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Abstract 
Title: Cognitive function after TAVI 
 
Background: TAVI is an increasingly popular non-invasive procedure to treat aortic stenosis 

in patients who are not eligible for surgical aortic valve replacement. There have been 

questions regarding how TAVI affects cognition. A high incidence of silent strokes after 

TAVI has raised concerns for cognitive decline. On the other side there is a hypothesis that 

hemodynamic improvements after TAVI causes cognitive improvement. 
 

Objective: The objective of this thesis is to examine cognitive outcomes after TAVI. 
 
Methods: A literature study was conducted through searching the PubMed database with the 

key words ”TAVI” OR ”TAVR” AND ”Cognitive function” OR ”Cognition”.  
 
Results: 22 original studies and one metaanalysis was included and examined. In total the 

original studies included 1456 patients. 5 studies reported improved cognitive function, 1 

reported cognitive decline, and 16 studies reported no significant change in cognition from 

baseline. Low cognitive function before TAVI was associated with improvement after the 

procedure, and high cognitive function pre-TAVI was associated with cognitive decline 

afterwards. 
 

Conclusion: Studies to date suggests that cognitive function stays the same or improves after 

TAVI. There is still need for more comprehensive studies to validate these findings. 
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1  Innledning 
 

1.1 Aortastenose 
Aortastenose er en innsnevring av hjerteklaffen mellom venstre ventrikkel og aorta. Det er 

den vanligste klaffesykdommen i den vestlige verden, og årsaken er som oftest aldersrelaterte 

degenerative forandringer og en ateroskleroseprosess som gir kalsifiseringer i aortaklaffen (1, 

2). En epidemiologisk studie fra Tromsø viste en prevalens på 0,2 % blant aldersgruppen 50-

59 år, 1,3% blant de på 60-69 år, 3,9% blant de på 70-79 år og 9,8% blant de på 80-89 år (3). 

Prevalensen øker tydelig med økende alder, og aortastenose er derfor et betydelig 

helseproblem blant den geriatriske populasjonen. 

 

Ved alvorlig aortastenose kan klaffearealet være innskrenket med 70-80%, fra et normalareal 

på 4 cm2 til så lite som 0,5-1 cm2. For å opprettholde adekvat cardiac output utvikles ofte 

konsentrisk venstre ventrikkelhypertrofi, som sammen med høyt trykk over klaffen vil kunne 

føre til utviklingen av hjertesvikt med påfølgende dyspne. Den hypertrofiske hjertemuskelen 

er også utsatt for iskemi, og pasienten kan derfor få anginasymptomer. Svimmelhet og 

synkope er også symptomer man kan se hos disse pasientene (4).  

 

Ubehandlet har sykdommen dårlig prognose, og uten kirurgisk behandling har alvorlig, 

symptomgivende aortastenose en ett- og femårsoverlevelse på henholdsvis 60% og 32% (5). 

Symptomgivende aortastenose er i seg selv indikasjon for å implantere ny aortaklaff. 

Implantasjon av ny aortaklaff er indisert hos pasienter med symptomatisk aortastenose og 

ekkokardiografiske funn forenelig med alvorlig aortastenose (6). 

 

Åpen kirurgisk utskiftning av hjerteklaffen (Surgical aortic valve replacement – SAVR) har 

lenge vært gullstandard for behandlingen av alvorlig aortastenose. Sammenlignet med 

medikamentell behandling gir SAVR betydelig høyere overlevelse og symptomatisk bedring 

(1, 2). Åpen kirurgi er en risiko i seg selv, og en studie viste at 33% av eldre over 75 år, ikke 

ble tilbudt SAVR på grunn av for stor operasjonsrisiko basert på deres høye alder og 

betydelig komorbiditet (7).  
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1.2 Transkateter aortaventilimplantasjon  
Transkateter aortaventilimplantasjon (Transcatheter aortic valve implantation - TAVI) er en 

minimalt invasiv prosedyre, som de siste 15 årene har revolusjonert behandlingstilbudet til 

eldre og skrøpelige med alvorlig aortastenose. Den første TAVI ble gjennomført i 2002 (8), 

og har siden den gang utviklet seg raskt til å bli en standardisert prosedyre med stadig bedre 

utstyr og resultater (9). Sammenlignet med SAVR viser flere studier at TAVI fører til bedre 

overlevelse blant eldre pasienter med høy eller intermediær operasjonsrisiko, (10, 11) og 

foreløpig forskning favoriserer TAVI til pasienter over 75 år vurdert til høy eller intermediær 

operasjonsrisiko der TAVI er teknisk mulig (12).  

 

I følge europeiske retningslinjer fra 2017 bør behandlingsvalg vurderes av et tverrfaglig 

hjerteteam bestående av en intervensjonskardiolog og en thoraxkirurg, det anbefales også å 

ha med en anestesiolog og geriater i vurderingen (6). Seleksjonen baserer seg på klinisk 

vurdering av pasientens risikofaktorer inkludert grad av skrøpelighet, engelsk frailty, og 

komorbiditet, samt resultat av utredning med koronarangiografi, CT-angiografi, og 

transtorakal ekkokardiografi. Dette fasiliterer en tverrfaglig beslutningsprosess, hvor 

hjerteteamet kan overveie hver pasients individuelle risiko, og tilby det beste 

behandlingsalternativet for hver enkelt (6). 

 

Det diskuteres om tilbudet om TAVI skal utvides til og også gjelde yngre pasienter med 

lavere operasjonsrisiko. Foreløpig trengs det mer forskning både på resultatene av TAVI hos 

pasienter < 75 år, på holdbarheten til TAVI ventilene, og eventuelle langtidskomplikasjoner 

av inngrepet før tilbudet kan utvides til denne gruppen. (13, 14).  

 

Slag er en fryktet komplikasjon etter alle kardiovaskulære intervensjoner, og prevalensen har 

vært spesielt høy etter TAVI. Prevalensen av slag har imidlertid vært fallende ettersom 

utstyret har blitt bedre og erfaringen økt, og prevalensen av klinisk signifikante slag post-

TAVI ligger nå rundt 3-4% (15). Patogenesen bak dette er cerebrale embolier som oppstår 

ved manipulasjon av den kalsifiserte aortaklaffen og en ofte aterosklerotisk aorta ved 

implantasjon av ny klaff (16). Studier viser at selv om prevalensen av kliniske slag er 

forholdsvis lav, så oppstår det hos 3 av 4 nye iskemiske lesjoner i hjernen vist ved diffusion 

weighted-MRI (DW-MRI) etter inngrepet (17). Disse lesjonene betegnes som stille 
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hjerneslag ettersom lesjonene på DW-MRI viser cerebral skade, samtidig som pasientene 

ikke har noen nevrologiske utfall forenelig med slag (16). 

 

Det er fortsatt lite forskning på den kliniske betydningen av disse lesjonene etter TAVI, men 

forskning på stille slag etter andre kardiovaskulære intervensjoner tyder på at nye iskemiske 

lesjoner på DW-MRI er assosiert med forverring av kognitiv funksjon og økt risiko for 

utvikling av vaskulær demens (16, 18).  

 

Det har de siste årene kommet flere ”embolic protection devices” (EPD) på markedet, som 

kan være med å beskytte hjernen fra embolier og nevrologisk skade under TAVI. (19-21). 

Effekten av EPD er fortsatt usikker, og det kreves mer forskning på området for å kunne si 

med sikkerhet hvorvidt det har effekt, og hvor stor denne eventuelt er. 

 

 

1.3 Kognitiv funksjon etter TAVI 
Kognitiv funksjon eller kognisjon er en samlebetegnelse på hjernefunksjoner knyttet til blant 

annet tenkning, læring, oppmerksomhet, hukommelse, persepsjon, problemløsning og 

beslutningsevne (22). Dette er funksjoner som er helt essensielle for å mestre livet, og 

kognitiv svikt er den vanligste årsaken til funksjonssvikt hos eldre (23). Små kognitive 

forandringer er en del av den normale aldringsprosessen, men dersom forandringene blir så 

store at det fører til funksjonstap snakker vi om patologiske endringer og kognitiv svikt (24).  

 

Kognitiv svikt er en viktig årsak til funksjonsfall, tap av livskvalitet og økt dødelighet i denne 

populasjonen (25, 26). Et flertall av eldre pasienter rapporterer at de ikke vil ofre kognitiv 

funksjon for livsforlengelse (27). På grunn av de alvorlige konsekvensene av forverret 

kognitiv funksjon er det viktig å kartlegge hvordan kognitiv funksjon utvikler seg etter TAVI, 

spesielt før tilbudet om TAVI eventuelt utvides til yngre og friskere pasienter. Det er fortsatt 

uklart hvilken betydning stille hjerneslag etter TAVI har på kognitiv funksjon, men basert på 

forskning på stille hjerneslag etter andre kardiovaskulære prosedyrer ville vi kunne forvente 

en forverring i kognitiv funksjon også etter TAVI (16, 18). 

 

En annen hypotese er at TAVI kan gi bedre kognitiv funksjon. Det er vist at alvorlig 

aortastenose kan gi systemisk hypoperfusjon på grunn av redusert cardiac output og variabelt 
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blodtrykk. Dette er vist å være en viktig faktor til redusert kognitiv funksjon hos eldre med 

kardiovaskulær sykdom (28). Ved å bytte klaff vil pasienten få gjenopprettet hemodynamiske 

forhold og bedre sirkulasjon til hjernen, noe som tenkes å kunne gi bedre kognitiv funksjon. 

 

Hvordan utvikler kognitiv funksjon seg etter TAVI? Er det noen faktorer som kan påvirke 

eller predikere kognitivt utfall etter prosedyren? Faktorer som kan påvirke utfallet av kognitiv 

funksjon er viktige å kartlegge for å kunne undersøkte risiko forbundet med TAVI, og for å 

kunne forebygge kognitiv forverring der det er mulig. Disse spørsmålene belyses i denne 

oppgaven ved en systematisk gjennomgang av litteraturen på området. 
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2 Metode 
 

For å undersøke problemstillingen ble det søkt i PubMed/MEDLINE med følgende 

søknadsord: 

1. ”TAVI” 

2. ”TAVR” 

3. ”Transcatheter aortic valve implantation” 

4. ”Transcatheter aortic valve replacement” 

5. ”Cognition” 

6.	”Cognitive	function” 
 

Denne søknadskombinasjonen ble brukt: (”1” OR ”2” OR ”3” OR ”4”) AND (”5” OR ”6”). 

Det ble både brukt MeSH-emneord (”Transcatheter aortic valve replacement” og 

”cognition”) og tekstord i søket.  

 

Artiklene ble screenet basert på tittel og sammendrag, og på bakgrunn av dette ble de mest 

relevante artiklene plukket ut og hentet i fulltekst. For å bli inkludert måtte artikkelen 

undersøke kognitiv funksjon etter TAVI. Artikler ble inkludert uavhengig av hvilke 

nevropsykologiske tester som var brukt til å undersøke kognitiv funksjon. Kun artikler 

tilgjengelig i fulltekst på engelsk ble inkludert. Det ble ikke avgrenset på år fordi TAVI er et 

nytt behandlingstilbud først gjennomført i 2002 (8). 

 

Khan et al. publiserte i februar 2018 en relevant metaanalyse (29). Studiene som ble brukt i 

denne artikkelen ble hentet frem og undersøkt. I tillegg ble andre relevante referanser fra 

artiklene fra søket i PubMed undersøkt.  

 

En mer detaljert oversikt over søknads- og inkluderingsprosessen finnes i figur 1. 
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3  Resultater 
 

3.1  Søkeresultater 
Siste søk i PubMed ble gjort 4. Januar 2019, og ga 67 treff. De 3 eldste artiklene ble publisert 

i 2006, mens de resterende ble utgitt mellom 2011-2018. Etter gjennomgang av tittel og 

sammendrag ble 36 artikler ekskludert. En artikkel kunne ikke vurderes på grunn av 

manglende tilgang på fulltekstutgave. 30 artikler ble inkludert videre. 4 artikler inkludert i 

metaanalysen til Khan et al. (29) ble ikke ble plukket opp av søket, men ble hentet i fulltekst. 

Til sammen ble 34 artikler hentet og lest i fulltekst. Av disse ble 11 ekskludert basert på 

inklusjonskriteriene. En relevant systematisk oversikt publisert av Lai et al. (30) ble 

ekskludert fordi alle originalartiklene fra den studien ble inkludert i denne oppgaven. Til 

sammen ble 12 artikler hentet fulltekst ekskludert, og 22 artikler inkludert. Av de 22 

inkluderte studiene var det 21 originalartikler og 1 metaanalyse.  

     

     Figur 1. Oversikt over søke- og inklusjonsprosessen 
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3.2 Karakteristika ved studiene 
Spesifikke data over resultatene for kognitiv funksjon manglet hos fem artikler (31-35), men 

data fra disse ble hentet fra metaanalysen til Khan et al. (29) som hadde hentet inn data 

direkte fra studieforfatterne. 16 av de inkluderte artiklene, var også inkludert i denne 

metaanalysen. 

 

Originalstudiene omfattet en populasjon på til sammen 1456 pasienter. Gjennomsnittsalderen 

varierte fra 78 - 83,4, med kun to studier med en gjennomsnittsalder under 80 år.  

Oppfølgingsdata inntil ett år var tilgjengelig hos rundt 80% av pasientkohorten. Årsakene til 

drop-out var; død i løpet av oppfølgingsperioden, logistiske grunner eller at pasienten ikke 

ønsket å gjennomføre testene på nytt. En studie rapporterte at gruppen som droppet ut hadde 

høyere EuroSCORE enn gruppen som gjennomførte testene (36), og en studie assosierte 

høyere drop-out hos pasienter med flere nye emboliske lesjoner på DW-MRI (37).  

 

Cerebrovaskulære hendelser under TAVI ble rapportert av 18 studier med en prevalens av 

hjerneslag på gjennomsnittlig 3,4% under inngrepet. Oppfølgingsdata over kognitiv funksjon 

var tilgjengelig for alle bortsett fra en av pasientene som fikk slag (38).  

 

Alle studiene brukte standardiserte tester for å måle kognitiv funksjon. Elleve studier brukte 

Mini Mental Status Examination (MMSE), og seks studier brukte Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA). Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status 

(RBANS), Global Cognitive Dimention, Short Cognitive Performance Test (SKT) og 

DemTect ble alle brukt av en studie hver. Kappadia et al. brukte et kognitivt testbatteri 

bestående av syv ulike tester skreddersydd for å oppdage endringer i kognitiv funksjon 

assosiert med vaskulære skader og sequele etter hjerte-kar prosedyrer (39). Åtte av studiene 

som brukte MMSE eller MoCA, brukte i tillegg andre kognitive tester som; Clock Drawing 

Test, Digital Symbol Substitution Test, Trail Making Test, Verbal Fluency Test, 

Immediate/Delayed Recall Memory Test, Visual Search Test, Verbal Memory Test, for å 

teste flere kognitive domener. Oversikt over hvilke tester som ble brukt, og de viktigste 

resultatene fra hver studie er gjengitt i tabell 1. 
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Tabell 1: Resultater 
Forfatter,	år	 (n)	 GFU1	

(n)		
Alder	
		

Kognitive	
tester	brukt	

Pre-	
TAVI	

Post-
TAVI	
	

1	
mnd.	

3-4	
mnd.	

6	
mnd.	

12	
mnd.	

2-3	
år	

Oppsummering	av	viktigste	funn	

Abawi	et	al.	2018	

(40)	

52	 30	 81	 MMSE,	

IRMT,		

DRMT,		

RVIT,	TMT,	CDT	

27	

27	

4	

	 	 27	

30	

5	

	 	 	 Signifikant	økning	av	IRMT	etter	4	mnd.	(p=0,016),	

ellers	ingen	signifikante	endringer	på	de	andre	

testene.	

Altisent	et	al.	2016	

(41)	

46	 34	 78	 Global	cognitive	

dimention	

42,3	 	 	 43,4	 	 	 	 Ingen	signifikante	endringer.		

Auffret	et	al.	2016	

(42)	

51	 51	 80	 MoCA,	

DSST,	TMT,	VFT	

22,7	 	 23,9	 	 	 23,7	 	 Signifikant	økning	av	MoCA,	spesielt	uttalt	blant	

gruppen	som	før	TAVI	hadde	kognitiv	svikt.		

Campelo-Parada	et	

al.	2016	(43)	

10	 6	 81	 MoCA,	

Cog	State,	DSST,	

TMT,	VFT	

23,0	 23,5	 23,5	 	 	 	 	 Ingen	signifikante	endringer.	

Ciuaca	et	al.	2017	

(44)	

62	 42	 83,4	 MMSE,	

Word	fluency,	

VMT,	

VST	

	

24,4	

24,7	

13,1	

41,7	

	 	 -	

24,5	

12,7	

44,3	

	 -	

24,7	

13,0	

44,5	

	 Ingen	signifikante	endringer	alt	i	alt,	men	i	gruppen	

som	hadde	kognitiv	svikt	før	TAVI	så	man	signifikant	

økning	av	VMT	og	Word	fluency	etter	3	mnd.	som	

holdt	seg	stabil	etter	1	år.	

Fanning	et	al.	2016	

(31)	

40	 30	 81,7	 MoCA	 24,9	 23,0	 25,9	 	 25,4	 	 	 Ingen	signifikante	endringer,	men	tendens	til	

forverring	av	kognitiv	funksjon	post-TAVI,	og	

bedring	etter	1	mnd.	

Friedman	et	al.	

2017	(45)	

22	 -	 79,7	 MMSE	 25,6	 	 24,7	

	

	 	 	 	 Ingen	signifikante	endringer.	

Ghanem	et	al.	2013	

(32)	

111	 1	år:	

86	

2år:	

32	

80	 RBANS	

	

82,9	 85,3	 	 83,5	 	 83,5	 87,5	

	

Ingen	signifikante	endringer.	

Ghanem	et	al.	2017	

(46)	

28	 28	 80	 MMSE	 26,6	 	 	 	 	 	 26,7	 Ingen	signifikante	endringer.		

Holinski	et	al.	2013	

(47)	

50	 50	 80	 SKT		 -0,2	 -0,6		

	

	 	 	 	 	 Signifikant	forverring	av	SKT.	

Kahlert	et	al.	2010	

(48)	

32	 -	 81,1	 MMSE	 28,4	 28,2	 	 28,4	 	 	 	 Ingen	signifikant	endringer.	

Kahlert	et	al.	2012	

(49)	

83	 -	 80,4	 MMSE	

MoCA	

27,9	

23,4	

27,7	

24,0	

	 28,3	

24,3	

	 	 	 Signifikant	økning	av	MoCA	etter	3	mnd.	Ingen	

signifikante	endringer	av	MMSE.	

Kappadia	et	al.	

2017	(39)	

240	 185	 83,4	 Kognitivt	

testbatteri		

-0,65	 -0,9	 -0,68	 -0,4	 	 	 	 Ingen	signifikante	endringer.	
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Knipp	et	al.	2013	

(38)	

27	 18	 82,2	 MMSE	

Digit	span	test,	

wordlist	test,	

VFT	

	 -0,72*	

	

	 0,98*	 	 	 	 Ikke	signifikant	forverring	av	MMSE	post-TAVI,	og	en	

ikke	signifikant	forbedring	av	MMSE	etter	3	mnd.	

sammenlignet	med	baseline.	

Lansky	et	al.	2015	

(50)	

85	 63	 82,4	 MoCA,	

Cog	State,	DSST,	

TMT,	VFT	

22,4	 22,5	 23,8	 	 	 	 	 Ikke	signifikant	økning	i	MoCA	etter	1	mnd.	

Lansky	et	al.	2016	

(37)	

44	 32	 83,2	 MoCA	

DSST,	TMT,	VFT	

21,6	 22,4	 22,8	 	 	 	 	 Ingen	signifikante	endringer.		

Mayr	et	al.	2016	

(33)	

66	 62	 82	 DemTect	 12,6	 12,6	 	 	 	 	 	 Ingen	signifikante	endringer.	

Olsson	et	al.	2017	

(34)	

24	 19	 81	 MMSE	 27,0	 	 	 	 26,4	 	 	 Ingen	signifikante	endringer.	

Orvin	et	al.	2014	
(51)	

44	 36	 82,2	 MMSE,		
CDT,	Color	Trail,	

Cognistat	

25,9	 	 27,6	 	 	 	 	 Signifikant	økning	i	MMSE	og	Cognistat	(p	<	0,001).	

Rodes-Cabau	et	al.	
2011	(35)	

60	 60	 83	 MMSE	 24,7	 25,0	 	 	 	 	 	 Ingen	signifikante	endringer.		

Schoenenberger	et	

al.	2016	(36)	

279	 229	 83,4	 MMSE	 25,0	 	 	 	 25,0	 	 	 Ingen	signifikante	endringer.	

Khan	et	al.	2018	

(Metaanalyse)	

(29)		

	

1065	 	 	 MMSE	

MoCA	

	 	 	 	 	 	 	 Fant	signifikant	økning	av	kognitiv	funksjon	etter	1	

mnd.	Ingen	signifikante	endringer	sammenlignet	

med	baseline	ved	de	andre	oppfølgingene	(3	mnd,	6	

mnd,	1	år,	2	år)	

	
1	GFU	=	Gjennomførte	follow	up	

*	Z-score	er	oppgitt.		

DSST	=	Digital	symbol	substitution	test.	TMT	=	Trail	making	test.	VFT	=	Verbal	fluency	test.	CDT	=	Clock-drawing	test.	IRMT	=	Immediate	recall	memory	test.	DRMT	=	Delayed	recall	

memory	test.	SKT	=	Short	cognitive	performance	test.	RVIT		=	Recognition	of	verbal	information	Test.	VST	=	Visual	search	test.	VMT	=	Verbal	memory	test.	CI	=	Cognitive	impairment.	

RBANS	=	Repeatable	battery	for	assessment	of	neuropsychological	status.	
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3.3 Kognitiv funksjon  
Post-TAVI: 

Tolv studier testet kognitiv funksjon i løpet av den første uken etter inngrepet (31-33, 35, 37-

39, 43, 47-50). Ni studier fant bevart kognitiv funksjon og ingen signifikante endringer (32, 

33, 35, 37, 39, 43, 48-50). Holinski et al. fant signifikant forverring av kognitiv funksjon målt 

med SKT (Short Cognitive Performance Test) (47). To studier fant en ikke signifikant tendens 

til forverring av kognitiv funksjon i fasen rett etter inngrepet som var borte ved neste kontroll 

etter henholdsvis 1 og 3 mnd. (31, 38). 

 

1. mnd. 

Bevart kognitiv funksjon 1 mnd. etter TAVI ble funnet av fem studier (31, 37, 39, 43, 45). 

Forbedring av kognitiv funksjon ble funnet av tre studier (42, 50, 51), men hos den ene var 

funnet ikke signifikant (50).  

Khan et al. fant i sin metaanalyse signifikant forbedring av kognitiv funksjon 1 mnd. etter 

TAVI (29). 

 

3-4. mnd. 

Fem studier fant ingen endringer i kognitiv funksjon etter 3 mnd. (32, 39, 41, 44, 48). Knipp 

et al. som fant en tendens til forverring post-TAVI fant en ikke signifikant bedring etter 3 

mnd. sammenlignet med baseline, og en signifikant bedring sammenlignet med resultatene 

post-TAVI (38). En studie fant signifikant forbedring av MoCA samtidig som MMSE forble 

uendret (49), og en studie fant forbedring av IRMT, men ingen andre tester (40). 

Metaanalysen fant bevart kognitiv funksjon etter 3 mnd. uten signifikante endringer (29). 

 

6. mnd. 

Bevart kognitiv funksjon etter 6 mnd. ble funnet av metaanalysen og de tre originalstudiene 

som undersøkte dette (29, 31, 34, 36). 

 

1-3 år. 

Metaanalysen og to originalstudier fant bevart kognitiv funksjon ett år etter TAVI (29, 32, 

44). Auffret et al. fant signifikant forbedring av kognitiv funksjon målt med MoCA etter 1 

mnd. Den samme bedringen så man også etter ett år (42). 
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To studier testet kognitiv funksjon etter henholdsvis 2 og 3 år, og fant bevart kognitiv 

funksjon ved siste kontroll (32, 46). 

 

 

3.4 Faktorer med betydning for kognitivt utfall 
Majoriteten av forskningen til dags dato viser bevart kognitiv funksjon etter TAVI, men bak 

disse tallene skjuler det seg en stor heterogenitet når det kommer til individuelle utfall. 

Signifikant kognitiv forverring med en MMSE-score på minst 3 poeng lavere enn før TAVI 

ble funnet hos 12,7% av pasientene (36). Mild kognitiv forverring med endret score ≥ 1 poeng 

ble funnet hos 26-33%, og mild kognitiv forbedring med endring ≥ 1 poeng ble funnet hos 20-

50% (37, 41). 

 

Kognitiv svikt før TAVI, med MMSE <26 eller MoCA <23, ble assosiert med bedre kognitivt 

utfall og signifikant bedring av kognitiv funksjon etter prosedyren (36, 40, 42, 44). Det ble 

også funnet en tendens til at gruppen som fikk bedre kognitiv funksjon etter TAVI hadde lav 

MMSE score før prosedyren, og de som fikk dårligere kognitiv funksjon etter TAVI hadde 

høy MMSE score før (40).  

 

Schoenenberger et al. fant at de som fikk bedre kognitiv funksjon hadde mindre 

aortaklaffareal pre-TAVI enn de som opplevde forverring eller ingen endring i kognitiv 

funksjon (36). Lansky et al. studerte resultatene av å bruke embolic protection device (EPD) 

under TAVI, og fant at bruk av EPD var assosiert med bedre kognitivt utfall (50). 

 

Utvikling av postoperativt delir etter inngrepet ble assosiert med dårligere kognitivt utfall av 

Abawi et al. (40). Høy alder var en annen faktor som ble assosiert med dårligere kognitivt 

utfall (32). 

  

 

3.5 Emboliske lesjoner  
Nye emboliske lesjoner etter TAVI ble undersøkt med DW-MRI av ti studier (31, 32, 35, 37, 

38, 41, 43, 46, 48, 50), og med transcranial doppler (TCD) av to studier (45, 49). Prevalensen 

av nye lesjoner var 45-94%. Åtte studier rapporterte ingen sammenheng mellom antall 

emboliske lesjoner og forverring av kognitiv funksjon (32, 35, 38, 41, 45, 46, 48, 49). Tre 
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studier fant en sammenheng mellom nye emboliske lesjoner og kognitiv dysfunksjon post-

TAVI (31, 39, 46), funnet var signifikant i to av studiene (31, 39). Denne sammenhengen var 

derimot ikke lenger til stede ved 6 mnd. follow up hos Fanning et al. (31). To studier fant at 

80-90% av lesjonene på DW-MRI etter TAVI hadde forsvunnet uten arrdannelse eller andre 

synlige forandringer på MRI etter siste oppfølging (46, 48).  

 

Tre studier sammenlignet lesjonsbyrden mellom TAVI og SAVR. To studier fant flest 

lesjoner blant SAVR-gruppen (41, 45). En studie fant flest hos TAVI-gruppen, disse var dog 

mindre i volum sammenlignet med gruppen som fikk SAVR (48). 

Det ble ikke funnet noen forskjell i lesjonsbyrde mellom transapikal og transfemoral TAVI 

(35). 

 

 

3.6 Funksjon og livskvalitet  
Livskvalitet etter TAVI ble undersøkt av fem studier (31, 34, 42, 44, 51). Signifikant endring i 

livskvalitet etter TAVI målt med EQ-5D eller SF-36 etter 6 mnd. og 1 års oppfølging ble 

funnet av tre studier (34, 42, 44). Fanning et al. undersøkte pasienter med intermediær risiko 

før TAVI, og hadde i forhold til de andre inkluderte studiene en friskere pasientkohort med 

god funksjon før TAVI. Denne studien fant bevart livskvalitet og funksjonsevne etter TAVI, 

men ingen endringer (31). 

 

Fire av studiene som undersøkte livskvalitet, undersøkte også funksjonsevne etter TAVI (31, 

34, 42, 51). Alle fant bevart funksjon, og to av dem fant også en ikke signifikant bedring (34, 

42). Funksjon ble målt med Duke Activity Scale Index i to studier (42, 51), en av disse brukte 

også Barthel Index (51). En studie brukte 6 minute walking distance (31), og en studie brukte 

et selvrapporteringsskjema for å undersøke funksjon (34). 
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4 Diskusjon 
	

4.1 Søkeprosessen 
I denne oppgaven ble det kun søkt i PubMed. For et bredere søk og potensielt flere treff, 

kunne jeg ha brukt andre databaser i tillegg. Det ble brukt MeSH-emneord for å fange opp 

flest mulig studier. Det ble i tillegg brukt tekstord da det kan ta litt tid før artikler indekseres i 

databasen, og indekseringen ikke alltid er like presis.  

 

 

4.2 Studiekvalitet og risk for bias 
Alle studiene brukte standardiserte tester utført av kvalifisert personell for å måle kognitiv 

funksjon, og åtte studier rapporterte om enkeltblinding av personell under vurdering av 

kognitivt utfall og sammenheng med andre faktorer. Pasientkohorten i de inkluderte studiene 

reflekterte i stor grad TAVI-populasjonen når det gjaldt alder, komorbiditet og risiko. Med 

unntak av Fanning et. al (31) som studerte pasienter med intermediær risiko, studerte de andre 

studiene høyrisikopasienter med en høy gjennomsnittlig EuroSCORE før TAVI. Rundt 25 % 

av pasientene hadde også mild kognitiv svikt (MMSE < 24), før inngrepet (32, 44).  

 

Seks studier hadde kun inkludert pasienter som gjennomførte alle oppfølgingstester (33, 35, 

42, 46, 48, 49). Dette var kun rundt 50% av de som fikk TAVI og ble testet kognitivt på 

forhånd. Alle som døde i løpet av oppfølgingsperioden ble ekskludert. I tillegg ble mange som 

fikk alvorlige komplikasjoner under inngrepet, f.eks. med behov for pacemaker, ekskludert på 

grunn av kontraindikasjoner mot MR etter inngrepet. Dette reiser spørsmålet om 

seleksjonsbias der studiepopulasjonen hovedsakelig består av de pasientene med gunstig 

resultater etter prosedyren. Vi vet ikke hvordan det gikk med de som ble ekskludert, og vi vet 

derfor heller ikke om resultatene er til å stole på eller om de reflekterer en seleksjon av 

pasienter med de beste resultatene.   

 

Blant de andre studiene gjennomførte rundt 80 % alle oppfølgingskontroller. En studie 

rapporterte at gruppen som droppet ut hadde høyere EuroSCORE enn gruppen som 

gjennomførte testene (36), og en studie assosierte høyere drop-out hos pasienter med flere nye 

emboliske lesjoner på DW-MRI (37). De resterende studiene rapporterte ikke om noen 
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faktorer som skilte gruppen som gjennomførte follow-up og de som droppet ut. Det kan 

tenkes at de skrøpeligste pasientene med dårligst kognitiv funksjon er de som oftest vil droppe 

ut, de orker kanskje ikke å reise inn til sykehuset eller gjennomføre de ekstra testene som 

inngår i studien. Derfor kan vi heller ikke utelukke seleksjonsbias blant disse studiene. Det er 

vanskelig å eliminere drop-out helt, men det bør jobbes med å redusere dette så mye som 

mulig for å hindre seleksjonsbias. 

  

Åtte av studiene oppga interessekonflikter ved at studien var finansiert av enten Edwards 

Lifesciences, Medtronic eller Keystone Heart, eller noen av forfatterne var ansatt eller hadde 

andre finansielle interesser investert i disse selskapene (31, 32, 37, 43, 48-51). Disse 

selskapene produserer klaffer og annet utstyr til TAVI, og har dermed store økonomiske 

interesser investert i TAVI industrien, og vil derfor tjene på gunstige resultater av TAVI-

forskning. Dette gjør at det finnes en risiko for publikasjonsbias, der positive resultater blir 

foretrukket og publisert foran eventuelle negative resultater.  

 

En svakhet med forskningen til dags dato er at de fleste studiene er små og har inkludert en 

relativt liten pasientkohort. Kun fire av studiene inkludert i denne oppgaven fulgte opp 

pasientene lengre enn 6 mnd. (32, 42, 44, 46), så foreløpig er det vanskelig å si hvordan 

kognitiv funksjon utvikler seg på lang sikt etter TAVI. Det trengs flere og større studier med 

lengre oppfølgingstid for å kunne konkludere med sikkert hvordan TAVI påvirker kognitiv 

funksjon.  

 

 

4.3 Kognitive tester  
De inkludere studiene brukte mange ulike metoder for å teste kognitiv funksjon, og dette kan 

ha påvirket resultatene. Alle testene som ble brukt (se tabell 1) er validerte til å oppdage 

forandringer i kognitiv funksjon, men sensitiviteten varierer imidlertid mellom de ulike 

testene. Selv om MMSE er den mest brukte testen for å måle kognitiv funksjon er det 

usikkerhet rundt hvor sensitiv denne testen er på å måle eksekutive funksjoner og å oppdage 

små endringer i hukommelse (gjelder også for SKT og DemTect) (52). Dette er 

funksjonsområder som er vist å være spesielt sårbare for vaskulær skade som f.eks. etter 

TAVI, og noen av de første funksjonene som svekkes ved utvikling av vaskulær demens (53). 
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MoCA er vurdert til å ha bedre sensitivitet på disse områdene, og kan være bedre til å 

oppdage endringer i kognitiv funksjon etter TAVI (52, 54).  

 

 

4.4 TAVI og kognitiv funksjon 
I denne litteraturstudien fant vi bevart kognitiv funksjon etter TAVI både ved kort- og 

langtidskontroller. Dette funnet er i tråd med tidligere litteratur på området (29, 30). Det er 

likevel individuelle forskjeller når det gjelder kognitivt utfall, en gruppe får bedre kognitiv 

funksjon, en får verre, og størsteparten forblir uendret.  

 

Bedret kognitiv funksjon etter inngrepet kan skyldes bedre hemodynamiske forhold, og 

spesielt bedring av cardiac output. Tilstrekkelig cardiac output er viktig for å møte hjernes 

metabolske behov, og lavere cardiac output som ses ved aortastenose kan lede til cerebral 

hypoperfusjon og bidra til kognitiv svekkelse (55). Gjenopprettelse av adekvat cardiac output 

og derfor også økt cerebral perfusjon er vist å kunne gi bedre kognitiv funksjon (56). Funnet 

til Schoenenberger et al. av at mindre aortaklaffareal pre-TAVI var assosiert med bedre 

kognitivt utfall støtter denne hypotesen som forklaring på kognitiv bedring post-TAVI (36). 

Funnet av at pasientene med kognitiv svikt før TAVI hadde størst forbedring etter prosedyren 

støtter også denne hypotesen (36, 40, 42, 44). Det kan tenkes at cerebral hypoperfusjon pga. 

aortastenose var en viktig grunn til at deres kognitive funksjon var svekket i utgangspunktet, 

og da dette ble fikset ved TAVI ble deres kognitive funksjon også bedre. 

 

I tråd med tidligere publikasjoner (17) fant vi i denne oppgaven en insidens av nye iskemiske 

lesjoner i hjernen etter TAVI på rundt 75%. Tidligere forsking har tydet på en sammenheng 

mellom iskemiske lesjoner etter kardiovaskulære intervensjoner og forverring av kognitiv 

funksjon (16, 18). Dersom hypotesen om at iskemiske lesjoner fører til kognitiv forverring 

stemmer ville vi forventet at antall pasienter som fikk dårligere kognitiv funksjon etter TAVI 

ville vært tilnærmet lik insidensen av nye iskemiske lesjoner. Derimot var det kun hos 26-

33% det ble funnet en forverring ≥ 1 poeng på MMSE eller MoCA. Kun to av de ti inkluderte 

studiene som undersøkte dette, fant en signifikant sammenheng mellom iskemiske lesjoner 

etter TAVI og forverring av kognitiv funksjon. Dette kan enten tyde på en svakere 

sammenheng mellom iskemiske lesjoner og kognitiv forverring etter TAVI enn fryktet. Eller  

det kan være et resultat av at de kognitive testene som er brukt ikke klarer å fange opp de små 
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forandringene i kognitiv funksjon som skjer etter stille hjerneslag. Hvor i hjernen de stille 

hjerneslagene rammer, og antallet og omfanget av disse vil også sannsynligvis påvirke 

hvordan det går kognitivt med pasienten, og hvorvidt forandringene blir oppdaget ved vanlige 

kognitive tester. Det trengs fortsatt mer forskning før vi kan trekke en konklusjon på hvordan 

stille hjerneslag etter TAVI påvirker kognitiv funksjon. Det bør også arbeides for å forbedre 

utstyr og teknikk for TAVI for å redusere nevrologiske komplikasjoner så mye som mulig. 

 

Å studere utviklingen av kognitiv funksjon i TAVI-populasjonen kompliseres ytterligere av at 

det er mange ulike faktorer som påvirker kognitiv funksjon, og denne pasientgruppen er utsatt 

for kognitiv funksjon av mange andre årsaker også. Kognitiv funksjon svekkes naturlig med 

alderen, i tillegg til at eldre har større risiko for å få sykdommer som kan føre til utvikling av 

demens slik som Alzheimers og Parkinson sykdom (24, 57). Mange TAVI-pasienter har også 

en generell aterosklerotisk sykdom og har høyere risiko for hjerneslag, noe som igjen kan 

påvirke kognitiv funksjon negativt. Det kan derfor være vanskelig å vite hva som skyldes 

TAVI og hva som skyldes andre faktorer ved kognitiv oppfølging over lengre tid. 

 

 

4.5 Klinisk betydning 
Resultatene i denne oppgaven viser bevart kognitiv funksjon etter TAVI, noe som er gode 

nyheter for pasientene. Det er allikevel fortsatt usikkerhet rundt påliteligheten av resultatene, 

og det trengs fortsatt mer forskning på dette området før man eventuelt bør utvide tilbudet om 

TAVI til pasienter med intermediær eller lav risiko for kirurgi. TAVI er et godt tilbud til 

pasienter som ikke egner seg for kirurgi, og ettersom utstyret og teknikken fortsetter og 

utvikle seg og det blir forsket mer på TAVI og komplikasjoner vil nok tilbudet kunne utvides 

i fremtiden.  

 

Et interessant funn i denne oppgaven var at det var pasienter med lavest kognitiv funksjon før 

TAVI som fikk størst økning etter prosedyren. Dette viser at kognitiv svikt i seg selv ikke bør 

være en kontraindikasjon for TAVI, snarere tvert imot. Kanskje disse pasientene vil oppleve 

kognitiv bedring i tillegg til bedre funksjon og livskvalitet etter TAVI (58-60)? På den andre 

siden var høy kognitiv funksjon før TAVI en risikofaktor for forverring etter TAVI. Disse 

pasientene har kanskje mest å tape, og de er kanskje ikke villige til å risikere verre kognitiv 
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funksjon for bedre funksjon. Dette er noe man kan være klar over under vurdering av 

pasienter før TAVI, slik at hver enkelt pasient får den behandlingen som passer dem best.  

 

 

4.6 Konklusjon 
TAVI er en minimalt invasiv prosedyre og har utviklet seg til å bli et populært alternativ til 

SAVR for pasienter med aortastenose og stor operasjonsrisiko. Det har vært usikkerhet rundt 

hvordan kognitiv funksjon blir påvirket etter TAVI, spesielt med tanke på stille hjerneslag 

som oppstår under prosedyren og konsekvensen av disse. Denne litteraturstudien fant bevart 

kognitiv funksjon etter TAVI, og noen av de inkluderte studiene fant også en bedring etter 

TAVI. Foreløpige funn viser lovende resultater for kognitiv funksjon etter TAVI, men det 

trengs fortsatt flere og lengre prospektive studier for å validere funnene og tydelig evaluere 

sammenhengen mellom TAVI og kognitiv funksjon.  
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