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Den første dagen ledet Jaroslaw Kasprzak 
(Polen) og Madalina Garbi (UK) en praktisk 
nyttig gjennomgang av anbefalinger, 
kunnskap og tips til håndtering av 
asymptomatiske pasienter med alvorlig 
aortastenose.  Sesjonen ble avsluttet med 
en utmerket diskusjon moderert av Gilbert 
Habib (Frankrike).
        Victoria Delgado (Nederland) 
startet med en oppsummering av sentrale 
ekkovurderinger ved aortastenose slik de er 
anbefalt av EACVI/ASE (2017) og de nyeste 
ESC Guidelines (2021). Tre ekkovariabler 
har nivå 1-anbefaling og anbefales hos 
alle med aortastenose: 1) Maksimal 
blodstrømshastighet gjennom klaffen 
(peak AV velocity), 2) middelgradient 
gjennom klaffen (mean AV gradient) og 
3) estimert åpningsareal (AVA) basert på 
kontinuitetsligningen. Aksepterte kriterier 
for alvorlig aortastenose er henholdsvis 
≥4,0m/s, ≥40mmHg og <1,0cm2 
(<0,6cm2/m2). Hos selekterte pasienter 
hvor man behøver tilleggsinformasjon kan 
Dimensionless Index eller Velocity radio, og 
målt åpningsareal ved planimetri benyttes. 
To diagnostisk utfordrende situasjoner kan 
oppstå hvis det ikke er samsvar mellom 
Vmaks/middelgradient og estimert 
AVA. I første tilfelle er middelgradient 
≥40mmHg og Vmaks ≥4m/s, men AVA 
≥1,0cm2. Dette kan skyldes overestimering 
av alvorlighetsgraden på grunn av stor 
aortaklafflekkasje eller andre årsaker til økt 
blodstrøm gjennom klaffen, som f.eks shunt, 
anemi, hypertyreose m.m. Middelgradient 
>50mmHg tilsier imidlertid stor 
sannsynlighet for at det er faktisk alvorlig 
aortastenose. Den motsatte utfordringen 
oppstår dersom middelgradient er 
<40mmHg og Vmaks <4,0m/s, men AVA er 
<1,0cm2 («low-flow, low-gradient»). Man 
må da ta stilling om dette representerer ekte 
alvorlig eller pseudoalvorlig aortastenose. 

Lavdose dobutamin stress-ekkokardiografi 
anbefales for å skille disse. I tvilstilfeller 
kan CT kalsiumscore av aortaklaffen gi 
tilleggsinformasjon.
        Nico Van De Veire (Belgia) fortsatte 
med et innlegg om stresstesting hos 
pasienter med aortastenose. Først, hos 
pasienter med diagnostisert alvorlig 
aortastenose men uten symptomer. Hos 
disse pasientene vil ordinær stress-test 
med ergometersykkel eller tredemølle være 
nyttig for å vurdere fysiologiske endringer 
og bekrefte faktisk fravær av symptomer. 
Kriterier for abnormal test er a) symptomer 
fra aortastenosen (unormal dyspne, 
brystsmerter, svimmelhet eller synkope), b) 
manglende blodtrykksrespons (<20mmHg) 
eller c) ventrikulære arytmier. ST-segment 
endringer i EKG har lav sensitivitet hos 
disse pasientene og bør ikke brukes til 
diagnostikk. Pasienter med positiv test 
skal vurderes for intervensjon. Lavdose 
dobutamin stress-ekko benyttes ofte hos 
pasienter med «low flow, low-gradient» 
aortastenose for å skille ekte alvorlig fra 
pseudoalvorlig klaffesykdom. Den vanligste 
pasientgruppen er de som har redusert EF 
og lavt slagvolum <35ml/m2. Testen anses 
som positiv der middelgradienten stiger 
til >40mmHg, AVA til <1,0cm2, eller det 
oppstår tegn til iskemi eller hemodynamisk 
kompromittering. En spesielt utfordrende 
gruppe er pasienter med «low-flow low-
gradient» aortastenose og lavt slagvolum 
<35ml/m2 men bevart EF. Dette er ofte 
eldre pasienter med konsentrisk hypertrofi 
og små ventrikkelvolum som årsak til 
lavt slagvolum. Nytten av stresstesting 
for å avgjøre om det er ekte alvorlig eller 
pseudoalvorlig aortastenose hos disse er 
begrenset pga fysiologiske begrensninger 
relatert til restriktiv fylning og manglende 
mulighet til å oppnå adekvat slagvolum. 
I likhet med første foredragsholder 
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ble det også her anbefalt å vurdere CT 
kalsiumscore. Kalsiumscore ≥1400 for 
kvinner og ≥2000 for menn indikerer 
sannsynlig alvorlig aortastenose.
        Til slutt presenterte Mani Vannan 
(USA) synspunkter på hva som er optimalt 
tidspunkt for intervensjon ved aortastenose. 
I gjeldende europeiske og amerikanske 
retningslinjer er klasse I-indikasjoner 
for intervensjon hovedsakelig relatert til 
symptomgivende aortastenose. Det siste 
året har flere studier indikert at intervensjon 
også kan være nyttig hos asymptomatiske 

pasienter med alvorlig aortastenose. Noen 
sikker konklusjon er for tidlig å trekke. 
Resultater fra EARLY TAVR-studien som 
randomiserer asymptomatisk alvorlig 
aortastenose til TAVI vs monitorering 
forventes om 2-3 år. Vannan utfordret 
begrepet «moderat aortastenose» og 
fremmet at man heller bør skille mellom 
signifikant og ikke-signifikant aortastenose. 
I fremtiden forventes nye metoder som f.eks 
strain og fibrosepåvisning å kunne bli nyttig 
for bedre beslutningsstøtte.


