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kan regnes som etablert behandling, men
mange pasienter med mitralinsuffisiens
(MI) står fortsatt uten et kateterbasert
alternativ. Trikuspidalklaffen er ikke lengre
glemt, men for perkutane intervensjoner
ligger den fortsatt på månens bakside. AVklaffelekkasjer er vanlige (1) og assosiert
med dårlig prognose (2-5). De store, prospektive, randomiserte studiene på effekt
av behandling av AV-klaffelekkasjer som
per i dag har blitt publisert, både for kirurgi
og perkutane intervensjoner, handler alle
om MitraClip. EVEREST (6), MITRA-FR (7)
og COAPT (8) har vist at MitraClip har lav
risiko, men er mindre effektiv en konvensjo-

Behandling av aortastenose er det siste
tiåret revolusjonert med fremveksten av
kateterbasert implantasjon av aortaventil
(TAVI), og mange venter på et tilsvarende
paradigmeskifte i behandling av mitral- og
trikuspidalklaffelidelser. Peroperativ risiko
ved åpen hjertekirurgi på atrioventrikulær
(AV)-klaffene er vesentlig høyere enn på
utløpsklaffene (https://www.kvalitetsregistre.no/registers/478/resultater),
slik at motivasjonen for mindre invasive
intervensjoner er åpenbar. Ballongdilatasjon av mitralstenoser (PMC), perkutan
«edge-to-edge»-reparasjon (MitraClip) og
«device»-lukning av paravalvulære lekkasjer

Figur 1. Relevant anatomi. Hjertets klaffeplan sett fra basis/atriesiden. (Illustrasjon hentet fra Fedak et al.
Circulation 2008; 117: 963-74).
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to «hjørnene» hvor mitralring og aortarot
skiller lag benevnes fibrøse trigoner og har
ekstra fortykket skjelett. Bak trigonene, ca.
5 mm innenfor annulus, ligger kommissurene - sonene der fremre og bakre seil
møtes - anterolateralt ved venstre aurikkel
og posteromedialt mot atrieseptum. Bakre
mitralseil fester til septale og murale 2/3
av annulus, og seilhøyden er lavere enn
fremre seil - normalt 10-20 mm. For å sikre
fri åpningbevegelse har bakre seil furer/
indentasjoner som deler seilet i segmenter/
scallops. Det er vanligvis to furer og dermed
tre segmenter som benevnes hhv. P1, P2 og
P3, med P1 lateralt. Det er variasjon i antall,
beliggenhet og dybde av interscallopfurene,
så antall segmenter i bakre seil kan variere fra to til fem. Fremre seil har vanligvis
ikke furer, men inndeles i segment A1-3
slik at det korresponderer med tilsvarende
Mitralklaffen
segmenter i bakre seil. Ut for anterolaterale
kommissur ligger venstre aurikkel. Arteria
Mitralklaffenbestår av 2 seil, chordae tendiramus circumflexus (Cx) vil etter avgang fra
neae og papillemuskler. Seilenes innfesting
venstre hovedstamme forløpe bakover mot
i hjertets atrioventrikulærovergang betegmitralklaffen og gå langs annulus på utsiden
nes annulus og består i varierende grad av
av anterolaterale kommissur under aurikkelfibrøst materiale. Det fremre mitralseilet
ostiet, P1, P2 og ev. deler av P3. Avstanden
fester til den fremre 1/3 av annulus, men er
kan være få millimeter, og arterien er sårbar
langt og dekker minst halve klaffearealet.
ved innsying eller forankring av ventiler,
Innfestingen er fibrøs og utgjør et felles
ringer og devicer. Store hjertevene og
skjelett med aortaklaffen i den aortomitrale
sinus coronarius løper også langs annulus
gardin bak venstre og nonkoronare cusp. De
i samme område, vanligvis
noe mer på atriesiden av
AV-furen enn Cx-arterien
og i større avstand, slik at
venene er sjelden involvert
i komplikasjoner. Annulus
langs bakre seil er mindre
definert og fibrøs, hvilket
medvirker til at den er mer
utsatt for dilatasjon enn
fremre annulus. Mitralannulus har normalt en kompleks
sadelformet geometri (figur
2) som er dynamisk gjennom hjertesyklus og bidrar til
størst mitralareal i diastole
og minst areal i systole.
Klaffeseilene er bardunert
til papillemusklene med
primær- og sekundærchordae, som holder seilene/
seilrendene i suffisient
Figur 2. Mitralklaffens 3-dimensjonale strvuktur. Annulus har paraboloid form (hentet fra semanticscholar.org).
posisjon samt bidrar til
nell mitralreparasjon ved primær MI og gir
mortalitets- og morbiditesgevinst utført på
toppen av medikamentell behandling hos
selekterte pasienter med sekundær MI.
AV-klaffene er komplekse strukturer
med sitt subvalvulære apparat, sin interaksjon med den underliggende ventrikkelfunksjonen og sin nære anatomiske relasjon til
andre strukturer. De er ikke røntgentette, så
intervensjonister er avhengige av moderne
bildediagnostikk som transøsofagusekkokardiografi (TEE) med sanntid 3D,
intrakardial ultralyd (ICE), hjerte-MR og
multidetektor-CT i planlegging og gjennomføring av perkutane prosedyrer. I denne
oversiktsartikkelen gjennomgås relevant
anatomi i relasjon til klaffeintervensjoner og
multimodal bildediagnostikk i utredning og
behandling av AV-klaffesykdom.
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Figur 3. SAM etter mitralreparasjon med neochordae til bakre seil og annuloplastikk med ring. Fremre seil trekkes inn mot basale septum i systole og gir
obstruksjon i LVOT.

Trikuspidalklaffen

ventrikkelens kontraksjoner. Tertiærchordae
løper fra basale del av seilene direkte til
ventrikkelveggen. De fleste har 2 papillemuskelgrupper, en under hver kommissur.
Papillemusklene ligger på fri ventrikkelvegg,
og det er mange anatomiske varianter mht.
antall hoder osv., men det er verdt å merke
seg at hver papillemuskelgruppe betjener
både fremre og bakre seil. Iskemisk restriksjon og komplette papillemuskelrupturer vil
altså affisere bevegelsen av begge seil. Det
er nær relasjon mellom fremre mitralseil,
basale interventrikulærseptum og venstre
ventrikkels utløpstraktus (LVOT). Systolisk
fremoverbevegelse av mitralklaffen (SAM)
og dynamisk obstruksjon av LVOT er et
kjent fenomen ved hypertrofisk obstruktiv
kardiomyopati, men det kan også oppstå
etter mitralintervensjoner dersom man
forskyver koaptasjonspunktet og fremre seil
for nær septum i systole (9). Både mitralplastikker, konvensjonelle mitralventiler,
perkutane ventiler samt «valve-in-valve»-,
«valve-in-ring»- og «valve-in-MAC»prosedyrer kan gi LVOT-obstruksjon med
alvorlige kliniske konsekvenser, slik at dette
aspektet må adresseres ved både utredning
og gjennomføring av intervensjonene
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Trikuspidalklaffen er hjertets største klaff,
med normalt klaffeareal opptil 8 cm². Seil
og chordae er tynnere enn mitralklaffens
og dermed vanskeligere å avbilde. Klaffen
har vanligvis 3 seil som benevnes (største
først): anterosuperiore (øvre), septale og
inferoposteriore (nedre). Klaffeplanet ligger
normalt noe (1-10 mm) apikalt for mitralplanet. Trikuspidalannulus har kompleks
sadelformet anatomi med konformasjonsendringer i hjertesyklus på linje med
mitralklaffens (10). Trikuspidalannulus
har mindre fibrøst vev enn man finner i
mitralannulus. Det er minst støtte og mest
potensiale for dilatasjon i posterolateral
retning. Ut for annulus ved kommissuren
mellom septale og anterosuperiore seil
ligger aortaklaffens nonkoronare sinus, og
rett posteriort for denne ligger His-bunten.
Ut for anteriore og posteriore annulus går
høyre koronararterie i AV-furen. Alle disse
tre nærliggende strukturene er sårbare ved
innsying eller forankring av ventiler, ringer
og andre implantater i trikuspidalposisjon.
Høyre ventrikkels utløpstraktus (RVOT)
og pulmonalklaffen ligger ikke i kontinuitet
med innløpsdelen av høyre ventrikkel og
løper i så måte liten risiko for obstruksjon
eller skade. Det subvalvulære klaffeappa-
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samt muliggjort perkutan behandling med
eksempelvis MitraClip (14, 15).
Styrker: Portable maskiner til bruk
«bedside», på operasjonsstuer og i angiografilaboratorier. Sanntids bildedannelse i
både 2D og 3D, hastighetsmålinger av blodstrøm og vev med bruk av Doppler. Anatomi
og funksjon fremstilles med god tids- og
romoppløsing. Ingen skadelig stråling.
Svakheter: Avhengig av operatørferdigheter og akustisk innsyn. Ekkokardiografioperatøren styrer bildeplanet, og felles
forståelse av bildene fordrer at kirurg eller
intervensjonist har erfaring med ekkokardiografi og evne til å forstå anatomien fremstilt
med denne modaliteten. Implantater og
katetre er ekkotette og genererer skygger
og artefakter. Ved transtorakal ekkokardiografi (TTE) på intervensjonslaboratoriet må
operatøren stå i feltet for gjennomlysning
og kommer således i veien for bildene og
får høy stråledose. Ved åpen hjertekirurgi er
TTE umulig når operasjonsfeltet skal holdes
sterilt. TEE er en invasiv undersøkelse, men
gir som oftest bedre bilder enn TTE, spesielt
av strukturer i bakre del av hjertet. Under
klaffeintervensjoner fordrer TEE i praksis
generell anestesi av hensyn til ubehag og
aspirasjonsrisiko for pasienten, som må

ratet består av chordae og papillemuskler.
Som oftest er det 3 papillemuskelgrupper,
lokalisert under de respektive komissurer.
Den ene papillemuskelen fester til septum,
men det er store variasjoner i anatomien.
Det går også chordae fra seilene til ventrikkelvegg utenom papillemusklene.

STYRKER OG
SVAKHETER
VED ULIKE
MODALITETER
(se figur 4 for skjematisk oppstilling relatert
til trikuspidalklaff)

Ekkokardiografi

Ekkokardiografi er arbeidshesten i utredning, behandling og kontroll av klaffesykdommer. Retningslinjer for behandling av
klaffefeil baserer seg på ekkokardiografiske
mål. TEE på operasjonsstuene muliggjorde
fremveksten av reparativ mitralkirurgi, som
har prognostiske fortrinn fremfor klaffeerstatning med ventil (11). Sanntid 3D-TEE
kom på markedet i 2007 og har forbedret
presisjonen i mitraldiagnostikken (12, 13)

Figur 4
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(figur 6). Det mest brukte kateteret i dag er
ACUSON AcuNav med 8F diameter som gir
2D gråtonebilder og farge-Doppler. Prisen
er over 15 000 kr, og selv om kateteret tåler
resterilisering er det ikke godkjent for gjenbruk i Norge. Prisen lar seg likevel forsvare
dersom man kan spare tid, kostnad og risiko
knyttet til prosedyre og generell anestesi.
Det har i mange år eksistert et 3D- ICEkateter fra samme produsent med dimensjon 10 F og 22 x 90 graders 3D-volum
(18). Det er dyrere enn 2D-kateteret, og det
smale 3D-volumet har ikke funnet bruksområder som erstatter bruk av 2D ICE og TEE.
Med ICE står man intrakavitært og nær det
man skal avbilde, så sektorvidde er viktig
for å få oversikt. En ny versjon av AcuNavproben med 50 x 90 graders sektor og 12,5
F dimensjon er nylig sluppet, og i løpet av
et par år har man sannsynligvis tilgang til
ICE-katetre med de fleste funksjoner vi i dag
finner i TEE-probene.

ligge i ryggleie over lengre tid. På operasjonsstuen og ved perkutane prosedyrer i
generell anestesi er TEE klart å foretrekke
fremfor TTE. Man får som regel meget gode
bilder av mitralklaffen. Klaffeplanet ligger
vinkelrett på stråleretningen, og 3D opptak
fra øsofagus viser klaffen i «surgeons view»
- slik kirurgen ser klaffen fra venstre atrium
ved eksponering. Trikuspidalklaffen ligger
langt frem i hjertet og dermed langt fra
øsofagus. Klaffeplanet er ca. 45 grader på
stråleretningen fra øsofagus slik at bildedannelse med TEE er mer utfordrende (16).
Innsynet kan forverres ytterligere ved f.eks.
lipomatøs fortykkelse av atrieseptum, som
blir en relativt ekkotett struktur foran klaffen
i midtøsofagale projeksjoner. Hos de aller
fleste oppnår man gode 2D-bilder av alle 3
seil, men det kan være vanskelig å orientere
seg. Kortaksebilder av klaffen letter orienteringen og oppnås med TEE fra transgastrisk
posisjon (figur 5). «En-face» 3D, anatomisk
orienterte biplanbilder og multiplanar
rekonstruksjon (MPR), som er sterkt ønskelig ved perkutane klaffeprosedyrer, viser seg
krevende selv for erfarne operatører (17).
Intrakardial ultralyd (ICE) utføres med høyfrekvent ultralydkateter som i prinsippet kan
føres til enhver posisjon i hjertet og de store
kar for å fremstille høyoppløselige bilder

MR

MR har god spatialoppløsning, rimelig god
tidsoppløsning og god evne til å differensiere ulike vev/strukturer. Ved hjelp av
EKG-styring (og apné eller respirasjons«gating») kan bilder fra flere hjerteslag
flettes til filmserier (cinelooper) og «anatomisk korrekt » fremstilling av
hjertet uten bruk av ioniserende
stråling. Med bilder av sent
kontrastopptak kan man fremstille arr og fibrose. T2-vekting
4
kan påvise ødem. T1-vekting
kan kvantitere ekstracellulært
1
volum. Regional myokardfunksjon kan bedømmes med
tagging/HARP-sekvenser,
2
3
og blodstrøm/slagvolum kan
måles med fasekontrast. MR
regnes som gullstandard for
beregning av kammervolumer
og ejeksjonsfraksjon (EF), med
5
bedre reproduserbarhet enn
ekkokardiografi.
Viktigste ulemper med
MR er kostnad, tilgjengelighet
og mange (relative) kontraindikasjoner. Metoden er uegnet for
bruk under prosedyrer, men kan
Figur 5. Transgastrisk kortaksebilde av trikuspidalklaffen. TEE 30
gr. 1=lever. 2=anterosuperiore seil. 3=septale seil. 4=inferoposteriore
brukes til utredning og ev. konseil. 5=RVOT.
troller. Tids- og romoppløsnin-
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etter ekkokardiografi(19). Høyre ventrikkels
volum og EF fremstilles vesentlig bedre med
MR enn ekko og kan gi nyttig informasjon i
utredning av trikuspidallekkasjer. Opptak av
sen kontrastretensjon (late enhancement) i
myokard for å vurdere viabilitet og potensiale for revers remodellering etter klaffeintervensjon og/eller revaskularisering kan også
ha betydning for indikasjonsvurderingen.

CT

Bruksområdet for CT ved hjerteutredning
er i stadig ekspansjon. Teknologien forbedres kontinuerlig, inkludert økt hastighet og
detektortetthet som kombinert med EKGsynkronisering («gating») gir undersøkelser
med utmerket tidsoppløsning og romlig
oppløsning.
Fordeler: Svært god romlig oppløsing, og anatomisk korrekte bilder kan
fremstilles i standardiserte plan og rekonstrueres både som 3D-volumer og multiple
2D plan (MPR). Intravaskulær kontrast gir
skarp definisjon av kar og kaviteter. Målinger for størrelseberegning av implantater
kan gjøres med høy presisjon. Man kan
regne ut beste vinklinger av røntgenrør for
visualisering av ulike prosedyrer. Filmserier
kan fremstilles med akseptabel stråle- og
kontrastbelastning. Koronararterienes (og
andre kars) forløp i relasjon til andre anatomiske strukturer kan fremstilles presist.
Tetthetsmålinger skiller kalk fra fibrose, og
CT er vesentlig bedre enn ekkokardiografi
og MR til å karakterisere forkalkede strukturer. Koronar CT-angiografi kan erstatte
konvensjonell koronarangiografi i utredningen av klaffepasienter med lav koronarrisiko
og god egnethet for koronar CT. Relasjonen
mellom hjerte og brystvegg kan fremstilles
for å finne riktig innstikksted for transapkikale prosedyrer.
Ulemper: CT er dårlig egnet for bruk
i en intervensjonslaboratoriet under prosedyrer. Bildeprosesseringen gjøres oftest på
dedikert software i etterkant av opptaket og
ikke i samtid. Cinelooper gir økte stråledoser. Tidsoppløsningen er mindre egnet for
visualisering av bevegelige tynne strukturer
som klaffeseil og chordae.
CT er utmerket til planlegging av
perkutane prosedyrer som ventilimplantasjon, «valve-in-valve», Cardioband, Trialign,
Tri-cinch etc (19, 20). Før perkutan ventilim-

Figur 6. ICE-kateter i høyre atrium: Atrieseptum
med PFO-okkluder, kortaksesnitt gjennom
aortaklaffentil høyre.

gen er ikke like god som for hhv. ekkokardiografi og CT. Tidsbruk, støy, trange forhold i
coilen og mange apnéperioder kan oppleves
belastende for pasienten. Ventiler, pacemakere og andre implantater lager artefakter
i bildene og kan også utgjøre relative kontraindikasjoner mot å undersøke pasienten.
Ved redusert nyrefunksjon vil man være
tilbakeholden med bruk av MR-kontrast
(gadolinium), og utbyttet av undersøkelsen
kan bli tilsvarende redusert. Utbredelse av
forkalkninger og utmåling av dimensjoner
på annulus, klaffer mv. gjøres bedre med
CT. Gracile strukturer i bevegelse, så som
chordae og klaffeseil, sees bedre med ekkokardiografi og CT. MR har per i dag ingen
etablert plass i rutinemessig prosedyrespesifikk planlegging av intervensjoner, men det
er nok et underforbruk av MR i utredning av
klaffepasienter for å stille riktig diagnose og
indikasjon for behandling. Dårlig bildekvalitet eller gradering av klaffelekkasjer ved
redusert venstre ventrikkelfunksjon er vanlige utfordringer med ekkokardiografi. Det
kan også være lettere å kvantitere progressiv kammerdilatasjon i sfærisk remodellerte
ventrikler og få mer presise funksjonsmål
(EF) i situasjoner hvor påvirkning av ventrikkelfunksjon er avgjørende for indikasjonenså som hos asymptomatiske pasienter eller
der sviktende ventrikkelfunksjon utgjør en
kontraindikasjon. Volumetri av hjertekamrene og måling av blodstrøm over klaffene
med fasekontrast kan bidra til utregning av
regurgitasjonsvolumer (RV) og regurgitasjonsfraksjon (RF) ved AV-klaffelekkasjer
i de tilfeller man er usikker på graderingen
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Figur 7. CT-bilder brukt til planlegging av
perkutan mitralklaff. A: 3D rekonstruksjon
for å funne riktig punkjsonssted i venstre
ventrikkels apeks. B: Arealberegning av
neo-LVOT i kortaksesnitt. C: Estimering
av annulus’ dimensjoner. Bilder stilt til
disposisjon fra overlege Gry Dahle på TKA,
RH og Tom Vilkama, Global TMVI Therapy
Manager, Abbott.

A

B

C
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Gjennomlysning/
fluoroskopi

plantasjon kan man måle annulus’ størrelse
i systole og diastole for å størrelsesberegne
ventilen mest mulig korrekt og måle ut
innvendig omkrets i bioproteser og annuloplastikkringer (figur 7). Både perimetri,
AP-diameter, største diameter i interkommissuralplanet og avstand mellom trigoner brukes for å størrelsesberegne ulike
implantater. Man bør vurdere sannsynligheten for obstruksjon av utløpstraktus, som er
en potensielt fatal komplikasjon. Arealet av
«neo-LVOT» i systole kan måles ut. «Eyeballing» ut fra ekkobilder kan være tilstrekkelig,
men modellering bør benyttes i tvilstilfeller med liten ventrikkel, langt fremre seil,
septumvalk og/eller bratt aortomitralvinkel.
CT-data kan brukes til å 3D-printe hjertemodeller for simulering av implantasjon.
Ved annuloplastikkprosedyrer som f.eks.
Cardioband og Tri-cinch brukes CT til å
måle annulusdimensjoner, identifisere kalk,
visualisere relasjonen mellom koronarkar,
sinus coronarius, hjertevener og annulus
samt modellere plassering av «device». For
Cardioband beregner man plasseringen av
skruene inklusive vinklingen av røntgenrøret
for hver av skruene.

Noen intervensjoner for strukturell hjertesykdom lar seg fint gjennomføre på et
vanlig angiografilaboratorium uten supplerende bildediagnostisk veiledning, forutsatt
adekvat utredning. Persisterende foramen
ovale-lukning er ett eksempel, indirekte
mitral-annuloplastikk med Carillon-lukkeutstyr er et annet. Sinus coronarius fremstilles
med et angiogram. Implantatet størrelsesberegnes ut fra dette og plasseres deretter
i gjennomlysning. Kompresjon av Cx er
viktigste potensielle komplikasjon, og dette
avklares med koronarangiogram. Ekkokardiografi på intervensjonslaboratorium kan
gjøres transtorakalt, da man i prinsippet
kun skal vurdere effekt på mitrallekkasjen.
Alt av utstyr og «devicer» til strukturelle
hjerteintervensjoner er røntgentett, og
operatørene er i de fleste tilfeller intervensjonskardiologer. Fluoroskopi brukes derfor
til «alle» prosedyrer, selv om strukturene
som skal behandles ikke synes på bildene.
Ved hjelp av kontrast og angiogrammer
kan man oppnå god orientering til enkelte
prosedyrer. Ved AV-klaffeintervensjoner må
man se seilene og er derfor helt avhengige
av god ekkokardiografisk veiledning. Kommunikasjon og korrespondanse mellom
ekkobilder/-operatør på den ene siden og
fluoroskopi/intervensjonist på den andre
siden kan være en utfordring. Hybridløsninger som «fusion-imaging», der magnetsensorer i angiografibordet registrerer ekkokardiografiprobens posisjon/bevegelse og kan
projisere ekkokardiografibilder i samtid inn
i gjennomlysningsbildet foran intervensjonisten, er derfor tatt i bruk ved mange store
intervensjonslaboratorier i Europa og skal
angivelig gi besparelser både i prosedyreog gjennomlysningstid.

Brukt ved utvalgte prosedyrer:
MitraClip og Pascal (figur 8) er systemer for
å klipse sammen fremre og bakre mitralseil.
Begge baserer seg på transfemoral venøs
tilgang og transseptal punksjon. Det er
utført over 200-000 MitraClip-prosedyrer
på verdensbasis. En modifisert versjon av
MitraClip-systemet er nylig CE-godkjent
for bruk på trikuspidalklaffen. Pasientene
utredes med ekkokardiografi og korona-

Figur 8. MitraClip (til venstre) og Pascal (til
høyre). Illlustrasjonsbilder hentet fra produsentenes nettsider.
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Figur 9. Tendyne. Øverst sees dockingmansjetten som plasseres på atriesiden av ostiet, den apikale puten og
snoren som holder klaffen på plass. Nederst sees et parasternalt langaksebilde med Tendyne klaffeprotese i
mitralposisjon.

på AV-klaffene. 12 til 17 ankere skrus inn
i annulus. Ankrene er forbundet med et
bånd som strammes opp etter at skuene
er plassert. Man benytter transfemoral
venøs tilgang. Utredning med ekkokardiografi og koronaragiografi brukes for å
verifisere indikasjon, mens EKG-gatet CT
brukes for å måle ut annulus og identifisere
kalk, koronarkar, sinus coronarius og andre
omkringliggende strukturer. Posisjon og
implantasjonsvinkel for hver fiksasjonsskrue
beregnes samt beste vinkel på røntgenrøret
for visualisering under innskruing av hver
enkelt skrue. Prosedyren guides av gjennomlysning og TEE.
Carillon (figur 11) er et CE-godkjent
system for indirekte annuloplastikk av
mitralklaffen. Med transfemoral venøs tilgang posisjoneres en «device» i sinus coronarius. Formålet er å plassere ankere hhv.
distalt og proksimalt i sinus, hvorpå man
kan stramme opp og redusere avstanden
mellom ankrene. Dette gir plikeringseffekt
på bakveggen av hjertet i AV-overgangen,
og man kan redusere
funksjonelle mitrallekkasjer. Hos ca. 1/3
av pasientene blir
prosedyren avbrutt
uten å plassere
«device», enten pga.
kompresjon av Cx
eller pga. manglende
effekt på mitrallekkasjen. Under prosedyFigur 10. Cardioband. Bilde hentet fra Feldman et al. J Am Coll Cardiol 2014; 63:
ren brukes TTE til å

rangiografi. CT har ingen etablert plass i
utredningen, men koronar CT-angiografi kan
i noen tilfeller erstatte invasiv koronarangiografi. Ved usikkerhet rundt indikasjon,
venstre ventrikkelfunksjon eller viabilitet
kan MR være nyttig, særlig ved dårlig innsyn
med TTE. Prosedyren er helt avhengig av at
mitralklaff og venstre atrium lar seg fremstille godt med TEE for rettledning.
Tendyne (figur 9) er en perkutan
mitralventil som leveres transapikalt. Den
ble CE-godkjent primo 2020. Utredning
med ekkokardiografi og koronarangiografi brukes for å verifisere indikasjon for
behandling. Prosedyren planlegges med CT
thorax og EKG-styrt CT av hjertet. Annulus
måles for å velge riktig størrelse på ventil,
mens neo-LVOT, intercostalrom for thoracotomien og punksjonspunkt på apeks beregnes for å optimalisere prosedyren. Under
prosedyren brukes gjennomlysning og TEE.
Cardioband (figur 10) er et CE-godkjent system for kateterbasert annuloplastikk

2057-2068.
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det tidligere er utført
annuloplastikk med
ring. Før en slik prosedyre er det vesentlig
å ta rede på hvilken
type ring som har
blitt benyttet (helring,
halvring, rigid, semiringid, størrelse mv.)
for størrelsesberegning av TAVI-klaffen
samt å vurdere
Figur 11. Carillon: Indirekte mitral annuloplastikk med device i sinus coronarius.
sannsynligheten for
Bilde hentet fra Feldman et al. J Am Coll Cardiol 2014; 63: 2057-2068.
vellykket implantasjon. Rigide helrinvurdere effekten på mitrallekkasjen når man
ger kan kreve høye trykk for å få den nye
strammer opp «devicen», resten guides
protesen til å anta riktig form, og halvringer
med gjennomlysning og angiogrammer.
kan gi dårlig feste for TAVI-klaffen. Siden
Valve-in-valve-prosedyre vil si å
fremre mitralseil er intakt vil det være risiko
plassere en ballongekspanderende TAVIfor LVOT-obstruksjon pga. SAM. Dette må
klaff i en biologisk mitral- eller trikuspiadresseres nøye i utredningen. TTE, TEE og
dalventil (figur 12). Dette utredes med
koronarangiografi er obligatorisk utredning,
ekkokardiografi og koronarangiografi, og det
og man må forsikre seg om at ringen ikke er
er viktig å utelukke paravalvulær lekkasje.
løs. CT kan være nyttig for å beregne effekProsedyren kan gjennomføres med kun
ten/modellering mht. LVOT-obstruksjon.
gjennomlysning, særlig i trikuspidalposisjon.
Før lukning av paravalvulære lekVed mitralintervensjon foretrekker man TEE
kasjer gjøres det utredning med TTE, TEE og
per prosedyre for bedrekontroll med transkoronarangiografi. Transvalvulær lekkasje,
septal punksjon samt monitorering mht.
intrakavitære tromber og aktiv endokarditt
LVOT-obstruksjon og andre komplikasjoner.
må utelukkes. Suksessraten avhenger av
Valve-in-ring vil si å plassere en balgod karakterisering av defektenes lokalisalongekspanderende TAVI-klaff i en klaff der
sjon og morfologi. På mitralsiden kan transseptal og transapikal tilgang benyttes
for intervensjon.
Transseptal er
mindre traumatisk,
men kan være
teknisk vanskelig
avhengig av defektenes lokalisasjon
og øvrige anatomiske forhold. CT
av hjertet kan være
til nytte både for å
kartlegge lokalisasjon og størrelsen
på paravalvulær
lekkasje. Ved plan
om transapikal
tilgang kan man i
tillegg se forløp av
Figur 12. TEE (systole): Status med «valve-in-valve» i mitralposisjon. Sapien 3 26
mm i Perimount 27.
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koronararterier og ev. graft samt estimere
punksjonsstedet.
For å oppsummere er perkutane
prosedyrer og økende bruk av multimodal avbildning en fortid, nåtid og fremtid
kardiologer må ha aktiv kunnskap om. Vi har
tradisjonelt utredet våre pasienter med TTE,
TEE, koronarangiografi og ev. supplerende
kateteriseringer på høyre og venstre side.
Mange yngre pasienter med klaffefeil har
lav sannsynlighet for stenoserende koronarsykdom og kan utredes med CT som
gir lavere komplikasjonsrisiko enn invasiv
angiografi. Tidligere hjerteopererte bør ha
CT for anatomisk kartlegging enten de skal
ha åpen reoperasjon (hjertets og tidligere
grafts relasjon til sternum m.m.) eller perkutan behandling (MitraClip er unntaket som
bekrefter regelen). Ved dårlige ekkokardiografibilder eller høyre ventrikkelsykdom er
MR svært nyttig. I tidsskrifter og på kongresser kan man finne dokumentasjon for
nytte av CT og MR til nær sagt alle kardiale
problemstillinger med fantastisk fremstilling
og presisjon. Pasienter med AV-klaffelekkasjer har ofte atrieflimmer og implanterte
«devicer» slik at bildene i hverdagen ikke
helt innfrir alle forventninger. Hensyn til
strålebelastning og ressursbruk bør selvsagt
også spille inn. Likevel vil jeg påstå at vi har
underforbruk (og underkapasitet) på bruk
av CT og MR i utredning av denne pasientgruppen, som er blant de sykeste og kan ha
høy risiko ved operasjon og intervensjon.
Økning av volumet vil generere erfaring og
kunnskap med potensiell nytte for pasientene. Kardiologer bør være engasjert i bruk
av disse modalitetene for å optimalisere det
kliniske utbyttet.
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