Implanterbare portable
hjertepumper

coming soon to a hospital near you
Einar Gude, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Hjertesvikt er et stadig økende helseproblem
med en insidens opp mot 0,5 % og en prevalens på 1-2 % i den vestlige verden. Moderne
hjertesviktmedisinering, resynkroniseringsterapi
og intrakardial defibrillator har medført økt
overlevelse og bedret prognose. Cirka 10 % av
hjertesviktpasientene er i NYHA-klasse IV med
svært redusert livskvalitet, gjentatte sykehusinnleggelser og ett-års mortalitet på nærmere
50 %(1).
Hjertetransplantasjon har lenge vært
et etablert behandlingstilbud for pasienter
med svært alvorlig hjertesvikt og som for øvrig
tilfredsstiller kravene for transplantasjon(2).
Hjertetransplantasjon regnes fremdeles som
gullstandard for behandling av denne type pasienter, men mangel på organer gjør imidlertid at
kun 30-40 pasienter per år kan tilbys transplantasjon i Norge. I mange land oppleves en mangel
på donorer og en nedgang i hjertetransplantasjoner(3). Økende prevalens av hjertesvikt og
donormangel innebærer derfor at hjertetransplantasjon har minimal epidemiologisk betydning. Hos enkelte pasienter er hjertesvikten så
langtkommen at optimal standard medisinsk
behandling inklusiv aortaballongpumpe (IABP)
ikke har kunnet opprettholde tilfredsstillende
hemodynamikk før nytt organ er tilgjengelig(4).
Dette har ført til en utvikling av behandlingstilbud
for “varig” sirkulasjonsstøtte med ”Left Ventricular Assist Devices” (LVAD).
Formålet med LVAD er avlastning av
venstre ventrikkel, økt minuttvolum og redusert
lungestuvning for å forbedre organperfusjon og
oksygentilbud i den systemiske sirkulasjon og
dermed økt overlevelse og bedret livskvalitet(5).
LVAD brukes ved sviktende venstre ventrikkel,
men er avhengig av en fungerende høyre ventrikkel. Ved utalt høyre ventrikkelsvikt kan man
bruke ”right ventricular assist device” (RVAD).
Ved samtidig oksygeneringsprobler/lungeproblemer bruker man ”extra corporeal membrane
oxygenation” (ECMO) som kan kanyleres i
lyske eller legges inn i hjertet. Ved biventrikulær
hjertesvikt brukes biVAD, mens man med ”total
artificial heart” (TAH) fjerner hele hjertet og syr

inn en kunstig pumpe med både høyre og venstre
kamre(6;7). I denne artikkelen omtales de nye
transportable LVAD.
Det ultimate målet for utvikling av LVAD
er å skape systemer som kan gi sirkulasjonsstøtte i en ubegrenset tid som et alternativ eller
bro til hjertetransplantasjon. Redusert varighet
og uheldige bivirkninger av eldre typer LVAD har
tidligere begrenset omfanget.(8). Nyere LVAD,
som i prinsippet skal være evigvarende, kan
imidlertid benyttes som bro til “decision”, bro til
“recovery”, bro til transplantasjon og som varig
behandling som et alternativ til transplantasjon
(”destination therapy”). Det siste er et alternativ
hvis ventetiden på et organ blir lang, pasienten
utvikler antistoffer eller andre risikofaktorer
under LVAD-behandling, malignitet mindre enn
fem år før transplantasjonsvurdering (immunsuppresjon ved hjertetransplantasjon øker risiko
for malignitet) eller hvis alder eller annen komorbiditet gjør transplantasjon uaktuelt(9).
Utviklingen innen mekanisk sirkulasjonsstøtte har vist svært lovende resultater siden
begynnelsen av årtusenskiftet. Første kardiopulmonale bypass ble utført av Gibbon i 1953(10) og
ble benyttet med suksess av Kirklin på Mayoklinikken. Dette ga incitamentet for å kunne utvikle
mekanisk sirkulatorisk støtte som kunne benyttes
over lengre tid. På 60-tallet utviklet Clauss et al.
en pumpe som var forløperen til IABP(11), mens
DeBakey utviklet første LVAD noen år senere(12).
I 1969 ble den første TAH implantert. Pasienten overlevde 64 timer før hun ble vellykket
transplantert(13).
Tidligere døde opptil 30 % av pasientene på transplantasjonslisten i USA. Derfor
tok National Institutes of Health i 1980 initiativ
til å utvikle implantabel sirkulasjonsstøtte for å
reversere kardiogent sjokk hos pasienter med
terminal hjertesvikt slik at transplantasjon kunne
gjennomføres. I 1984 ble første transportable
LVAD (Novacor®, WorldHeart Corp., Oakland,
California, USA) brukt som bro til transplantasjon. I 1991 ble det implantert en HeartMate®
VE hos en 33 år gammel mann som ventet på
transplantasjon i 500 dager, derav mesteparten
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i eget hjem. Han døde av en cerebral emboli før
I en ”state of the art” artikkel skrevet av
transplantasjon(14). I 1994 ble HeartMate® VE
Lahpor ble det fremhevet at over 70 % oversom første LVAD godkjent av FDA som bro til
levelse ved bruk av moderne pumper og med
transplantasjon.
en akseptabel komplikasjonsrate gjør at LVAD
Utover 2000-tallet har det vokst frem en
nå bør tilbys selekterte pasienter med alvorlig
stor LVAD-industri. Pumpene har blitt mindre i
hjertesvikt, enten som bro til transplantasjon eller
størrelse, mindre energikrevende, har kontinuerlig
kronisk terapi. “When outcomes are consistently
blodstrøm samt portable batteri og styringsenhegood beyond 2 years the devices will be seen not
ter i en håndvæske (figur1). Indikasjonsområdet
only as a bridge to transplantation but as a feasihar blitt utvidet, og resultatene er blitt markert
ble alternative to transplantation . . . ” (Editorial
bedre selv om det fremdeles er beheftet med
Comment: Journal of the American College of
betydelig komplikasjoner. REMATCH-studien
Cardiology Vol. 50, 748,51, 2007).
(Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for Treatment of congestive Heart
Failure), initiert i 1998, er den første studien som viste en 58 % overlevelse etter
et års LVAD-behandling sammenlignet
med 25 % ett-års-overlevelse ved optimal
medisinsk behandling(15). Det var imidlertid over dobbelt så mange bivirkninger
/komplikasjoner i LVAD-gruppen. Nylig
ble det publisert en randomisert studie
med 200 pasienter hvor den gamle typen
LVAD (pulsatile pumper) ble sammenlignet med de nyere tredjegenerasjonspumpene (ikke-pulsatile pumper, kontinuerlig
blodstrøm). Etter henholdsvis ett og to
års LVAD-behandling var det 55 % og
24 % overlevelse ved bruk av de gamle
pulsatile pumpene sammenlignet mot
68 % og 58 % ved bruk av moderne, ikke
pulsatile tredjegenerasjonspumper (16).
Dette bekreftes av INTERMACS- Figur 1. HeartWare® LVAD. Pumpen sys direkte på apeks med en kanyle
registret som er en amerikansk fellesdainn i venstre ventrikkel. Pumpen lager en gradient som fører blodet opp
tabase for alle 94 LVAD-sentre i USA. De gjennom et graft opp til aorta ascendens. Ut i fra LVAD går det en tynn
strømledning ned til en datakonsoll som bæres rundt livet. To batterier
rapporterer en ett-års overlevelse eller
på hver side.
vellykket transplantasjon på 56 % avhengig av type LVAD, og med store forskjeller
avhengig av klinisk bilde og antall risikofaktorer før innleggelse. Det er en helt
klar sammenheng mellom overlevelse
og alvorlighetsgrad av hjertesvikt ved
innleggelsestidspunktet (figur 2) samt
komorbiditet, alder og BMI (17).
VentrAssist™ LVAD, som vi inntil
nylig har brukt på Rikshospitalet ble CEAog FDA-godkjent etter implantasjon på 33
pasienter med en suksessrate 82 % etter
197 ± 173 dagers LVAD-behandling (39 %
hjertetransplantert og 43 % på transplantasjonliste). Dette var i utgangspunktet
en svært syk pasientpopulasjon i NYHAklasse IV hvor 60 % var inotropiavhengige og 36 % hadde enten IABP eller
Figur 2. Data fra INTERMACS-register. Overlevelse etter LVAD-innlegECMO. 80 % av pasientene ble utskrevet gelse er avhengig av klinisk bilde før implantasjon. Fra Kirklin et al., J
Heart Lung Transplant 2008;10:1065-72.
til hjemmet(18).
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Indikasjoner for LVADinnleggelse

Det er imidlertid ingen internasjonale retningslinjer for innleggelse av LVAD. Basert på
INTERMACS-registeret ble det derfor utarbeidet
indikasjon ut fra klinisk alvorlighetsgrad og sjanse
Å vurdere en pasient for innleggelse av LVAD
for overlevelse før implantasjon (figur 3). Etterinnebærer en tilsvarende utredning som ved
som resultatene har blitt betydelig bedre, har det
transplantasjonsvurdering (2;19). Indikasjon
naturlig blitt en diskusjon rundt tidspunktet for
for transplantasjon er relativt enkel og mer
LVAD-implantasjon. De beste risikomarkørene
innarbeidet, mens det for LVAD er noe mer
ved innleggelse er klinisk status og biokjemiske
komplisert. Internasjonalt opererer man med
markører. For mange pasienter oppleves det
flere strategier hvor bro til transplantasjon er den
derimot som et paradoks at man må bli så dårlig
vanligste (80 %),”destination therapy” (15 %),
at man øker risiko ved inngrep og dermed senker
bro til ”recovery” (3-5 %) og bro til ”decision”
suksessraten for å bli vurdert for LVAD(24).
(1-3 %)(20). I Norge har vi kun indikasjon bro til
I de fleste land prøver en derfor å implantere
transplantasjon. En av våre pasienter har kunnet
mens pasienten er i INTERMACS 2-4 (fig. 3).
fjerne LVAD da venstre ventrikkels funksjon
Det er imidlertid store praksisforskjeller mellom
normaliserte seg etter en gjennomgått akutt
forskjellige sentra. Pga. donormangel er det i de
myokarditt (recovery). Dette er imidlertid vanstore sentra i USA og Tyskland få som transplanskelig å forutse og avhenger av klinisk status før
teres uten først å ha blitt behandlet med LVAD.
LVAD-inplantasjon(21).
Høyre ventrikkel er sentral i diskusjonen
Tradisjonelt har man hatt kliniske og
rundt indikasjon for LVAD. Ved en sviktende
hemodynamiske kriterier for innleggelse av
høyre ventrikkel postoperativt øker mortalitet
LVAD(22;23):
og morbiditet(25). Normalt eller lett forøket
yy EF < 25 %
sentralt venetrykk og lett forhøyet pulmonaltrykk
yy NYHA klasse IV de siste 60 av 90 dager
sekundært til venstre ventrikkelsvikt er tegn på
yy Inotropi-avhengig til tross for flere
en fungerende høyre ventrikkel, men uten sikker
nedtrappingsforsøk eller annen type
korrelasjon mellom preoperative parametre og
sirkulasjonsstøtte
hvordan høyre ventrikkel fungerer postoperayy Minuttvolum < 2 l/min/m2, middel-lungeartivt(26). En velfungerende pumpe har maksiterietrykk > 25mmHg, sentralt venetrykk < 15
mal blodstrøm på 10 l/min. Ved lav motstand i
mmHg
lungekretsløpet vil LVAD kunne redusere trykket
yy Maksimalt O2-opptak <10 ml/kg/min
i venstre ventrikkel tilfredsstillende slik at en
yy Leverprøver < 3x øvre normalområde
”Fontan”-lignende hemodynamikk gjennom det
yy Kreatinin < 2,5 x øvre normalområde
lille kretsløp vil kunne reversere organskade
og reetablere normal pulmonaltrykk selv ved
ekkokardiografisk svært svekket høyre ventrikkelfunksjon. Det er også vist at pasienter som
ikke er transplantable pga. fiksert for høyt
pulmonaltrykk og økt pulmonal motstand ved
konvensjonell behandling, kan få disse parametre redusert til akseptable verdier og dermed bli
revurdert for transplantasjon (25). Et redusert bidrag fra høyre ventrikkel vil imidlertid
medføre redusert ”preload” i venstre ventrikkel
og dermed begrenset økning av blodstrømmen
gjennom pumpen. Dette blir mest uttalt ved
aktivitet. Ved våre tester postoperativt har vi
oppnådd minuttvolum på 9 l/min og VO2 = 40
ml/kg/min ved velfungerende høyre ventrikkel.
Flere sentra opplyser om implantasjon av over
10 % biventrikulære pumper pga. høyresvikt
preoperativt(27). Dette er imidlertid beheftet
med betydelig økt mortalitet, uvisst forårsaket
Figur 3. Data basert på INTERMACS-register. Syv kliniske
av størrelsen på det kirurgiske inngrepet eller
stadier med økende alvorlighetsgrad og tilhørende overlevelse før
pasientens kliniske tilstand før implantasjon.
innleggelse av LVAD. Fra: Kirklin et al., J Heart Lung Transplant
2008;10:1065-72.
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Komplikasjoner

i det lille kretsløp samt preoperativt redusert
nyrefunksjon eller leversvikt øker mortalitet
ved hjertetransplantasjon. Det er derfor flere
sentra har innført tilleggsindikasjonen ”bridge
to decision” hvor målet er å redusere antall
risikofaktorer og dermed vurdere om pasienten
kan transplanteres med akseptabel risiko. Med
de nye typer LVAD er overlevelse etter transplantasjon like god som hos pasienter transplantert
uten LVAD(34). Vi har gode erfaringer med IABP
og har vært tilbakeholdne med å benytte LVAD
så lenge pasienter som er akseptert for hjertetransplantasjon er stabile uten forverring på den
sirkulasjonsstøtten som IABP gir (35).
Siden 2004 har Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, hatt mulighet til å implantere
6-8 internt plasserte LVAD årlig. Etter initialt å ha
deltatt med 9 pasienter i en utprøvingsstudie(36)
har vi nå etablert LVAD-implantasjon som et
tilbud til pasienter som bro til transplantasjon.
I forhold til utenlandske sentra har vi en noe
mer konservativ indikasjonsstilling hvor 17 av
23 pasienter har vært på IABP eller ECMO. Alle
har i utgangspunktet vært transplantasjonskandidater med unntak av tre med cancer innen de
siste 5 år og/eller irreversibelt for høye trykk i
det lille kretsløp før LVAD behandling. Alder har
variert fra 10 til 65 år. Middeltid på LVAD er 208
± 176 dager. Per 1/3-2010 er det 14 pasienter
som er transplantert, en LVAD er eksplantert, to
pasienter døde og 6 pasienter er fremdeles under
behandling. Tyve pasienter har fått VentrAssist™, og tre pasienter har fått HeartWare® LVAD
(www.heartware.com).
LVAD-pumpehuset er implantert i en
lomme som på de minste pumpene ligger i
perikard (HeartWare®) eller dissekert mellom
diafragma, costa og perikard (HeartMate®,
VentrAssist™) med en kanyle plassert gjennom
apeks inn i venstre ventrikkel. Blod fra venstre
ventrikkel suges inn i pumpehuset hvor en
sentrifugalpumpe med elektromagnetisk drevet
hydrodynamisk roterende impeller (tredjegenerasjonspumper) lager en trykkgradient og driver
blodstrømmen fra venstre ventrikkel til et conduit
anlagt på aorta ascendens 5 cm over aortaklaffen
(figur 1 og 4). Rotoren er legert med diamantlignende karbonmateriale som skal gi minimal
plateadhesjon og fibrindannelse (figur 5 og 6).
Selve pumpehuset er på de minste pumpene
under 5 cm. De nyeste pumpene har en impeller
som roterer flytende i blodet av elektromagnetiske og hydrodynamiske krefter (figur 5 og 6).
Pumpen er koblet til en perkutan ledning (figur 1
og 5) utgående på høyre side av abdomen til en

Komplikasjoner etter innsetting av LVAD er
avhengig av type LVAD, pasientseleksjon og tid
siden implantasjon (28). De vanligste komplikasjoner etter LVAD-innleggelse er per- og
postoperativ blødning, ventrikulære arytmier,
infeksjoner og nevrologiske komplikasjoner. De
fleste sykehus rapporterer om ca. 40 % alvorlige
bivirkninger. Mekanisk pumpesvikt forekommer
meget sjelden med de nye LVAD (29-31).
Infeksjoner har ofte utgangspunkt fra
strømledningen som går inn under huden(32).
Lokale infeksjoner behandlet med antibiotika
fører ofte kun til midlertidig symptombedring
og utvikling av resistens. Det er ofte vanskelig å skille mellom overfladiske infeksjoner og
dypere hudinfeksjoner samt abscessdannelse
rundt pumpen hvor sistnevnte er forbundet med
økt mortalitet og morbiditet. Væske/hematom
i disseksjonslommen eller rundt pumpen kan gi
både feber og CRP-stigning. Nyere pumper kan
plasseres i perikardhulen slik at den kirurgiske
sårflaten blir mindre. Systemiske infeksjoner/
sepsis forekommer da i noe mindre grad, men
dannelsen av bakteriell mikrofilm på pumpen gjør
at infeksjonen kan være vanskelig å sanere (33).
Nevrologiske komplikasjoner i form av
hjerneinfarkt og/eller hjerneblødning forekommer hos 10-20 % av pasientene (16).
Pasientene behandles med 160 mg acetylsalisylsyre og warfarin med INR 2,0-3,0 som
tromboemboliprofylakse.

LVAD eller transplantasjon?
Det er ingen randomisert studie som har vurdert
effekten av hjertetransplantasjon, til tross for
at det har anbefaling IB. LVAD-implantasjon
har anbefaling IIa-C som bro til transplantasjon
og IIb-B (ESC, Dickstein K, 2008) som kronisk
behandling.
Gullstandard er fremdeles hjertetransplantasjon da resultatene er bedre og komplikasjonene færre. Det er også lettere å føre en
normal livsstil uten pumpe (ledning og konsoll)
til tross for bivirkninger ved immundempende
medisiner. Ved Oslo universitetssykehus,
Rikshospitalet, har vi siden år 2000 hatt 88 %
ett-års overlevelse etter hjertetransplantasjon.
Vi er per 2007 det landet i verden som har flest
transplantasjoner per innbygger (7,7 per mill).
Det er imidlertid en begrensning i donortilgang,
og vi aksepterer pasienter med økende grad av
komorbiditet. I en risikovurdering før transplantasjon vet vi at for eksempel irreversibelt høyt trykk
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ekstern kontroller og batterier. LVAD kan optimalt
gi 10 l/min i blodstrøm, og den totale energieffekten er 85 %.
Kontrolleren bæres som ryggsekk, bag
eller rumpetaske og veier 2,2 kg (HeartWare®).
Den inneholder to batterier som avhengig av
hastigheten på rotor varer i 3-6 timer hver.
Batteriene kan byttes og lades, eller alternativ
strømtilkobling kan benyttes. Et lite display viser
rotorhastighet (rpm), blodstrøm gjennom pumpen (l/min) og strømforbruk (watt).

eldre pulsatile pumpene etterligner kroppens
pulsbølger ved å generere undertrykk for fylning
og overtrykk for blodstrøm ut av pumpen. Store
overflater mot blod og klaffer for å hindre tilbakestrøm gir økt risiko for trombedannelse spesielt
ved lav blodstrøm og med en trykkmembran hvor
ruptur har fatale konsekvenser.
De nye tredjegenerasjonspumpene er
mindre i design, har en fritt roterende impeller som er elektromagnetisk drevet. Rotoren
opptar relativt liten plass i et åpent kammer uten
andre skillelinjer som medfører en kontinuerlig
blodstrøm gjennom alle pumpedeler og dermed
”skylles” alle kammerdeler med mindre risiko
for trombose og embolier. Friksjon minskes ved
at blod fungerer som ”smøring” for rotoren som
flyter fritt i blodet og er avhengig av væsketrykk
mellom kammervegger og bevegende deler.
Høyere rotasjonshastighet gir høyere blodstrøm
i kammeret og lavere friksjon som dermed
balanserer fare for varmedannelse og skade på
blodets komponenter og omkringliggende vev
(figur 5 og 6).

Pumpebiologi, oppbygning
og hemodynamikk
Kontaktflaten mellom blod og vev mot fremmedmateriale utgjør sannsynligvis den største
utfordringen innen LVAD-teknologi. Pumpematerialets biokompatibilitet er effekten pumpen
har på omliggende vev, mens hemokompatibilitet
er påvirkning på blod, koagulasjonssystem og
trombedannelse. LVAD har derfor blitt mindre i
størrelse, mindre energikrevende og varmeavgivende, mindre kontaktflate blod/mekanisk overflate, forårsaker ikke hemolyse, stimulerer ikke
koagulasjonssystemet og stimulerer til mindre
dannelse av antistoffer (37;38). En LVAD skal i
prinsippet være evigvarende, og antall deler med
mekanisk stress og friksjon er minimalisert.

Hemodynamikk

Trykk gjennom en mekanisk sirkulasjonsstøtte
kan genereres ved hjelp av pulsatile, pneumatisk
trykkdannende eller roterende, turbodynamiske pumper med kontinuerlig blodstrøm. De

Hensikten med LVAD er en kontinuerlig og langvarig avlastning av venstre ventrikkel for å gjenopprette tilfredsstillende hemodynamikk. I dette
kapittel beskrives hemodynamikk hovedsakelig
vedrørende de roterende, ikke pulsatile pumpene
da dette er de mest moderne tredjegenerasjonspumpene som nå er på markedet.
Den hydrodynamiske effekten av
roterende pumper er invers relatert til trykkgradienten mellom pumpens inngang (”preload”)

Figur 4. HeartWare® hjertepumpe. Syringen (Sewing ring)
sys på apeks og kanylen legges inn i venstre ventrikkel.
Blodet suges inn i LVAD og føres opp gjennom et goretexgraft til aorta ascendens. Pumpen legges i perikard. Det
ses også en strømledning til to elektromagnetiske felt som
roterer impeller.

Figur 5. Pumpehus med impeller. Strømledning ut til venstre og aortagraft settes på utgangen til høyre.

Oppbygning av LVAD
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Ved ventrikkelflimmer eller negativt venstre ventrikkeltrykk registreres konstant blodstrøm som
da også er svært redusert. Dette siste fenomenet
er kalt ”suction” og gjenspeiler ubalanse mellom
pumpehastighet/avlastning av venstre ventrikkel og fylning. Tromber rundt inflow-kanylen i
apeks sees hos mange pasienter, og kan obstruere blodstrøm, hvilket kan være indikasjon for
trombolyse(39).
Utviklingen innen medisinsk teknologi
går stadig fremover og LVAD har etter hvert blitt
et tilbud til selekterte pasienter med terminal
hjertesvikt i NYHA-klasse IIIB eller IV. I Norge er
LVAD foreløpig kun akseptert med indikasjonen
bro til transplantasjon. Resultater så langt på Oslo
universitetssykehus Rikshospitalet viser god
suksessrate (91 %), men det er beheftet med høy
andel potensielt alvorlige komplikasjoner (40
%) som gjør at behandlingen kun er aktuell for
alvorlig syke selekterte pasienter. I Norge har vi
hatt gode resultater på grunn av godt samarbeid
innad på sykehuset, men ikke minst ved god hjelp
av lokalsykehus og kardiologer som har vist interesse og opparbeidet nødvendig kunnskap for at
pasientene med terminal hjertesvikt skal kunne
leve et godt liv utenfor sykehus.
Figur 6. Bilder av HeartWare® LVAD 427 dager etter
implantasjon. Bilder fra Texas A&M University ved Fred
Clubb.

Referanser
1

og utgang (”afterload”/systemisk blodtrykk) og
direkte avhengig av pumpehastighet. Pumpehastigheten er det dominerende verktøy som
varierer blodstrømmen og avlastning av venstre
ventrikkel. For best balanse mellom avlastning og
volumstatus vil ekkokardiografisk og klinisk vurdering, LVAD-verdier, AKG og blodprøver utgjøre
en sum av opplysninger som avgjør pumpehastigheten. Venstre ventrikkels diameter reduseres
oftest av LVAD, og avhengig av myokardfunksjon vil trykket inn i pumpen variere gjennom
hjertesyklus. Pasienter med noe restfunksjon i
venstre ventrikkel kan ha egen puls, mens andre
må måle middelblodtrykk med doppler. Det er
ikke uvanlig med LVAD som sørger for 100 % av
minuttvolum. Det er en fordel med delvis åpning
av aortaklaffen da det gir bedre coronarperfusjon, mindre risiko for embolier, samt at man
har en volumbuffer i venstre ventrikkel som gjør
”suction”-problemet mindre sannsynlig. Mitralog trikuspidalinsuffisiens vurderes fortløpende
som tegn på økende behov for avlastning ved
økende lekkasjer. Aortainsuffisiens lager ”et
tredje kretsløp” eller ”shunt” som hindrer avlastning av venstre ventrikkel. Pumpekanylen bør
kunne identifiseres i apeks av venstre ventrikkel.

hjerteforum

N° 2 / 2010 / vol 23

2

3

4

5

6

7

38

Chapman JR, Valantine H, Albanell J, Arns WA, Campistol JM, Eisen H et al. Proliferation signal inhibitors in
transplantation: questions at the cutting edge of everolimus therapy. Transplant Proc 2007; 39(10):2937-2950.
Mehra MR, Kobashigawa J, Starling R, Russell S, Uber
PA, Parameshwar J et al. Listing criteria for heart
transplantation: International Society for Heart and
Lung Transplantation guidelines for the care of cardiac
transplant candidates--2006. J Heart Lung Transplant
2006; 25(9):1024-1042.
Taylor DO, Edwards LB, Aurora P, Christie JD, Dobbels
F, Kirk R et al. Registry of the International Society for
Heart and Lung Transplantation: twenty-fifth official
adult heart transplant report--2008. J Heart Lung
Transplant 2008; 27(9):943-956.
Aggarwal S, Slaughter MS. Acute myocardial infarction
complicated by cardiogenic shock: role of mechanical
circulatory support 1. Expert Rev Cardiovasc Ther 2008;
6(9):1223-1235.
Aggarwal S, Slaughter MS. Acute myocardial infarction
complicated by cardiogenic shock: role of mechanical
circulatory support. Expert Rev Cardiovasc Ther 2008;
6(9):1223-1235.
Tayara W, Starling RC, Yamani MH, Wazni O, Jubran
F, Smedira N. Improved survival after acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock with
circulatory support and transplantation: comparing
aggressive intervention with conservative treatment. J
Heart Lung Transplant 2006; 25(5):504-509.
John R, Liao K, Lietz K, Kamdar F, Colvin-Adams M,
Boyle A et al. Experience with the Levitronix CentriMag
circulatory support system as a bridge to decision in
patients with refractory acute cardiogenic shock and

8

9
10

11

12
13

14
15

16

17

18

19
20
21

22
23

24

25

multisystem organ failure. J Thorac Cardiovasc Surg
2007; 134(2):351-358.
Osaki S, Edwards NM, Johnson MR, Velez M, Munoz A,
Lozonschi L et al. Improved survival after heart transplantation in patients with bridge to transplant in the
recent era: a 17-year single-center experience. J Heart
Lung Transplant 2009; 28(6):591-597.
Simonsen S, Geiran OR. [Heart transplantation]. Tidsskr
Nor Laegeforen 2004; 124(8):1116-1118.
Chapman JR, Valantine H, Albanell J, Arns WA, Campistol JM, Eisen H et al. Proliferation signal inhibitors in
transplantation: questions at the cutting edge of everolimus therapy. Transplant Proc 2007; 39(10):2937-2950.
CLAUSS RH, BIRTWELL WC, BERTAL G, LUNZER S,
TAYLOR WJ, FOSBERG AM et al. Assisted circulation. I.
The arterial counterpulsator. J Thorac Cardiovasc Surg
1961; 41:447-458.
DeBakey ME. Left ventricular bypass pump for cardiac
assistance. Clinical experience. Am J Cardiol 1971;
27(1):3-11.
Cooley DA, Liotta D, Hallman GL, Bloodwell RD,
Leachman RD, Milam JD. Orthotopic cardiac prosthesis
for two-staged cardiac replacement. Am J Cardiol 1969;
24(5):723-730.
Frazier OH. First use of an untethered, vented electric
left ventricular assist device for long-term support.
Circulation 1994; 89(6):2908-2914.
Rose EA, Gelijns AC, Moskowitz AJ, Heitjan DF, Stevenson LW, Dembitsky W et al. Long-term mechanical left
ventricular assistance for end-stage heart failure. N Engl
J Med 2001; 345(20):1435-1443.
Chen JM, Levin HR, Michler RE, Prusmack CJ, Rose
EA, Aaronson KD. Reevaluating the significance of
pulmonary hypertension before cardiac transplantation:
determination of optimal thresholds and quantification
of the effect of reversibility on perioperative mortality. J
Thorac Cardiovasc Surg 1997; 114(4):627-634.
Patlolla V, Patten RD, Denofrio D, Konstam MA,
Krishnamani R. The effect of ventricular assist devices
on post-transplant mortality an analysis of the United
network for organ sharing thoracic registry. J Am Coll
Cardiol 2009; 53(3):264-271.
Esmore D, Spratt P, Larbalestier R, Tsui S, Fiane A, Ruygrok P et al. VentrAssist left ventricular assist device:
clinical trial results and Clinical Development Plan
update. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 32(5):735-744.
Simonsen S, Geiran OR. [Heart transplantation]. Tidsskr
Nor Laegeforen 2004; 124(8):1116-1118.
Holman WL, Pae WE, Teutenberg JJ, Acker MA, Naftel
DC, Sun BC et al. INTERMACS: interval analysis of
registry data. J Am Coll Surg 2009; 208(5):755-761.
Maybaum S, Mancini D, Xydas S, Starling RC, Aaronson
K, Pagani FD et al. Cardiac improvement during
mechanical circulatory support: a prospective multicenter study of the LVAD Working Group. Circulation
2007; 115(19):2497-2505.
Lietz K, Miller LW. Patient selection for left-ventricular
assist devices. Curr Opin Cardiol 2009; 24(3):246-251.
Rose EA, Gelijns AC, Moskowitz AJ, Heitjan DF, Stevenson LW, Dembitsky W et al. Long-term mechanical left
ventricular assistance for end-stage heart failure. N Engl
J Med 2001; 345(20):1435-1443.
Lietz K, Long JW, Kfoury AG, Slaughter MS, Silver MA,
Milano CA et al. Outcomes of left ventricular assist
device implantation as destination therapy in the
post-REMATCH era: implications for patient selection.
Circulation 2007; 116(5):497-505.
Matthews JC, Koelling TM, Pagani FD, Aaronson KD.
The right ventricular failure risk score a pre-operative
tool for assessing the risk of right ventricular failure

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

in left ventricular assist device candidates. J Am Coll
Cardiol 2008; 51(22):2163-2172.
Rothenburger M, Zuckermann A, Bara C, Hummel
M, Struber M, Hirt S et al. Recommendations for the
use of everolimus (Certican) in heart transplantation:
results from the second German-Austrian Certican
Consensus Conference. J Heart Lung Transplant 2007;
26(4):305-311.
Lehmkuhl HB, Mai D, Dandel M, Knosalla C, Hiemann NE, Grauhan O et al. Observational study with
everolimus (Certican) in combination with low-dose
cyclosporine in de novo heart transplant recipients. J
Heart Lung Transplant 2007; 26(7):700-704.
Lietz K, Long JW, Kfoury AG, Slaughter MS, Silver MA,
Milano CA et al. Outcomes of left ventricular assist
device implantation as destination therapy in the
post-REMATCH era: implications for patient selection.
Circulation 2007; 116(5):497-505.
Andersen M, Videbaek R, Boesgaard S, Sander K,
Hansen PB, Gustafsson F. Incidence of ventricular
arrhythmias in patients on long-term support with a
continuous-flow assist device (HeartMate II). J Heart
Lung Transplant 2009; 28(7):733-735.
Miller LW, Pagani FD, Russell SD, John R, Boyle AJ,
Aaronson KD et al. Use of a continuous-flow device in
patients awaiting heart transplantation. N Engl J Med
2007; 357(9):885-896.
Frazier OH, Rose EA, Oz MC, Dembitsky W, McCarthy
P, Radovancevic B et al. Multicenter clinical evaluation
of the HeartMate vented electric left ventricular assist
system in patients awaiting heart transplantation. J
Thorac Cardiovasc Surg 2001; 122(6):1186-1195.
Miller LW, Pagani FD, Russell SD, John R, Boyle AJ,
Aaronson KD et al. Use of a continuous-flow device in
patients awaiting heart transplantation. N Engl J Med
2007; 357(9):885-896.
Arora S, Andreassen A, Simonsen S, Gude E, Dahl C,
Skaardal R et al. Prognostic importance of renal function
1 year after heart transplantation for all-cause and cardiac mortality and development of allograft vasculopathy. Transplantation 2007; 84(2):149-154.
Osaki S, Edwards NM, Johnson MR, Velez M, Munoz A,
Lozonschi L et al. Improved survival after heart transplantation in patients with bridge to transplant in the
recent era: a 17-year single-center experience. J Heart
Lung Transplant 2009; 28(6):591-597.
Gjesdal O, Gude E, Arora S, Leivestad T, Andreassen
AK, Gullestad L et al. Intra-aortic balloon counterpulsation as a bridge to heart transplantation does not impair
long-term survival. Eur J Heart Fail 2009; 11(7):709-714.
Esmore D, Spratt P, Larbalestier R, Tsui S, Fiane A, Ruygrok P et al. VentrAssist left ventricular assist device:
clinical trial results and Clinical Development Plan
update. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 32(5):735-744.
Osaki S, Edwards NM, Johnson MR, Velez M, Munoz A,
Lozonschi L et al. Improved survival after heart transplantation in patients with bridge to transplant in the
recent era: a 17-year single-center experience. J Heart
Lung Transplant 2009; 28(6):591-597.
Fernandez-Valls M, Gonzalez-Vilchez F, de Prada JA,
Ruano J, Ruisanchez C, Martin-Duran R. Sirolimus as an
alternative to anticalcineurin therapy in heart transplantation: experience of a single center. Transplant Proc
2005; 37(9):4021-4023.
Keogh A. Calcineurin inhibitors in heart transplantation.
J Heart Lung Transplant 2004; 23(5 Suppl):S202-S206.

n

39

hjerteforum

N° 2/ 2010 / vol 23

