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BIOLOGISKE 
PULMONALVENTILER

Martin Ystgaard og Gaute Døhlen, Barnekardiologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

I år 2000 kom de første rapportene på 
intervensjonell implantasjon av perku-
tane pulmonalventiler i høyre ventrikkels 
utløpstraktus (1), og september 2006 ble 
disse CE-godkjent (2). Fra april 2007 har 
133 slike prosedyrer blitt utført på barn og 
voksne med medfødt hjertefeil ved Oslo 
universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet 
(figur 1). Vi gir her en innføring i prosedyren, 
sammenligner det norske materialet med 
internasjonale resultater og drøfter modifi-
kasjoner som har tilkommet og fremtidige 
aspekter.

Bakgrunn
Hjertekirurgi for å rekonstruere høyre ven-
trikkel utløpstraktus er vanlig ved medfødt 
hjertefeil. De vanligste hjertefeilene med 
behov for slik kirurgi er Fallots tetrade, pul-
monalatresi, truncus arteriosus communis, 
noen former for transposisjon av de store 

arterier, dobbel utløp fra høyre ventrikkel 
og Ross-operasjon for aortaklaffefeil (2). Til 
tross for at man korrigerer hjertefeilen hos 
disse pasientene er operasjonen ikke kura-
tiv, og det tilkommer hos de fleste lekkasje 
eller stenose i pulmonalkaffen med behov 
for intervensjon senere i barndommen eller 
voksenalder. Som et alternativ til reopera-
sjon er det per i dag hovedsakelig to typer 
klaffer som benyttes til perkutan klaffeim-
plantasjon, Melody og Edvard Sapien (figur 
2 og 3). I tillegg er det flere selvekspande-
rende klaffebærende stenter under utvikling.

Indikasjon
Indikasjon for å bytte en pulmonalklaff er 
oftest svært sammensatt, og avgjørelse tas 
alltid i fellesmøter med kardiologer og kirur-
ger. Vanligste indikasjoner er stenose eller 
insuffisiens eller en blanding av disse. Det 
kliniske bilde er også avgjørende for indika-

Figur 1. Oversikt over samtlige pulmonalventiler implantert på barn og voksne i Norge siden oppstart i april 
2007. Pasientnummer på x-aksen. Implantatenes observasjonstid på y-aksen. Av disse er 99 av typen Melody, 
og 34 er av typen Edvard Sapien. De som er markert rødt, er tatt ut. To dødsfall som ikke var relatert til prose-
dyre, er markert lilla.
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sjonsstilling. Det man mener her, er nedsatt 
fysisk yteevne. Dette er imidlertid ikke lett 
å vurdere ettersom alle disse pasientene 
har komplekse sykehistorier med ofte flere 
åpne hjerteoperasjoner i sin historie. Hva er 
en forventet yteevne, og hvordan skal den 
vurderes som redusert? Oftest blir dette en 
individuell vurdering der pasientens beskri-
velse av endret yteevne blir vektlagt. 

Andre indikasjoner vi bruker, er 
QRS-kompleksets bredde. Det er vist at en 
rask økning av QRS-bredden er et tegn på 
at høyre ventrikkel dilaterer og kan få varig 
skade. 

Som hovedregel bruker vi ekkokar-
diografi for vurdering av operasjonsindika-
sjon for stenose: 

 y Maksimalgradient > 3/4 systemtrykk 
 y Maksimalgradient > 2/3 systemtrykk + 

klinikk

For å vurdere insuffisiens bru-
kes oftest MR av hjertet med 
beregning av høyre ventrik-
kelvolum. Et indeksert volum 
> 160 ml/m2 anses som 
indikasjon, men dette tallet 
diskuteres mye. Noen bruker 
tallet 170 ml/m2, andre mener 
høyre ventrikkel ved disse 
volumene får varig skade og 
velger å intervenere allerede 
ved 130 ml/m2.

Alle disse indikasjoner 
må imidlertid individualiseres 

ettersom ulike grunnsykdommer sannsyn-
ligvis har ulike ventrikler som er sårbare på 
ulike måter. En ventrikkel ved Fallots tetrade 
er oftest stivere enn andre ventrikler og 
tolererer derfor både trykk og volum anner-
ledes enn for eksempel en ventrikkel ved 
truncus arteriosus communis. Etter at indi-
kasjon er avgjort, ser man etter mulighet for 
å utføre prosedyren perkutant. Dersom man 
ikke finner dette mulig, henvises pasienten 
til kirurgi. Prosedyren er ikke anbefalt for 
barn under 20 kg grunnet behov for relativt 
stort leveringsutstyr (22 French) i venen 
(lyske eller hals).

Prosedyre
Pasienten legges inn dag 1 for ekkokardio-
grafi og forberedelse til prosedyre. Prosedy-
ren utføres dag 2, og pasienten observeres 
ytterligere et døgn før utskrivelse etter 
ekkokardiografi og røntgen thorax dag 3. 

Figur 2a-c. 2a-c viser Melody-klaff (Medtronic) 

a b

c

Figur 3a-b. 3a viser Edvard Sapien XTTM, 3b viser Edvard Sapien 3TM.
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Figur 4a-e: Eksempel på pasientforløp av pasient som ble født med truncus arteriosus com-
munis. I nyfødtperioden opereres tilstanden med korreksjon av trunkus, innsetting av contegra-
graft i pulmonalposisjon og lukking av ventrikkelseptumdefekt.
4a: Ved 2 års alder er contegra-graftet stenotisk og lekker fritt. Ved hjertekateterisering er tryk-
ket i høyre ventrikkel 70 % av systemtrykk.
4b: Man pre-stenter med en CP-stent i contegra-graftet og opphever derved stenosen, men det 
lekker fortsatt fritt.
4c: Fire år senere, ved seksårs alder, er barnet stort nok for implantasjon av Melody-klaff. 
Angiografi viser fri lekkasje.
4d: Samtidig ballongdilatasjon av høyre ventrikkels utløpstraktus med aortografi med fremstil-
ling av koronarkar viser god avstand til koronarer.
4e: Melody-klaff er implantert. Både stenosen og lekkasjen er nå opphevet.
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Alle prosedyrer foregår i generell anestesi. 
Profylaktisk antibiotika blir gitt under prose-
dyren samt ytterligere 2 doser samme døgn. 
Antikoagulasjon med heparin 75 IE/kg gis 
umiddelbart etter etablering av tilganger.

Prosedyren starter med hemodyna-
misk kartlegging av trykk i høyre ventrikkel, 
aorta og pulmonalarteriens hovedstamme 
og sidegrener. Høyre ventrikkels utløpstrak-
tus fremstilles angiografisk og ballongdila-
teres for vurdering av størrelse og egnethet 
for behandling. Koronarangiografi utføres så 
hos alle pasienter under pågående ballong-
dilatasjon av høyre ventrikkels utløpstraktus 
for å vurdere avstand mellom koronaraterier 
og utløpstraktus. Melody-klaffen kommer 
i størrelsene 18, 20 og 22 mm (ballong-
diameter), mens Edvard Sapien-klaffen 
kommer i størrelsene 23, 26 og 29 mm (ytre 
stentdiameter). 

Selve implantasjonen rapporteres 
med høy grad av suksess, over 97 % for 
både Melody-klaffen (2) og Edvard Sapien-
klaffen (3). 

Etter at man oppdaget stentbrudd 
hos mange pasienter (4) er det blitt vanlig 
med pre-stenting. Dette kan enten utføres 
som separat prosedyre eller under samme 
prosedyre som klaffeimplantasjon. Dersom 
det utføres i samme prosedyre, monteres en 
stent utenpå den klaffebærende stenten og 
inflateres i samme seanse.

Komplikasjoner
Akutt komplikasjonsrate rapporteres fra 
2-6 % for implantasjon av Melody-klaffen 
og fra 10-20 % for Edwards Sapien-klaffen 
(3, 5). Grunnet risiko for koronarkompre-
sjon når klaffen inflateres, skal koronar 
angiografi alltid utføres med ballongdilata-
sjon av høyre ventrikkels utløpstraktus før 
klaffen plasseres. Delvis eller full ruptur av 
høyre ventrikkels utløpstraktus er også en 
sjelden komplikasjon og kan håndteres med 
membrandekket stent eller kirurgi. Øvrige 
komplikasjoner er trikuspidalklaffeskade, 
lungeblødning forårsaket av guidewire rela-
tert skade på pulmonalarterier, migrasjon 
av stent/klaff, akutt lungereperfusjonsødem 
og skade på kar i lyske/hals grunnet stort 
leveringsutstyr.

Periprosedyre mortalitet rapporteres 
med insidens på 1,4 % (6). I vårt materiale 
er det ingen mortalitet relatert til prosedyre 

(figur 1). I oppfølgingsperioden var det 2 
dødsfall, men disse var altså ikke relatert til 
prosedyre.

Oppfølging
Alle pasienter blir satt på livslang behand-
ling med acetylsalisylsyre 75 mg daglig og 
følges opp etter 3 måneder, 6 måneder, 1 
år og deretter årlig. Innen en måned etter 
perkutan pulmonalventil-implantasjon vil 
fysisk yteevne og høyre ventrikkels systo-
liske funksjon vanligvis bedres. Pasienter 
der stenose dominerer opplever som regel 
større effekt enn der lekkasje har vært 
hovedindikasjon. Fravær av behov for rein-
tervensjon rapporteres bredt fra 100 % ved 
fire måneder til 70 % ved 70 måneder (6).

Vanligste senkomplikasjon er 
stentbrudd (12,4 %) (6), spesielt dersom 
pre-stenting ikke er utført. Små stentbrudd 
vil som regel ikke få noen følger, men kom-
plett deling av stent og embolisering er også 
rapportert. Etter hvert har det også kommet 
rapporter på relativt høy forekomst av endo-
karditt (5-10 %). Hovedsakelig har Melody-
klaffene fremstått sårbare. Sammenlignet 
med kirurgi har det blitt rapportert 4,5 
ganger så høy risiko for endokarditt etter 
Melody-klaffimplantasjon (5). God tannhy-
giene og stell av overfladiske sår er derfor 
ekstra viktig hos disse pasientene.

I figur 1 ser man samtlige klaffer 
implantert i Norge ved OUS, Rikshospi-
talet siden 2008. Av disse er 99 av typen 
Melody, mens 34 er av typen Sapien. 
Hovedårsaken til primært bruk av Melody-
klaffene er at de har en profil på implan-
tasjonsutstyret som gjør det mer egnet 
for bruk hos små barn. Gjennomsnittlig 
oppfølgingstid for Melody-klaffen er 4,5 
år, mens det for Sapien-klaffen er 3 år. En 
kan se av kurven at det er flere av de første 
klaffene som er tatt ut, til sammen 17 styk-
ker. En mulig forklaring er at det har vært 
en læringskurve. Imidlertid er 12 av disse 
17 tatt ut på grunn av endokarditt. Etter at 
rapporter om høy endokardittrisiko kom, 
har vi nok hatt et tydeligere fokus ovenfor 
pasienten på viktigheten av dette. Alle 
karies skal saneres før implantasjon, man 
skal behandle alle hudsår nøysomt og man 
skal være oppmerksom ved symptomer på 
endokarditt. I tillegg er vi liberale med anti-
biotikaprofylakse ovenfor disse pasientene, 
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og de bør avstå fra piercing. Det kan derfor 
også tenkes at grunnen til at færre klaffer er 
tatt ut de senere årene er på grunn av lavere 
forekomst av endokarditt. I noen tilfeller kan 
endokarditt behandles konservativt uten at 
klaffen tas ut dersom den ikke har tatt for 
stor skade. 

Totalt sett rapporterer vi en relativt 
høy forekomst av endokarditt på ca. 10 %. 
Til forskjell fra mange internasjonale rappor-
ter har vi foreløpig ikke sett noen forskjell 
i forekomst av endokarditt i Melody- og 
Edvard Sapien-klaffer i Norge (figur 5). En 

åpenbar usikkerhet med disse tallene ligger 
i at det kun er implantert 34 Edvard Sapien-
klaffer. Støtte i våre tall finnes imidlertid i 
en nyere rapport der forfatterne heller ikke 
finner forskjell i endokarditt ved Melody-
klaff- og Edvard Sapien-klaffimplantasjon 
(7). De viser også til studier der forekomst 
av endokarditt etter kirurgi heller ikke er 
bedre enn etter intervensjon (8).

Videre er det et poeng at pasient-
gruppene som behandles med 
perkutan pulmonal klaffeimplan-
tasjon og kirurgisk klaffeerstat-
ning, er svært heterogene. Det 
vanskeliggjør sammenligning 
av risiko for endokarditt ved de 
forskjellige behandlingsformene. 
Den biologiske klaffen i Melody 
er et Contegra-graft som er sydd 
inn i en CP-stent. Hvorfor i så fall 
Melody-klaffene har høyere fore-

komst av endokarditt enn åpen kirurgi med 
contegraft, er fortsatt uvisst.

Fremtidige aspekter
Den stadig økende gruppen voksne med 
medfødt hjertefeil vil antagelig gi et økt 
behov for perkutan pulmonal ventilim-
plantasjon. Hittil har tallet imidlertid ligget 
rimelig stabilt. Figur 6 viser andelen voksne 
og barn. Når vi velger tidspunkt for perkutan 
pulmonal ventilimplantasjon, må det sees 
i et livsperspektiv. Det er mulig å plassere 
flere klaffebærende stenter inni hverandre, 
men noen ganger er kirurgi å foretrekke for 
å skaffe et godt utgangspunkt for videre 
intervensjonell behandling. I tillegg vil data 
fra langtidsoppfølging av pasienter behand-
let med perkutan teknikk være med på å 
styre den videre behandlingen.

Pasientene selv ser ofte fordelen av å 
slippe åpen hjertekirurgi og fungerer bedre 
psykososialt etter perkutan pulmonalventil-
implantasjon enn etter åpen hjertekirurgi( 
9). Per i dag er imidlertid kun opp til ¼ av 
pasienter med indikasjon for operasjon 
egnet for perkutan pulmonalventil-implan-
tasjon. Ved høyre ventrikkels utløpstraktus-
diameter over 30 mm er det ikke mulig å 
implantere dagens perkutane klaffer. Derfor 
er det flere selvekspanderende klaffer under 
utvikling som Venus p-valve, Pulsta Valve og 
Medtronic Harmony TPV (10).

Figur 5. I Norge har vi sett endokarditt i 9 av 99 
Melody-klaffer og 3 av 34 Edvard Sapien-klaffer.

Figur 6. Årlig antall prosedyrer på voksne og barn. Totalt ( blå 
linje), voksne (rød linje) og barn (grønn linje).
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