainsuffisiens (se tabell 10). Studien viser en 

signifikant forskjell mellom SAVR og TAVI gruppen for 30-dagers total dødelighet; 4.0% og 

1.1%. (61) 

Tabell over resultatene fra PARTNER IIA, PARTNER 2S3i og SURTAVI ved 30 dager og et år 

  PARTNER 2A PARTNER 2S3i SURTAVI 

Type studie Prospektiv RCT Prospektiv 

observasjon  

Prospektiv RCT  

Klaffeprotese SAPIEN XT SAPIEN 3 CoreValve  

Primært endepunkt  Total dødelighet eller 

invalidiserende 

hjerneslag ved 2 år  

Total dødelighet, 

Hjerneslag og 

Aortaklaff re-

intervensjon ved 30 

dager  

Total dødelighet eller 

invalidiserende 

hjerneslag ved 2 år  

Intervensjon  TAVI  SAVR TAVI SAVR TAVI SAVR 

Gjennomsnittlig STS -score † 5,8±2,1 

 

5,8±1,9 5,2 5,4 4,4±1,5 4,5±1,6 

Pasienter (nr.) 1,011 1,021 1,077 944 864 796 

UTFALL ETTER 30 DAGER 

 

Total mortalitet (%) 3,9 4,1 1,1 4,0* 2,2 1,7 

Hjerneslag (%) 3,2 4,3 2,7 6,1 3,4 5,6 

Store og livsfarlige blødning 

(%) 
10,4 43,4* 4,6 46,7 12,2 9,3 

Alvorlig vaskulære 

komplikasjoner 
7,9 5,0* 6,1 5,4* 6,0 1,1* 
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Akutt nyreskade (%) 1,3 3,1* 0,5 3,3* 1,7 4,4* 

Ny oppstått atrieflimmer 9,1 26,4* 5,0 28,3* 12,9 43,4* 

Permanent pacemaker 

implantasjon (%) 
8,5 6,9 10,2 7,3 25,9 6,6* 

Paravalvulær lekkasje  

(standardgradering)  
 

Ingen 

Mild  

Moderat  

Alvorlig  

73,7 

22,5 

3,4 

0,3 

96,7* 

2,8 

0,3 

0,3 

51,2 

45,0 

3,8 

0,0 

96,7 

2,8 

0,3 

0,3 

26,5a 

33,7a 

3,3a 

0,1a 

84,6a 

4,3a 

0,3a 

0,0a 

UTFALL ETTER 1 ÅR  

 
Total mortalitet (%) 12,3 12,9 7,4 13,0 6,7 6,8 

Hjerneslag (%) 8,0 8,1 4,6 8,2 5,5 6,8 

Permanent pacemaker 

implantajon (%) 
9,9 8,9 12,4 9,4 28,5 8,6 

Paravalvulær lekkasje 

(standardgradering)(%) 
 

Ingen 

Mild  

Moderat  

Alvorlig  

73,4 

23,2 

3,4 

0,0 

95,9* 

3,8 

0,2 

0,2 

58,7 

2,8 

0,3 

0,3 

95,9 

3,8 

0,2 

0,2 

39,5 

31,9 

5,3 

0,0 

84,8 

5,5 

0,6 

0,0 

UTFALL ETTER 2 ÅR   

Total mortalitet (%) 16,7 18,0 NA NA 11,4 11,6 

Aortaklaff reintervensjon  

(%) 
1,4 0,6 NA NA 2,7 0,7 

Rehospitalisering (%)  19,6 17,3 NA NA 13,2 9,7 

Tabell 10. (62) (48, 56, 63, 64) (44) (48, 56, 61, 63, 64)  

† Scores on the risk model of the Society of Thoracic Surgeons (STS) use an algorithm that is based on the 

presence of coexisting illnesses in order to predict 30-day operative mortality. * Signifikant Forskjell mellom 

gruppene P<0.05.  a – Data ved utskrivelse - ikke 30 dager 

 
 

Nye retningslinjer er nødvendige for pasienter med intermediær og lav kirurgisk risiko. En 

nylig undersøkelse rapporterte at 45% av sentrene i Europa allerede har utvidet TAVI for 

pasienter med intermediær kirurgisk risiko. (50)  

3.3 Utvikling av kliniske indikasjoner 

TAVI har blitt standard behandling for pasienter med alvorlig symptomatisk AS med høy 

kirurgisk risiko. I økende grad har TAVI nylig blitt utført hos pasienter med intermediær og 

lav kirurgisk risiko. Hos disse pasientene er det nødvendig med ytterligerligere data på: 

varighet og funksjon av implanterte klaffer, langtidsoppfølgning morbiditet og mortalitet, og 

kostnadseffektivitet. (44) 
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3.3.1 Pasienter med lavere kirurgisk risiko 

Etter retningslinjene er SAVR fremdeles standard terapi for pasienter <75 år med lav 

kirurgisk risiko. Manglende data på langstidsvarighet for THV er en av de viktigste årsakene 

til dette. (44) 

The Nordic Aortic Valve Intervention Trial (NOTION), med studiestart i 2009 og estimert 

avslutning i 2023, ble designet for å vise overlegenhet av TAVI vs SAVR. Et antall på 280 

pasienter med alvorlig AS med en alder ≥ 70 år ble randomisert til enten TAVI (med 

selvekspanderende CoreValve-klaff) eller SAVR. (65) Majoriteten av pasientene hadde en 

STS-score ≈3% (<4% er lav kirurgisk risiko). Ingen signifikante forskjeller i primære 

endepunkter (total dødelighet, ikke-fatal myokard infarkt, eller hjerneslag etter 1 år) ble 

funnet mellom gruppene. Effektiviteten av TAVI hos pasienter med lav kirurgisk risiko kunne 

allerede da antydes. (63) 

Per dags dato er det tre pågående randomiserte studier som evaluerer TAVI hos pasienter med 

lavere operativ risiko: PARTNER 3, Medtronic Evolut TAVR og NOTION 2. Den tyske 

studien, DEDICATE, studerer pasienter med lav- og intermediær kirurgisk risiko. De to 

sistnevnte studiene er industiuavhengige, og da med fritt valg av kommersielt tilgjengelige 

eller CE-merkede bioprotetiske klaffer. Tabell 11 viser en oversikt over viktige pågående 

studier på pasienter alvorlig AS med lav kirurgisk risiko. 

Oppsummering av pågående TAVI studier på pasienter med alvorlig AS med lav kirurgisk risiko  

Studie Studiedesign  Pasie

nter 

(N) 

Risikogr

ad  

Inklusjon kriterier  Primær endepunkter  Oppf

ølgnin

g (år) 

PARTNER 3 - 1:1 Randomisert  

- TF TAVI (Sapien 3) 

vs SAVR  

1228 STS 

score 

<4% 

- Alvorlig 

aortastenose 

- AVA ≤1.0 cm2 or 

AVA indeks ≤0.6 

cm2/m2  

- Gjennomsnittlig 

gradient ≥ 40 

mmHg or 

utstrømningshastigh

et ≥4.0 m/s  

Total dødelighet, totalt 

hjerneslag, eller 

reinnleggelse (klaff relatert 

eller prosedural relatert og 

inkludert hjertesvikt) etter 1 

år  

10 

CoreValve 

Low Risk 

- 1:1 randomisert  

- TAVI (Core Valve 

EvolutR) vs SAVR  

1200 30-dag 

dødeligh

et for 

operasjo

n <3% 

- Alvorlig 

symptomatisk eller 

asymptomatisk AS  

Total dødelighet eller 

invalidiserende hjerneslag 

etter 2 år  

10 

NOTION 2 - 1:1 randomisert  992 STS-

score 

<4% 

- Alder ≤ 75 år 

- AVA <1.0 cm2 eller 

< 0.6 cm2/m2.  

Sammensatt rate av total 

dødelighet, myokardinfarkt 

og hjerneslag etter 1 år  

10 
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Tabell 11. Modifisert versjon med kilder hentet fra (63) (66) (44) . *DEDICATE-studien inkluderer 

både pasienter med lav- og intermediær kirurgisk risiko. 

 

PARTNER 3 

PARTNER 3-studien skal randomisere (1:1) 1328 pasienter med lav kirurgisk risiko (STS 

PROM <4%) til TAVI med SAPIEN 3-klaffen eller SAVR. Pasientene skal følges opp i 10 år, 

og primært endepunkt består av total mortalitet, hjerneslag og rehospitalisering etter 1 år. 

Studien innhenter data fra sentre i Australia, Canada, Japan, New Zealand og USA, og 

sponses av Edward Lifesciences. Studien startet i mars 2016 og er foreløpig i en rekrutterende 

periode. Resultater av primære endepunkter er forventet å komme i 2019. Studien er forventet 

avsluttet i mars 2027. (67) (44) 

CoreValve Low Risk 

CoreValve Low Risk/ Medtronic Evolut Transcatheter Aortic Valve Replacement in Low 

Risk Patients er en studie som skal inkludere 1200 pasienter med STS-PROM <3%. 

Pasientene skal randomiseres (1:1) til enten TAVI, med de selvekspanderende THV-ene 

CoreValve- eller CoreValve Evolut R, eller til SAVR. Oppfølgingstiden er 10 år, og primære 

endepunkt består av total mortalitet eller invalidiserende hjerneslag etter 2 år. Studien sponses 

av Medtronic Cardiovascular. Studien utføres i Australia, Canada, Frankrike, Nederland, New 

Zealand, Sveits og USA.  CoreValve Low Risk startet i mars 2016 og er foreløpig i en 

rekrutterende periode. Studien forventes avsluttet i mars 2026.  (44) (68) 

NOTION II 

NOTION II-studien undersøker muligheten for å utvide TAVI til pasienter med lav kirurgisk 

risiko og til yngre pasienter. Studien gjøres i de nordiske landene; Danmark, Finland, Island, 

Sverige og Norge. Den vil inkludere 992 pasienter med en aldersgrense ≤ 75 år og STS-score 

≤ 4%, randomisert (1:1) til TAVI eller SAVR. NOTION-II-studien er unik, fordi den ikke 

bare inkluderer yngre pasienter, men inkluderer også pasienter med bikuspid aortaklaff, som 

er vanligere hos yngre pasienter med AS. Videre får undersøkerne fritt valg av tilgjengelige 

- TF TAVI (alle 

godkjente THV) vs 

SAVR  

- Symptomatisk eller 

asymptomatisk med 

unormal arbeidstest 

eller LVEF< 50% 

DEDICATE* - 1:1 randomisert 

- TAVI vs SAVR 
1600 STS-

score 2-

6% 

- Alder 18-85 år 

- Symptomatisk 

degenerativ AS 

Total dødelighet etter 1 og 

5 år. 
5 
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bioprotetiske klaffer for TAVI og SAVR, slik at man kan optimalisere protesefunksjon og 

pasientutfall. (69) 

Yngre pasienter er sterkt assosiert med tidlig strukturell klaffesvikt (SVF). Det finnes allerede 

data på SVF hos TAVI-pasienter, men ikke spesifikt hos yngre. I tillegg er det manglende 

data på varighet av klaffer. Som nevnt, er NOTION 2-studien den eneste av tre studier som 

har en øvre aldersgrense. Langstidsresultater fra denne studien vil kunne gi verdifull 

informasjon om implikasjoner ved utvidelse av TAVI til yngre pasienter. (41)  

NOTION II startet i juni 2016 og er nå i en rekrutterende periode. Den forventes avsluttet i 

juni 2029. (70) 

DEDICATE 

Den tyske DEDICATE-studien er en prospektiv kontrollert multisenterstudie som skal 

randomisere pasienter (1:1) med alvorlig AS-pasienter med lav til intermediær kirurgisk 

risiko til enten TAVI eller SAVR. Studien skal teste om TAVI er «non-inferior» til SAVR 

med hensyn på kort- og langtidsmortalitet (1 og 5 år). Det skal inkluderes 1600 pasienter, med 

lav til intermediær kirurgisk risiko (STS skår på 2-6%). DEDICATE-studien er lik NOTION 

2, fordi studien er uavhengig av industrien. Etter randomisering til enten TAVI eller SAVR, 

skal et hjerteteam velge nøyaktig passelig klaffmodell- og størrelse fra ulike produsenter, 

bestemme tilgang og periprosedural behandling. Ved at operatøren har mulighet til å velge 

alle CE-merkede klaffer, kan man unngå potensielle bias med utgangspunkt i klaffetype. 

DEDICATE-studien startet i mai 2017 og er foreløpig i en rekrutterende periode. Studien er 

estimert avsluttet i desember 2024. (66) (71) 

Data fra registre  

I november 2018 kom analysen over 1-års-resultatene fra pasienter med lav kirurgisk risiko 

(STS-score <4%) hentet fra GARY-registeret. Et totalt antall på 20 549 pasienter som isolert 

gjennomgikk TAVI eller SAVR i 2014 og 2015 ble analysert. Siden TAVI-pasientene var 

signifikant eldre enn SAVR-gruppen, ble det brukt propensity score-modell. Bekeredjian et al. 

(2018) skriver at TAVI-pasientene viste signifikant høyere 30-dagers overlevelse for TAVI 

sammenliknet med SAVR-pasientene (98,1% vs 97,1%, P=0,014). Ved 1 år var det ingen 

signifikant forskjell på overlevelsesraten (TAVI vs SAVR, 90,0% vs 91,2%; P=0,158). (72)  
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3.3.2 Bikuspid aortaklaffesykdom  

Generelt om bikuspid aortaklaff 

Bikuspid aortaklaff er den vanligste kongenitale hjertesykdommen. Tilstanden affiserer rundt 

en prosent av befolkningen. Bikuspid aortaklaff forekommer vanligvis sporadisk, men kan 

også oppstå som en autosomal dominant arvelig lidelse med variabel penetrans. Tilstanden 

kan oppstå som en isolerte lesjon eller assosiert med andre kongenitale kardiovaskulære 

defekter eller aortopatisyndromer. (73) 

AS før fylte 70 år er nesten alltid grunnet kalknedslag på bikuspid klaffer. (74) Kalkdannelse 

øker med alderen og opptrer raskere ved bikuspide enn trikuspide klaffer. En av faktorene 

som kan spille rolle i den tidlige degenerasjonen, er den unormale bevegelsen og turbulensen 

av klaffeseglene under hjertesyklus. (73)  

Etablert behandling  

På grunn av alderen til de fleste pasientene med bikuspid AS og den lave kirurgiske risikoen, 

blir de fleste behandlet med SAVR. Hos en liten del av befolkningen med bikuspid aortaklaff, 

utvikles AS litt senere i livet, ved 80 årene. Her er den kirurgiske risikoen høyere, på grunn av 

alder og ofte multiple komorbiditeter. TAVI kunne ha vært en alternativ behandlingsmetode 

hos disse pasientene, men dessverre er det en del begrensinger som kan påvirke de ønskede 

kliniske resultatene. (75) (76)  (7) 

Bruk av TAVI   

Evidensen for bruk av TAVI ved bikuspid AS er begrenset til få studier. Tidligere 

registerstudier viser at kun 2 til 6% var behandlet med TAVI.  (75)  

Det er gjort flere retrospektive kohortestudier på pasienter ved ulike sentre som utførte TAVI 

på pasienter med bikuspid aortaklaff (se tabell 12). Blant annet Mylotte and Leagues i 2014, 

som konkluderte med at TAVI er gjennomførbar med en lovende klinisk ønskede resultater. 

Det ble observert en høy forekomst av postintervensjons aortainsuffisiens (AI) ved bruk av 

første generasjons klaffeprotese. (77) (75)  En annen studie hvor SAPIEN 3-klaffen ble brukt, 

ble det vist mer effektive kliniske resultater og ingen tilfeller av moderat til alvorlig AI. (77, 

78) (77) (75)   
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Senere sammenlignet Yoon et. al (2016) to grupper pasienter ved bruk av «propensity score 

matching»-metoden. Første pasientgruppe hadde 561 pasienter med alvorlig bikuspid AS. 

Den andre gruppen bestod av 546 AS pasienter som enten hadde en bikuspid- eller trikuspid 

aortaklaff. Pasientene hadde en intermediær kirurgisk risiko med STS-skår fra 5,0 % til 5,6 %. 

Det ble anvendt både gamle og nye klaffeproteser. Flere pasienter med bikuspid AS måtte 

overføres til operasjon, på grunn av lavere «deviceimplantasjons-suksessrate». Nye 

klaffeproteser (SAPIEN 3 og Lotus) ga bedre resultater enn eldre proteser (SAPIEN XT og 

Corevalve) i de to pasientgruppene. I tillegg ga de nye klaffeprotesene liten variasjon i utfall 

mellom trikuspide og bikuspide pasientene.  (63) 

Studie Type 

klaff (%) 

Pasiente

r (N) 
Mortalitet 

(%) 
Valve 

emboliserin

g   

Need 

for 

secon

d 

valve   

Overførin

g til 

kirurgi  

All 

kardio-

vaskulær

e 

hendelser  

Ny 

PP

M 

AI 

moderat 

eller 

forverre

t  

Jilaiha

wi et 

al. 

(2016)  
 

CoreValv

e (46) 

SAPIEN 

(13) 

SAPIEN 

XT (35) 

SAPIEN 

3 (6) 

130 3,0 1,5 3,1 3,1 3,2 26,2 18,1* 

Mylotte et 

al. (2014) 

CoreValv

e (66) 

SAPIEN 

XT (34) 

139 5,0 2,2 3,6 2,2 2,2 23,2 28,4 ‡ 

Perlman et 

al. (2016) 

SAPIEN 

3 (100)  

51 3,9 0,0 0,0 0,0 1,9 23,5 0,0 

Yoon et al. 

(2017)  

CoreValv

e (30) 

Evolut R 

(4) 

SAPIEN 

XT (28) 

SAPIEN 

3 (29) 

LOTUS 

(8) 

546 3,7 NA 4,8 2,0 2,9 15,4 10,4 

Tabell 12. (63) Tabellen viser 30 dager utfall fra TAVI studiene på bikuspide AS 

*Prosenten var 11.5% hos pasienter med preprosedural CT-måling. ‡prosenten var 17.4% hos pasienten med 

preprosedural CT -måling. AI, aorta insuffisiens. NA, not available. PPM, permanent pacemaker.  

Begrensinger  

Selv om nylige studier viser ganske troverdige og lovende resultater etter behandlingen av 

bikuspid AS med TAVI, er det fortsatt en del problemstillinger som må løses før TAVI blir en 

etablert behandling for pasienter med bikuspid. Det er blant annet; mindre kunnskap om 



36 

 

anvendelse av konvensjonell omkrets måling av klaffen på bikuspid AS, hemodynamikken 

etter TAVI og behandling av bikuspid AS med aortapatologi. (75) 

I tillegg til AS og AI forekommer dilatasjon i aortaroten hos 50% av pasienter med bikuspid 

aortaklaff. Noen mener at aortarotpatologi kan være sekundært forårsaket av 

gjennomstrømningsdynamikken. Derimot viser en nylig studie, at strukturelle endringen skjer 

på det cellulære nivået og er uavhengig av hemodynamikken. Andre faktorer som kan spille 

en rolle i utviklingen av patologien i aortaroten, er høy alder, mannlig kjønn, høyt systolisk 

blodtrykk, forkalking eller dilatasjon av aortaklaffen, og morfologisk egenskaper av klaffen 

(høyre venstre fusjon mønster). (75)  

Risiko for utvikling av komplikasjon i aortaroten er fortsatt tilstede etter AVR. Ifølge Borger 

et al. (2004) er moderat aortadilatasjon en viktig risikofaktor for utvikling av komplikasjoner i 

aorta, selv etter AVR. (75) 

I tillegg må den unike morfologien til bikuspid AS tas i betraktning når en vurderer bruk av 

TAVI og eventuelt valg av klaffprotese. Dette gjelder blant annet den elliptiske 

annulusformen, forekomst av en «raphe» (comissur mangler eller en comissur er inkomplett/ 

fusjonert), og en annen distribusjon av forkalkning. Disse faktorene kan hindre utvidelse av 

transkateter hjerteventil, som videre kan føre til PVL eller annulusrifter. (75) 

En annen viktig utfordring er varighet av protesene. De fleste med bikuspid aortaklaff er 

yngre mennesker, som har flere år å leve. Det finnes per dags dato ingen langtidsstudier over 

10 år som kan gi oss evidens for behandling av denne pasientgruppen. Dette gjelder generelt 

hos alle yngre pasienter. I tillegg har pasienter med bikuspid aortaklaff endret hemodynamikk, 

som kan spille en rolle i holdenbarheten av klaffen. Det trengs bedre kunnskap for å utvide 

indikasjonen for TAVI til yngre pasienter med og uten bikuspid klaff. (75) Tabell 13 viser en 

oversikt over pågående studier som inkluderer pasienter med bikupsid AS. Som nevnt 

tidligere, inkluderer NOTION 2 pasienter med bikuspid AS. 
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Studie Start Slutt Studiedesign 
Pasienter 

(N) 
Klaffeprotese Risikograd 

Primær 

endepunkter 

Oppfølgning 

(år) 

Medtronic 

transkateter 

aortaklaff 

erstatning 

hos lav risiko 

bikuspid 

Desember 

2018  

Desember 

2030  

Intervensjon 

studiet, klinisk 

studiet 
150 

Evolut PRO 

og R 

Lav risiko 

for SAVR, 

30 dager 

dødelighet 

<3% 

30 dager total 

dødelighet eller 

invalidiserende 

hjerneslag rate 

Device 

suksessrate [en 

uke] 

10 

BIVOLITX: 

bikuspid 

aortic 

stenosis with 

Evolut 

plateform 

international 

experience 

Februar 

2018  

May 

2020 

Prospektive, 

observasjon 

register 
150 Evolut NA 

30 dager og et 

år klaffeprotese 

ytelse: 

åpningsområde 

<0.85 cm2/m2 

og/eller 

gjennomsnittlig 

gradient >20 

mmHg og/eller 

AI >moderate 

 

1 

The bicuspid 

Aortic 

stenosis 

following 

transcatheter 

aortic valve 

replacement 

registry 

May 

2015 

Desember 

2022  

Prospektive 

kohort 
250 NA NA 

Dødelighet, 1 

mnd., 6 mnd., 

og fra 1 år til 5 

år 5 

Tabell 13. (79) (80) (81) Tabell over pågående studier på pasienter med bikuspid AS. 

3.3.3 Komplikasjoner og utfordringer ved TAVI  

Komplikasjoner ved TAVI er delt i periprosedural- (under eller kort tid etter prosedyren) og 

langsiktige komplikasjoner. Tidligere i teksten har vi diskutert en del komplikasjoner som ses 

ved TAVI, observert i ulike studier. (17)   

Det er noen komplikasjoner og utfordringer som er spesielt viktige for utvidelse av 

indikasjonene for pasienter med lav- og intermediær kirurgisk risiko. Dette er for eksempel 

varighet og funksjon av den implanterte klaffen, forstyrrelser i ledningssystemet, PVL, 

morbiditet og mortalitet. (63) (44) 

Varighet og funksjon av implanterte klaffer 

Langtidsvarighet (10-15 år) av klaffeprotesene er en sentral utfordring for utvidelse av TAVI 

til lav-risiko og yngre pasienter. Definisjon og vurdering av varighet bør baseres på ekko 

parametere, pasienten symptomer og reintervensjon. Til dags dato finnes det ingen 10-15 års 

resultater på varighet av klaffene som brukes ved TAVI. Den lengste oppfølgningstiden er 5 
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år. Vi har femårs data fra PARTNER og CoreValve på AS pasienter med høy risiko (se tabell 

9). Data fra PARTNER I og NOTION viser til robust hemodynamikk etter TAVI, i tillegg 

viser NOTION en god hemodynamikk etter TAVI sammenlignet med SAVR.  Helhetlig var 

insidensen av SVD og aortaklaff-reintervensjon lav, men dette kan bli mer problematisk når 

oppfølgningstiden og pasientenantallet øker.   

Data for biologiske klaffeproteser brukt ved SAVR, viser en lav «mid-term failure»-rate (<1% 

før 5 år og 10% ved 10 år for pasienten >65 år). Studier av disse har vist at SVD er 

aldersrelatert. Siden TAVI-pasientene består av en eldre befolkning, er sannsynligheten for å 

vise SVD liten (på grunn av sakte degenerasjon og pasientgruppens korte overlevelse). Ved å 

inkludere yngre pasienter, kommer SVD til å spille en større rolle, og vil kunne 

nødvendiggjøre reintervensjon (enten SAVR eller valva-in-valve prosedyre). (44) (36) 

PVL 

Ved TAVI blir det vedvarende stenoserester på klaffeseilene, noe som fører til ufullstendig 

tillukning mellom klaffeprotesen og den native klaffe annulus. Dette resulterer til PVL. Det er 

rapportert opp til 61% mild PVL hos pasientene som undergikk TAVI. Studier viser at 

moderat til alvorlig PVL er assosiert med forverring av utfall, og noen studier viser høyere 

mortalitet i tilfeller ved mild PVL. (36) 

Det er påvist reduksjon i insidensen av PVL i de siste studiene. Flere faktorer er viktige, blant 

annet bruk av CT, bruk av forstørret klaff i forhold til annulus (når det er målt ved CT), bedre 

teknologi, nye klaffeproteser og økende erfaring for de ulike operatørene. (36) 

Det er observert en kontinuerlig økende rate av PVL etter TAVI sammenlignet med SAVR. 

På grunn av ugunstige effekt av signifikant PVL på overlevelse, vil reduksjon av lekkasje 

være essensiell for bedre langtidsutfall.  (44) 

Forstyrrelser i ledningssystemet 

Til tross for reduksjon av komplikasjoner som blant annet hjerneslag og vaskulære 

komplikasjoner som er assosiert med TAVI sammenlignet med SAVR, står fortsatt forekomst 

av ledningsforstyrrelse uendret. Forstyrrelsen i ledningssystemet har vært underestimert i 

fortiden på grunn av rapporterings-bias, og er kanskje et økende problem ved bruk av de nye 

generasjon klaffeproteser. (63)  Høyre grenblokk er en uavhengig prediktor for PPI etter 
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TAVI.  Hvis en har høyre grenblokk fra før, er det høyre forekomst av PPI. Dette gjelder alle 

typer transkateter klaffeproteser. Total PPI-rate etter TAVI var høyest for Lotus klaffen (71%) 

og lavest for SAPIEN 3 (24%). (82) Derimot finner Fernando et al. (2016) en signifikant 

høyere forekomst av PPI-rate for SAPIEN 3 sammenlignet med SAPIEN XT. (83)  I følge 

Gonska et al. (2018) var det ingen signifikant forskjell i overlevelsen (innenfor et år), hos 

pasienter som fikk behov for PPI ved de nyere generasjons klaffer.  (84) (82)  

Mortalitet 

Til tross for å være en mindre invasive prosedyre sammenlignet med SAVR, har TAVI en del 

sjeldne men livstruende komplikasjoner som krever akutt hjertekirurgi. Nylig ble det 

observert en insidens av akutt hjertekirurgi på 0,7% etter TAVI. Vanligste årsaker til det er 

guideviers perforasjon av venstre ventrikkel (28,3%) og annulære rupturer (21,2%). Selv om 

disse har blitt redusert med årene, er det nødvendig med sikrere data hvis yngre og lav risiko 

pasientene skal få TAVI. (44) 

3.3.4 Andre TAVI-perspektiver 

Valve-in-valve 

Da TAVI fortsatt var nytt, ble valve-in-valve (ViV)-implantasjon primært bruk akutt etter 

feilposisjonerte TAVI-klaff som var assosiert med alvorlig aortainsuffisiens (AI). Ved å 

implantere en annen klaff inn i den tidligere innlagte klaffen (i samme prosedyre), kunne AI 

reduseres akutt. På grunn av forbedring i utstyr, billedtaking og erfaring, er ViV ikke lenger 

sentralt i den nevnte behandlingen. ViV har derimot blitt en viktig løsning i behandlingen av 

degenerte biologiske aortaklaffproteser. Risikoen for reoperasjon grunnet degenerert 

aortaklaffproteser varierer fra omtrent 2% hos pasienter med lav kirurgisk risiko, til 20% hos 

pasienter med høy kirurgisk risiko. En kan forlenge levetiden til den ødelagte kirurgiske 

bioprotesen ved å implantere en TAVI-klaff inn i denne. (36) Det er et økende fokus på ViV, 

særlig med tanke på yngre pasienter, hvor fremtidig ViV kan være aktuelt. (50)  

Det finnes flere utfordringer ved ViV, blant annet variabilitet av den riktige indre diameteren 

av ulike kirurgiske bioproteser, noe som er med på å bestemme om ViV er mulig, og hvis ja; 

hvilken klaff som kan brukes. «Radiopaque»-markører, som er viktige for riktig 
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posisjonering, utgjør også en utfordring. For å hjelpe klinikeren i beslutningstakingen, er det 

utviklet en app kalt «Viv Aortic» som er designet av Bapat. (36)  

Analyser viser at det ved degenerasjon av den bioprotetiske klaffen, kan ViV være et 

alternativ til konvensjonell åpen hjertekirurgi hos eldre pasienter med høy kirurgisk risiko. 

For å utvide denne teknologien til pasienter med lavere risiko, er det nødvendig med 

langtidsoppfølging og økt klinisk erfaring. (85) Et mulig fremtidig problem hos yngre, kan 

være hvis en ViV-behandlet pasient senere trenger PCI.  

Kostnadseffektivitet 

Et viktig aspekt, ved siden av å demonstrere klinisk effekt av TAVI, er kostnadseffektiviteten 

av utbreende bruk av TAVI. Chakos et al. (2017) skriver at det er særlig høye utgifter koblet 

til klaffeutstyret som brukes ved TAVI som utgjør de store forskjellene i kostnad, 

sammenliknet med kirurgiske klaffer. Hvis man ser bort fra utstyrskostnadene, blir TAVI 

sammenliknbar med SAVR, dette på grunn av at TAVI gir reduserte antall innleggelser på 

intensivavdeling og kortere sykehusopphold. På den andre siden, er det nødvendig med 

omfattende diagnostikk ved TAVI. Dette kan jevne ut fordelen med kortere sykehusopphold 

ved TAVI. Andre aspekter som må tas i betraktning er reintervensjon og reinnleggelser. 

Analyser har vist at hvis TAVI har blitt evaluert som kostnadseffektiv hos inoperable 

pasienter. Det er manglende data på om TAVI-behandling er økonomisk lønnsomt hos AS-

pasienter med høy kirurgisk risiko. (47) For å utvide TAVI-indikasjonen til pasienter med 

lavere kirurgisk risiko og hos yngre, er ytterligere helseøkonomiske langtidsanalyser 

nødvendig. 

3.4 Intervju med kardiologer og thoraxkirurger 

Nedenfor følger en oppsummering av innhentet informasjon fra gjennomførte intervjuer. 

Leseren bør være oppmerksom på at resultatet er basert på et lite antall intervjuobjekter. 

Utvidelse av indikasjonsstilling 

Som nevnt tidligere går utvikling i en retning hvor det utføres flere TAVI og færre SAVR.  

Likevel er det en del begrensninger som gjør at pasientene ikke er egnet for TAVI, for 

eksempel hos pasienter med bikuspid AS, hvor morfologi og patologi er annerledes. Vi fikk 
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inntrykk av at det var noe uenighet/ usikkerhet over om utvidelse av indikasjoner på TAVI 

hos pasienter med bikuspid klaff, hos yngre og de med lav kirurgisk risiko kan være best for 

pasientene. Likevel mente begge spesialitetene at resultater fra nye studier vil gi kunne gi et 

klarere svar på dette.   

Hjerteteam og samarbeid 

På OUS, før rundt 2015 ble TAVI utført i et samarbeid mellom kirurger og kardiologer. I dag 

utføres TAVI av kardiologene, mens ved andre sentre kan kirurgene være mer involvert. Vi 

fikk inntrykk av at begge profesjonene mente at et samarbeid, med kombinert kunnskap, ville 

være positivt for pasienten, men at organisering for dette kan være et problem.   

Vi fikk vite på forhånd at vi ville møte to helt forskjellige meninger blant de to profesjonene 

når det gjaldt hvem som burde utføre TAVI. Det var enighet om at man ikke bør ha en egen 

spesialitet som skulle utføre TAVI, fordi det blant annet er mange ulike spesialiteter som er 

involvert i TAVI (radiologer, kardiologer osv). Utviklingen av TAVI har ledet til en 

profesjonsglidning hvor pasientene har gått fra thoraxkirurgene til kardiologene.  

Retningslinjer og studier  

Ved spørsmål om inklusjon av lav risiko- og yngre pasienter i TAVI studiene og det etiske 

grunnlaget, får vi litt blandete tanker og meninger fra de to spesialitetene. Ved å snakke med 

thoraxkirurger, får vi et inntrykk at det er kanskje uetisk riktig å gjøre dette. De la grunnlaget 

på anbefaling fra retningslinjer og evidens fra SAVR. På andre siden får vi en annen mening 

fra kardiologer. De mente dermed at det er uetisk å ikke ha studier. Samtidig fikk vi fram at 

yngre og lav risiko pasienter blir allerede behandles med TAVI til tross for retningslinjer. 

Siden det tar langt tid for retningslinjene å bearbeides, er de ofte baserte på gamle data. 

Dermed skal de alltid leses med kritisk syn og man skal se på det helhetlig bilde ved 

vurdering av pasienten situasjon.   

Ved intervjuet fikk vi fram at ved OUS utføres TAVI på flere alder- og risikogrupper. 

Kardiologene ser mer på alder enn risikoscoring. Selv om pasienten har lav kirurgisk risiko, 

så kan han/hun være over 75 år. Dette i seg selv er en risiko faktor som spiller betydelig rolle i 

rehabiliteringsfase etter intervensjon. Med tanke på rehabilitering vi TAVI kanskje være den 

beste behandlingen. 
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Scoring 

Flere artikler har nevnt nødvendigheten av et eget skåringssystem for å vurdere TAVI-

pasienten på en bedre måte enn kirurgiske STS-PROM og EuroScore II. Begge profesjonene 

var enige i at de nåværende skåringssystemene ikke er gode nok for TAVI-pasienten. Det 

jobbes med å lage et eget for TAVI.  

Utstyr 

I slutten av 2018, begynte OUS å ta i bruk den nye klaffprotesen; SAPIEN 3 ULTRA. Vi fikk 

fram ved intervjuet at denne type klaffen er designet for å redusere PPI og PVL. Det er 

implantert rundt cirka 40 SAPIEN 3 ULTRA-klaffer på OUS uten behov for pacemaker 

implantasjon. Ved spørsmål om SAPIEN 3-klaffen og deres mening, får vi ganske like 

meninger fra begge spesialitetene. Blant annet fordi den er ganske universell i bruken, har lite 

begrensinger men større behov for PPI, dette i forhold til tidligere SAPIEN XT- klaffen.  

Både thoraxkirurger og kardiologer hadde like meninger om emboliske beskyttelsesutstyr. 

Disse utstyrene kan komplisere og gjøre prosedyren lenger. I tillegg er dette dyre utstyr som 

kanskje kan bidra med å utløse cerebrovaskulære hendelser.  
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4 Diskusjon 

Om kunnskapsgrunnlaget 

Pasientpopulasjon. I denne oppgaven har vi fokusert på pasienter med alvorlig AS. 

Retningslinjer («guidelines») for behandling av denne pasientgruppen, anbefaler en grundig 

utredning av pasienten, hvor pasientens risiko for operasjon er vært viktig i avveiningen av 

om pasienten bør gjennomgå TAVI eller den konvensjonelle behandlingen SAVR. Flere av 

forskningsartiklene som vi leste, trakk frem mangelen på en TAVI-spesifikk risikoskåring. 

Selv om mange av studiene benytter seg av STS-score (Society of Thoracic Surgeons), må en 

stille seg spørsmålet om pasient-cohortene faktisk er sammenliknbare. Dette må også tas i 

betraktning når «Propensity score matching» er brukt, som ofte brukes for å kunne studere 

pasienter med bikuspid AS. 

Det er et økende fokus på utvidelse av TAVI for yngre pasienter. Det er viktig å notere seg at 

lav kirurgisk risiko ikke er ekvivalent med lavere alder. Deltakerne i NOTION-studien (lav-

risiko-pasienter) hadde for eksempel en gjennomsnittsalder på 81,8 år. Av pågående studier 

på pasienter med lavere kirurgisk risiko, er det bare NOTION 2 som har en øvre aldersgrense 

(75 år). (41) (44) (66)  

Studiedesign. Mesteparten av retningslinjene er basert på store randomiserte kontrollstudier 

(RCT), blant annet PARTNER-studiene. For å få frem utviklingen i behandlingen av pasienter 

med alvorlig AS, har vi fokusert på disse RCT-ene. Ideelt sett brukes «dobbelt blind» design, 

men dette har ikke vært mulig for sammenlikning av TAVI og SAVR. Design av en studie 

som sammenlikner TAVI versus SAVR er utfordrende. Endovaskulære og kirurgiske 

prosedyrer har tildels store forskjeller i komplikasjonstyper. Komplikasjoner må derfor vektes 

både kvantitativt og kvalitativt. (47) Et annet aspekt som bør trekkes frem, er at det i 

SURTAVI-studien er det benyttet modified intention-to-treat (mITT), i motsetning til 

standard intention-to-treat. mITT brukes ofte i studier som er sponset av industrien. (86) 

Intention-to-treat (ITT)-analysen inkluderer alle individer som er randomisert. Analysen 

ignorer «non-compliance», protokollavvik, tilbaketrening, og alt som skjer etter 

randomisering. Det er ingen klar definisjon på hva miTT er. En forklaring er at mITT er en 

undergruppe av en ITT-populasjon og tillater eksklusjon av noen randomiserte individer på en 

rettferdig måte (som for eksempel pasienter som blir ansett som ukvalifiserte etter 
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randomisering eller bestemte pasienter som aldri fikk påbegynt behandling). MiTT-analysen 

tillater en subjektiv vurdering av inklusjonskriteriene, noe som kan føre til forvriing, 

unøyaktige resultater og bias. (86, 87) 

Ved hypotese-testing i mange av TAVI versus SAVR-studienesom har inkludert pasienter 

med intermediær- og lav risiko er det benyttet «non-inferiority» analyse, d.v.s. null hypotesen 

er at TAVI er en dårligere («inferior») behandling enn SAVR. Hvis null hypotesen forkastes 

innebærer det at pasienter behandlet med TAVI ikke kommer dårligere ut enn pasienter som 

fikk konvensjonell behandling.  Dermed kan ikke studiene alene avklarehvilken av 

intervensjonene (TAVI eller SAVR) som egner seg best for behandling av pasienter med AS. 

Dermed kan det fortsatt være mange ubesvarte spørsmål som vanskeliggjør en evt. anbefaling 

av en gitt behandling versus en annen.  

Flere av de store studiene er sponset av industrien; blant annet PARTNER av Edward Life 

Sciences, og CoreValve og SURTAVI av Medtronic. Finansielle bånd mellom forskere og 

industrien kan føre til pro-industrielle konklusjoner. Dette aspektet er kanskje ikke så 

problematisk, siden AVR-ene utføres av kliniske leger. Likevel har industriuavhengige 

registre, som GARY og FRANCE, vært god støtte til de kliniske studiene. Som nevnt 

tidligere er de nye studiene NOTION 2 og DEDICATE industriuavhengige og åpner for 

nærmest fritt valg av klaffetype. Det blir interessant å se om resultater fra disse samsvarer 

med tidligere data.   

Utfordringer 

Mange ubesvarte spørsmål ved valg av TAVI begrenser utvidelsen av metoden til yngre-og 

lavrisiko- pasienter. Varighet og funksjon av klaffeprotesene over tid er en viktig 

problemstilling, som fremdeles er ubesvart til dags dato. Som vi har sett tidligere i 

hoveddelen, er det kun resultater fra 5 års oppfølgning som er tilgjengelig. Selv om disse 

studiene viser tilsvarende funksjonsforbedrelse sammenlignet med SAVR, er dette ikke nok 

for å si noe om langtidsvarigheten og sikkerhet av TAVI hos denne pasientgruppen. For å 

utvide indikasjonsstillingen til yngre pasienter er det behov for flere studier med lengre 

oppfølgingstid.   

I intervjuer får vi et inntrykk av at det i praksis er vanskeligere å studere klaffenes 

langtidsvarighet. På grunn av den raske utviklingen i teknologien er det stadig nye klaffer på 

markedet. Når eldre studier har fullført oppfølgingen av pasientene, er det allerede utviklet en 
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annen protese. Problemet knyttet til varigheten kommer mulig til å løses ved bruk av valve-in-

valve, eventuelt av nye løsninger som blir utviklet gjennom årene. Et viktigere problem er å 

sørge for å legge klaffeprotesen i riktig plassering uten å dekke koronararterier, spesielt med 

tanke på yngre pasienter, som i fremtiden kan få behov for PCI.  

En annen viktig komplikasjon som har vist seg å være vanligere ved bruk av nyere 

generasjons klaffeproteser, er forstyrrelser i ledningssystemet, og eventuell PPI (permenant 

pacemaker implantasjon). Dette har, som nevnt tidligere, ikke vist å spille en stor rolle i 

overlevelsen innenfor et år. Andre ikke-TAVI-baserte kliniske studier viser at nyoppstått 

venstre grenblokk har en ugunstig effekt på funksjonen av venstre ventrikkel. Dette 

understreker betydningen av reduksjon av TAVI – indusert ledningsforstyrrelse som krever 

pacing. Dette er spesielt viktig med tanke på utvidelse av TAVI hos lav-risiko og yngre 

pasienter, der bivirkninger av pacing kan motvirke gevinsten av TAVI over SAVR. 

Introduksjon av den nye klaffeprotesen SAPIEN 3 ULTRA (CE-godkjent i november 2018), 

kan kanskje bidra med å redusere dette.  

Rask utbredelse av mini-invasive kateterbasert metoder har noen ulemper. En av ulempene 

kan være økt påtrykk fra pasienter som ønsker TAVI framfor et stort kirurgisk inngrep til 

tross for mangelfull evidens behandlingsvalget. I tillegg er det økt press fra industrien som 

stadig utvikler nye endovaskulære klaffeproteser. Som nevnt, er antallet SAVR i Norge er 

synkende og TAVI er økende. Dette kan indikere at TAVI overtar/ erstatter tidligere SAVR.   

Det har blitt økende fokus på AS pasienter med bikuspid aortaklaff, siden mange av disse er 

yngre pasienter og ofte har lavere kirurgisk risiko. Bikuspid aortaklaff har unike egenskaper 

som varierer fra trikuspid aortaklaff, som blant annet forskjellig hemodynamikk og mange 

flere som er nevnt tidligere. Ifølge retningslinjer er SAVR den beste behandlingsmetode for 

bikuspide AS. Til tross for dette blir TAVI brukt «off-label» i noen tilfeller. Dette kan være 

problematisk siden TAVI klaffeprotesene er ikke laget for bikuspide aortaklaffer. Resultatene 

fra nye pågående studier, som er under rekruttering, kommer trolig til å spille stor betydning 

på dette feltet. Dog er det tidlige å anbefale TAVI som en sikker behandlingsmetode for 

denne pasientgruppen. 

Med tiden har alvorlige prosedyrerelaterte komplikasjoner blitt svært sjeldne hendelser 

sammenliknet med den tidlige TAVI-perioden. Likevel kreves ytterligere kritisk vurdering og 

flere tiltak for å forhindre slike komplikasjoner, før man utvider TAVI til yngre- og lavrisiko 
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pasienter. For å eliminere ubesvarte bekymringer om varighet ved TAVI, er det nødvendig 

med solide resultater fra kliniske studier med langtidsoppfølgning (10 år) av TAVI pasienter 

som kan sammenlignes med 10 års resultatene fra SAVR. 

Perkutan koronar intervensjon (PCI) gjennomgikk en liknende utvikling som det ser ut til at 

TAVI nå gjør. Den gang ble det nye terapialternativet hardt kritisert og negativt kommentert 

av både hjertekirurger og kardiologer. I dag er PCI den mest brukte invasive 

behandlingsteknikken for å åpne trange eller tette kransarterier. (88) Det gjenstår å se om 

TAVI får en tilsvarende rolle. 

Praksis i Norge.  

ESC har laget retningslinjer («guidelines») for behandling av pasienter med alvorlig AS. I 

Norge blir mye av dagens praksis basert på disse anbefalingene. Gjennom intervjuer og 

hospitering på Rikshospitalet (OUS), får vi likevel fram at praksis kan avvike vesentlig fra 

retningslinjene fra ESC. Det synes som om det i Norge og internasjonalt er en del «off -label» 

bruk av TAVI - både på yngre, og på lav risiko pasienter.   
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5 Konklusjon 

Aortastenose (AS) er en hyppig tilstand og øker i prevalens på grunn av en aldrende 

befolkning. For 10 år siden var SAVR den hyppigste behandlingen for symptomatisk AS-

pasienter. Introduksjon av TAVI som en alternativ behandlingsmetode har ført til store 

endringer i dette fagfeltet. Gjennom et litteratursøk har vi funnet at TAVI har medført bedring 

i prognose for flere eldre og inoperable AS pasienter. Utvikling av TAVI begynte med at 

Alain Cribier utviklet BAV i 1985. Senere, i 2002, ble TAVI gjennomført på den første 

pasienten. På grunnlag av PARTNER I ble retningslinjene endret i 2008, hvor TAVI ble 

anbefalt for inoperable og pasienter med høy kirurgisk risiko. Senere studier (PARTNER II, 

SURTAVI) har ført til utvidelse av indikasjonen for TAVI til også å inkludere pasienter med 

intermediær kirurgisk risiko.  

 

Den enorme utviklingen, har ført til et økende fokus på yngre og pasienter med lavere 

kirurgisk risiko.  Det er fortsatt manglende data for å konkludere hva som er optimal 

behandlingsmetode hos pasienter med intermediær-, lav kirurgisk risiko- og yngre pasienter. 

Til tross for manglende evidens, blir TAVI ikke sjelden benyttet «off-label» i praksis. Flere 

randomiserte kliniske studier på lavrisiko og yngre pasienter er nødvendig for å kunne utvide 

indikasjonen på TAVI. Kommende resultater fra pågående studier (NOTION 2, PARTNER 3, 

EVOLUT low risk og DEDICATE) er derfor meget interessante.  
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