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rert med klaffebærende mekanisk conduit
(rørstrømpe med mekanisk klaff), da det
ikke var mulig å gjøre plastikk på aortaklaffen pga. dårlige kusper med mye hull.
Hensikten med denne litteraturstudien var å se på forekomsten av forskjellige
bindevevs-sykdommer med øket risiko for
TAA, å beskrive noen diagnostiske kriterier
for TAA ved de aktuelle sykdommene med
vekt på bruk av vaskulær ultralyd og å se på
retningslinjer for videre oppfølging og kontrollrutiner for TAA med bruk av vaskulær
ultralyd opp imot andre bildediagnostiske
metoder.

(En litteraturstudie basert på eksamen i
termin3 i studiet Videreutdanning i ultralyd
av hjerte og kar ved Høyskolen i Sør-Trøndelag (NTNU)
Torakalt aortaaneurisme (TAA)
hos yngre menn og kvinner forekommer
sjeldent, gir vanligvis lite symptomer og
blir derfor ofte oppdaget sent i forløpet.
Det er en livstruende tilstand som kan ha
et meget dramatisk forløp ved akutt ruptur,
som i minst 70 - 80 % av tilfellene medfører
akutt død (1,2). Interessen for å skaffe mer
kunnskap om forekomst, prognose og bruk
av vaskulær ultralyd og andre bildediagnostiske hjelpemidler ble vakt i forbindelse med
oppfølging av en relativt ung mann på 40
år på en sykehusavdeling som sannsynligvis hadde bindevevssykdommen Marfans
syndrom, som ca. 3 måneder tidligere
hadde blitt vellykket operert for et TAA.
Bakgrunnen for at det ble påvist aortaaneurisme var noe tilfeldig, da han først ble
henvist til ultralydundersøkelse av hjertet
pga. besvimelsestendens og urolig hjerte
(uregelmessig hjerteaksjon og senere påvist
atrieflimmer) samt at hans fastlege fattet
mistanke om Marfans syndrom pga. noen
karakteristiske trekk ved utseende, som lang
og tynn kropp, lange fingre, armer og bein
og traktbryst. Det ble allerede ved første
undersøkelse med standard todimensjonal
(2D) ekkokardiografisk vurdering påvist en
liten aortainsuffisiens, lett dilatert venstre
ventrikkel og forkammer, men som hovedfunn en betydelig dilatert aortarot og aorta
ascendens med største tverrdiameter på 6,7
cm. Han ble etter meget kort ventetid ope-
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Et aortaaneurisme (AA) er definert som en
avgrenset utvidelse av aorta, sammenlignet
med den opprinnelige normale diameteren.
De kan være degenerative som inkluderer
både de aldersbetingede, livsstilsbetingede og arvelige degenerative som ved
bindevevssykdommer, og omfatte hele
karveggen, eller de kan være mykotiske,
som er betegnelse på sakkulære aneurismer (soppformlignende utposninger), som
oppstår pga. bakteriell infeksjon i karveggen (3). For å fylle kriteriet til et AA skal
utvidelsen være over 50 % av den normale
diameteren av aorta, slik at en diameter på
mer enn 4 cm i torakaldelen vil bli sett på
som et aneurisme (4). Et TAA er et AA som
ligger over mellomgulvet. Dette innbefatter
aortaroten, aorta ascendens, aortabuen og
aorta descendens ned til mellomgulvet. Alle
andre AA beliggende under mellomgulvet
blir klassifiserte som abdominale aortaa48

med innleggelse av stentgraft (TEVAR), hvis
ikke viktige sidekar er påvirket av aneurismet og det i tillegg er teknisk mulig (8).

neurismer (AAA) (2). De aller fleste AA finnes abdominalt, mens det antas at under 20
% forekommer torakalt (1). Av TAA finnes
om lag 60 % i aorta ascendens, mens det er
langt sjeldnere å finne disse i aortabuen og
descendens (5). En annen gruppe AA, som
også omfatter torakaldelen av aorta, er de
torakoabdominale aortaaneurismene (6).
Disse omtales i den foreliggende litteraturstudien sammen med aneurismene i aorta
descendens. Denne litteraturstudien beskriver ikke spesifikke komplikasjoner til disse,
som ofte omfatter arterier til organer som
ligge under diafragma, som nyrer og tarm,
men både aneurismer i aorta descendens
og torakoabdominalt vil kunne gi en fryktet
komplikasjon som paraplegi (6).
En nært beslektet tilstand til AA er
aortadisseksjon, som dannes ved at det
oppstår en sprekkdannelse i det indre laget
av aorta (intima), som medfører at blodet
dissekerer og danner et nytt løp inn og ned
mellom muskellaget (media) i aortaveggen
(3). Aortadisseksjon er relatert til genetisk
bindevevssykdom, men vanligste årsak er
hypertensjon. Dette beskrives kort her da
de også kan gi opphav til såkalte «falsk
lumen-aneurismer», det vil si en utposning
i aortaveggen som følge av et dissekerende
aneurysme (5). Disseksjon i torakalaorta
klassifiseres enten som Stanford type
A, som omfatter aorta ascendens, eller
Stanford type B, som oppstår i øvre del
av descendens og kan omfatte hele aorta
videre ned til bekkenarteriene (4).
Insidensen av TAA er i litteraturen
anslått til ca. 10 per 100.000 personår, men
få epidemiologiske studier gjør forekomsten
usikker (7). I tabell 1 fremkommer de vanligste årsakene til TAA (4).
Behandlingen av TAA har tidligere
tradisjonelt vært åpen hjertekirurgi i form av
sternotomi og bruk av hjerte-lungemaskin.
Dette gjelder både aneurismer og disseksjon i aorta ascendens, aortabue og aorta
descendens (3,8). Partiet med aneurysme
eller disseksjon erstattes da av kunststoffproteser, med eller uten biologisk eller
mekanisk aortaklaff, og reimplantasjon av
kar fra aortabuen(3)..,Nyere operasjonsmetoder er blitt mer aktuelle de senere årene
(3). Noen av aneurismene eller disseksjonene i aorta ascendens og/eller descendens
kan i økende grad behandles endovaskulært

Tabell 1. De vanligste årsakene til torakale
aortaaneurismer
Degenerative

Hypertensjon
Aterosklerose
Arvelige
bindevevssykdommer

Bikuspid aortaklaff
Inflammatorisk vaskulitt Takayasus sykdom
Infeksiøs årsak

Bakterielle (som syfilis sjelden i Norge)

Metode
Søkestrategi
Det ble søkt etter artikler i de største og
best kjente databasene PubMed (Medline),
EMBASE (via Ovid SP) og Cochrane Reviews for perioden fra 1990 til 2014. I tillegg
ble de søkt i sentrale lærebøker i ekkokardiografi, thoraxkirurgi og kardiologi under
emnet torakalt aortaaneurisme. Søkestrategien fulgte anbefalingene for systematisk
litteratursøk (9). Av databasene over var
Cochrane og PubMed de mest relevante
pga. styrke innenfor hhv. systematiske oversiktsartikler og enkeltstudier med sannsynlig tilfredsstillende kvalitet.

Søkeord
De mest aktuelle søkeordene som ble brukt
var «thoracic aorta aneurysm», «thoracic
aorta dissection» kombinert med «young
persons», «young patients», «young people» eller «young men and young women»,
kombinert med «connective tissue disease»,
og til sist kombinert med «ultrasound»
eller «echocardiography» eller «vascular
ultrasound» eller «duplex». Det var også
nødvendig å gjøre søk på undergrupper av
bindevevssykdom, da det var lite funn på
samleordene «connective tissue disease»
og «thoracic aorta aneurysm», mens det var
mer funn på søkeordene Marfans syndrom
og Ehler-Danlos syndrom kombinert med
torakalt aortaaneurisme, som er to av de
mest sentrale bindevevssykdommene som
omtales her.
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som ikke inneholdt noe spesifikt om bruk av
ultralyd.

Det var i en avgrenset litteraturstudie som
denne nødvendig først å skaffe oversikt
over området ved gjennomgang av noen
lærebøker og se om det var referanser til
kapitlene som var relevante for problemstillingen (lærebøker i ultralyd, thoraxkirurgi
og kardiologi). Videre ble det søkt etter
retningslinjer («guidelines») som inneholder mange referanser (10). Oversiktsartikler
funnet i Cochrane eller PubMed ble deretter
gjennomgått og vurdert opp imot relevante
enkeltartikler publisert i nasjonale (legetidsskriftet) og internasjonale tidsskrifter med
sannsynlig rimelig høy kvalitet (9).

Systemiske bindevevssykdommer og
sammenheng med TAA hos yngre
I all tilgjengelig litteratur som ble funnet om
emnet, beskrives det en overbevisende og
klar sammenheng mellom flere forskjellige
arvelige syndromer med ufullstendig bindevevsdannelse og TAA (2,3,5,14,15). Syndromrelaterte TAA oppstår hos dem med
Marfans syndrom, Loeys-Dietz syndrom,
Ehler Danlos syndrom, Noonans syndrom,
aneurismatisk osteoartritt-syndrom, slynget
arteriesyndrom og TGFβ-mutasjon (2,15,16).
Hvilken fenotype og sykdomsutvikling alle
de forskjellige tilstandene har, beskrives ikke
nærmere her. Det mest kjente av disse syndromene er Marfans syndrom, som er relatert til en mutasjon i fibrillin 1-genet (FBN1),
noe som medfører ufullstendig bindevevsdannelse, som kan ramme flere systemer
som øyne, muskel- og skjelettsystemet,
nervesystem og det kardiovaskulære system
(2,15,17,18). Det er også funnet en mildere
systemisk form av Marfans syndrom som
skyldes mutasjon i genet TGFB2, og som
er relatert til klar overhyppighet av TAA
(2,15,19). De andre syndromene er delvis
beslektet med Marfans syndrom, og skyldes
nedarvede gendefekter eller mutasjoner i
forskjellige gener, som koder for bindevevsdefekter i bl.a. aorta (15,16,20,21).

Resultat

Søk på «connective tissue disease» og
«thoracic aortic aneurysm» ga hver for seg
mange titalls tusen treff, mens kombinasjonen av disse ga 767 treff i PubMed, hvorav
de nyeste fra anerkjente tidsskrifter ble
gjennomgått. De to nevnte søkekombinasjonene med tillegg av «review» ga kun 1 treff,
mens kombinasjoner med engelsk av ultralyd, duplex, vaskulær ultralyd eller ekkokardiografi ga maksimalt 79 treff. Kombinasjon
av «thoracic aorta aneurysm» og «young
patients» eller «young men and women» ga
mest for det førstnevnte søkeord med 343
treff. Dette ble igjen redusert til 47 ved å
legge inn «connective tissue disease». Ved
å legge «Marfan syndrome» og «EhlerDanlos syndrome» i tillegg til «connective
tissue disease» var det tilbake 17 treff,
hvorav ett var den ene «review-artikkelen»
(2). Ved å søke på «thoracic aorta aneurysm AND connective tissue disease AND
ultrasound AND young patients» var det
3 treff, hvorav en review-artikkel på tysk,
som kun var delvis relevant etter å ha lest
sammendrag på engelsk (11). Det ble til
sist funnet 2 relevante studier ved å bytte
ut «connective tissue disease» og bruke
kombinasjonen «thoracic aorta aneurysm
AND Marfan syndrome AND ultrasound
AND young patients» (11,12). Det ble funnet
to systematiske oversiktsartikler i Cochrane,
som beskrev litteraturen om endovaskulær stentbehandling i form av henholdsvis
stent versus operativ behandling og bruk
av forskjellige stenter ved TAA (8,13), men
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Undersøkelse av torakalaorta med
vaskulær ultralyd/ekkokardiografi
Deler av TAA kan sees i alle vinduer ved
transtorakal ekkokardiografi (TTE) og kan gi
viktig diagnostisk informasjon om pasienter
som mistenkes å ha aortasykdom (4,23).
Tabell 2 viser de viktigste transtorakale
vinduer ved ultralyddiagnostisering (2D og
doppler) av TAA (4,23). Da kvaliteten på
ultralydundersøkelser er sterkt operatør
avhengig, er det viktig å gjøre undersøkelser
av torakalaorta i likhet med undersøkelse
av hjertet fra forskjellige vinduer, samt være
klar over de svakheter metoden har ved
undersøkelser av de forskjellige deler av
aorta. Dette gjelder spesielt aorta descendens og til dels aortabue, som studiene
sier kan være vanskelig å visualisere godt
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Tabell 2. Beste vinduer ved transtorakal ekkokardiografi for forskjellige deler av TAA

vil kunne bli fremstilt ved hjelp av TTE, men
at TEE vil kunne være til bedre hjelp for å
fremstille form og størrelse av et aneurisme,
samt visualisere aorta descendens (4). De
aktuelle metodene for å diagnostisere en
aortadisseksjon vil imidlertid være TEE,
computertomografi (CT), aortografi eller
magnettomografi (MR) (4). Sensitiviteten
og spesifisiteten for TTE ved kartlegging av
aortadisseksjon er klart lavere enn for TEE,
med hhv. mellom 59-85 % og 63-96% for
TTE mot 94-100% og 87-100 % for TEE. CT
ligger på samme nivå som, eller litt under,
sensitiviteten og spesifisiteten for TEE med
hhv. 83-100% og 87-100% (4).

Aortarot/ Aorta
Aort Aorta
-klaff
ascendens abue descendens
Trans
torakalt
vindu

PL

PL

LSV

PL

PK

A3

TSV

PK

A3

A5

SKV

LSV

A5

HPV

SCV

HLPV
PL=parasternal langakse, PK=parasternal kortakse, A3=Apikal 3-kammer, A5=Apikal 5-kammer,
HPV=høyre parasternale vindu, HLPV=venstre
parasternale vinduer fra et høyere interkostalrom,
LSV=longitudinell suprasternalt vindu, TSV= transvers suprasternalt vindu, SKV=supraklavikulært
vindu, SCV=subcostalt vindu.

Ultralyd ved akutt ruptur av TAA
eller symptomgivende disseksjon
Daignault og medarbeidere konkluderer i
sin artikkel med at fokusert ultralyd spesielt
fra parasternalt langaksevindu (ekkokardiografi) i et akuttmottak kan visualisere deler
av torakalaorta, hvor det kan oppdages et
aneurisme (27). I sin oversiktsartikkel om
bruk av ekkokardiografi ved øyeblikkelig
hjelp i kartleggingen av mistenkte akutte
aortasyndromer (disseksjon, truende
ruptur) anbefaler Meredith og Masani TTE
som bildediagnostisk førstevalg (23). De
anbefaler videre TEE (ved thoraxkirurg/
anestesilege) hvis TTE har vist mistanke om
disseksjon i torakalaorta. Ved bekreftelse av
diagnosen kan operasjon iverksettes. Der
hvor det ikke er fullt så akutt, anbefales det
ytterligere diagnostikk med CT og/eller MR.
De beskriver at TEE, CT og MR er stort sett
likeverdige bildediagnostiske verktøy, men
at de av og til må kombineres for eksakt
diagnose (23).

nok ved vanlig transtorakal undersøkelse
(21,24).

Ultralyds rolle i diagnostisering
av TAA ved systemiske
bindevevssykdommer hos yngre
Vaskulær ultralyd eller ekkokardiografi har
ingen plass som generell screening av ynge
personer med tanke på å oppdage et TAA,
men undersøkelsene har imidlertid en viktig
rolle i undersøkelse av torakalaorta hos
personer med erkjent eller mistenkt arvelig
bindevevssykdom. Undersøkelsen gjøres
som en vanlig 2D TTE med doppler-undersøkelse og/eller transøsofagus-ekkokardiografi (TEE) ved vanskelig innsyn der det
er usikkerhet vedrørende resultatet av TTE
siden TEE er en bedre undersøkelsesmetode
(4,25). Ved kjent bindevevssykdom hos
yngre vil TTE med spesiell vekt på undersøkelse av klaffer og proksimale aorta ascendens være et første bildediagnostisk verktøy
for å kartlegge eventuell utvidelse av
aortaroten, som er vanligste lokalisasjon av
aneurisme ved Marfans syndrom og vaskulær type av Ehlers-Danlos syndrom (21,22),
samt ved bikuspid aortaklaff, som Pepe og
medarbeidere mener at i enkelte tilfeller
med påvist mutasjon av fibrillin 1-genet kan
inkluderes i arvelige bindevevssykdommer
(26). Patel og medarbeidere skriver i sitt
lærebokkapittel at TAA i de fleste tilfeller

Ultralyds rolle i oppfølgingen ved
kjent TAA
En studie av Tamborini og medarbeidere
sammenlignet TTE mot CT ved oppfølgingen av 44 pasienter med kjent TAA i aorta
ascendens (28). Halvparten av studiepopulasjonen bestod av pasienter med
aortaaneurisme som følge av systemisk
bindevevssykdom (inklusive bikuspid aortaklaff), mens resten hadde TAA som følge
av degenerativ aterosklerotisk aortasykdom.
Det ble gjort mål fra parasternalt vindu av
aortarot, annulus, sinus Valsalva, sinotubu-
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ekkokardiografisk undersøkelse er en
velegnet og god metode for å oppdage og
spesielt for å følge utvidelse av aortaroten og proksimale aorta ascendens hos
yngre pasienter med arvelige betingede
systemiske bindevevssykdommer (5,
10,14,22,27,28). Dette gjelder både diagnostisering ved bruk av TTE og TEE, men
sistnevnte er bedre egnet enn TTE for å
fremstille aneurismer i distale aorta ascendens (pga. skygge fra trachea), aortabue og
spesielt aorta descendens (4). TEE har klart
bedre sensitivitet og spesifisitet enn TTE
for fremstilling av aortadisseksjon og falskt
lumen-aneurisme og vil være førstevalg ved
valg av ultralyd for å oppdage en disseksjon
i aorta ascendens, som ofte er en livstruende tilstand, hvis den ikke behandles raskt
nok med kirurgi (2,3,4,5,14,27). Det er så
mye som 1-2 prosentpoeng øket mortalitet
for hver time som går etter utvikling av en
akutt disseksjon av aorta ascendens, med
opptil 30 % dødelighet etter 2 døgn (4).
Første undersøkelse ved mistanke om disseksjon vil være TTE (håndholdt eller mobil
enhet i akuttmottak) og deretter direkte CT
eller TEE iht. litteraturen (3,4). Ved sterk
mistanke om disseksjon spesielt av aorta
ascendens hos yngre personer med erkjent
systemisk bindevevssykdom vil førstevalget
være gullstandarden CT eller MR, mens
TEE vil være aktuelt ved hasteoperasjoner
og har som beskrevet samme sensitivitet
og spesifisitet som CT ved påvisning av
disseksjonsmembran (4,5,31). Om lag 15 %
av alle aortadisseksjoner skyldes systemisk
bindevevssykdom, og det er derfor viktig
å være klar over symptomer på disseksjon
hos pasientene med denne tilstanden (32).
Det er stor enighet i litteraturen om at pasienter med Marfans syndrom skal opereres
profylaktisk ved en lavere dimensjon ved
utvidelse av aorta enn de med degenerativ
aterosklerotisk utvidelse. Det er anbefalt å
vurdere operasjon ved diameter på 5,0 cm
eller mer av aorta ascendens eller 6,0 cm
eller mer av descendens (5,5 cm eller mer i
descendens hvis egnet for stentgraft). Det
er imidlertid anbefalt å operere ved dimensjon på 4.5 cm eller mer i aorta ascendens
for Marfans pasienter med risikofaktorer
som familiehistorie med disseksjon eller
økning av diameter på over 3 mm på et år
(3,10,14,32). Dette viser at den beskrevne

lare junction og fra suprasternalt vindu av
aorta ascendens (den høyeste målte dimensjon over sinotubulare junction) med CT og
TTE. Alle mål ble funnet ved begge metoder,
bortsett fra hos fire personer hvor det ikke
ble funnet mål av aortarot ved TTE. Det var
signifikant korrelasjon mellom metodene,
og forfatterne konkluderte med at TTE er en
meget egnet og sikker teknikk ved oppfølgingen av proksimale aorta ascendens hos
personer med kjent visualisert TAA (28).
En annen nyere studie av Tsang og medarbeidere sammenlignet TTE mot CT hos
116 pasienter med forskjellige årsaker til
og grader av utvidelse av aortarot og aorta
ascendens (sinus Valsalva, sinotubulære
overgang og proksimale aorta ascendens i
samme høydenivå som pulmonalarterien).
Forfatterne konkluderer i sin artikkel med
at det var god til glimrende korrelasjon
mellom de to metodene og at 2D TTE er en
hensiktsmessig, nøyaktig og reproduserbar
metode for ikke-invasiv måling av forskjellige diametere av proksimale torakalaorta.
De konkluderer imidlertid videre med at 2D
TTE hadde en tendens til underestimering
av dimensjoner av aorta ascendens, slik at
pasienter med en dilatasjon av aortaroten
på over 4 cm videre må undersøkes grundig
med CT (29). For oppfølging av kjent
aortadisseksjon er CT gullstandard. Det vil
hos ca. 30 % av pasienter med disseksjon
skje en dilatasjon av falskt lumen, og disse
pasientene skal følges regelmessig med CT
og/eller MR (med kontrast) hvert ca. halve
år eller årlig avhengig av grad og utvikling
(3). Vitarelli og medarbeidere har beskrevet
en ny metode for måling av aortaveggens
elastiske egenskaper ved hjelp av vevsdoppler (TDI) ved TEE hos 31 yngre (26,9 ± 5,8
år) pasienter med Marfans syndrom (30).
Forfatterne beskriver at dette er en god
metode for å skille pasienter med Marfans
syndrom fra friske personer og at vevsdoppler er en god metode for prediksjon av
fremtidig TAA og disseksjon hos dem med
Marfans syndrom (30).

Diskusjon

Ved gjennomgangen av de studiene som
er funnet i forbindelse med denne litteraturgjennomgangen foreligger det overbevisende dokumentasjon for at vaskulær
ultralyd av torakalaorta i forbindelse med
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kasuistikken i innledningen var langt over
grensen for utvidelse av aortaroten. Det er
årlig over 14 % risiko for ruptur, disseksjon
eller plutselig død ved en største diameter
av aorta på over 6 cm (6).
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