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av skrøpelighet kan være en viktig faktor for
å predikere mortalitetsrisikoen til TAVIpasienter (10-12).
Det finnes omkring 20 ulike verktøy for å vurdere skrøpelighet (13). Det er
tradisjonelt fem domener som definerer
skrøpelighetsfenotype: treghet, svakhet,
fysisk aktivitet, utmattelse og vektnedgang
(7). Treghet vurderes ofte med en gangtest,
svakhet ut fra maksimal håndgrepsstyrke
(bruk av dynamometer) og de resterende
domenene ved hjelp av spørreskjemaer
(7). The Fried Scale, som tar utgangspunkt
i disse fem domenene, er det mest brukte
scoringssystemet for å vurdere skrøpelighet
og har vist seg å forutsi mortalitet i store
kohorter av pasienter med kardiovaskulær
sykdom (7). Det finnes også andre vurderingsverktøy for skrøpelighet som baserer
seg på kombinasjoner av faktorer som
balanse, kognitiv funksjon, sinnstilstand og
underernæring basert på nivåer av serumalbumin (7).
Som en kontrast til de multidisiplinære testene for skrøpelighet, finnes det
også en enklere test, en fem meters gangtest (5MWT). Testen er per dags dato ikke
rutinemessig en del av den preoperative
evalueringen av pasienter før TF-TAVI. Flere
studier viser at fem meters gangtest alene
kan si noe om grad av skrøpelighet hos
pasienter (7, 14). En studie viser at 5MWT
alene predikerer 30-dagers mortalitet etter
TAVI (11).

Aortastenose er den vanligste årsaken til
obstruksjon av venstre ventrikkels utløpstraktus og er oftest en degenerativ sykdom
(1). Alvorlig aortastenose rammer 3 % av
befolkningen over 75 år, og eneste kurative
behandlingsmetode er bytte av aortaklaffen.
Retningslinjer fra 2016 anbefaler transfemoral transkateter aortaventilimplantasjon
(TF-TAVI) fremfor kirurgisk utskiftning av
aortaklaffen (Surgical Aortic Valve Replacement- SAVR) hos alle pasienter over 75 år
vurdert til høy og intermediær operasjonsrisiko hvor det er teknisk mulig (2). Med
økende antall pasienter over 75 år stilles
det krav til effektiv pasientutvelgelse, og
behovet for ukompliserte og tidsbesparende
kliniske vurderingsverktøy øker.
Det har de siste årene blitt et øket
fokus på preoperativ kartlegging av pasienters frailty. Frailty er et biologisk syndrom
som reflekterer en tilstand med nedsatt
fysiologisk reserve og sårbarhet for stressorer (3). Når en frail pasient blir eksponert
for stressorer, som kirurgi eller sykdom,
har pasienten økt risiko for komplikasjoner,
forlenget rehabilitering, funksjonsforverring,
uførhet og økt mortalitetsrate (4). På norsk
kan synonymer for frailty være skrøpelighet,
sårbarhet eller skjørhet (5). Herfra omtales
fenomenet som skrøpelighet.
Skrøpelighet er en faktor som ikke er
målbar med tradisjonelle risikokalkulatorer
som STS-score eller EuroSCORE (6). Flere
studier av TAVI-pasienter inkluderer nå
en skrøpelighetsvurdering (7-9). Pasienter
som henvises til TAVI har trolig en skrøpelighetsprevalens på opptil 63 %, og nyere
studier tyder på at en preoperativ vurdering
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Vi ønsket å benytte 5MWT som et preoperativt vurderingsverktøy for skrøpelighet hos
TF-TAVI-pasienter. Vi ønsket å undersøke
en mulig sammenheng mellom skrøpelighet,
avslag til TF-TAVI, mortalitet og liggetid i
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Inndeling i kategorier
Normal
>0,83 m/s
Sakte
0,83‐0,65 m/s
Veldig sakte
0,65‐0,50 m/s
Ekstremt sakte <0,5 m/s

Antall
33 (66 %)
6 (12 %)
4 (8 %)
7 (14 %)

Gjennomsnitts‐
hastighet
1,13 m/s
0,75 m/s
0,59 m/s
0,42 m/s

Tabell 1. Inndeling av pasientmaterialet i fire kategorier.

Annet
1 (3%)
2 (33%)
1 (25%)
1 (14%)

50 pasienter ble inkludert i pilotstudien.
Pasientmaterialet består av 23 kvinner og
27 menn, med en gjennomsnittsalder på 81
år og en medianalder på 82 år. 35 av pasientene ble behandlet med TF-TAVI, mens de
resterende 15 pasientene inkludert i studien
ble avslått ved vurdering til TF-TAVI.

Metode

Pasienter med alvorlig aortastenose innlagt
Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet, i perioden
1. januar 2017 til 1. oktober 2017 for enten
preoperativ vurdering til TF-TAVI eller som
ble innlagt for å gjennomgå TF-TAVI, ble
inkludert i pilotstudien. Pasienter som ble
inkludert, ble informert og samtykket til
deltagelse. 5MWT ble gjennomført av en
person i hele studieperioden.
En gangbane på 5 meter merkes
opp. Pasienten stilles opp bak startlinjen, og
informeres om å gå i sitt normale, behagelige hverdagstempo forbi målstreken. Stoppeklokken aktiveres ved første fotnedslag
over startstreken og stoppes ved første
fotnedslag etter målstreken. Tiden noteres
i registreringsskjemaet. Testen gjentas tre
ganger, og gjennomsnittlig tid regnes ut.
Dersom kliniske signifikante faktorer
kan påvirke gangen, som gangdeviasjon,
postural abnormalitet, skader eller andre
nevneverdige faktorer, er tilstede, skal disse
registreres i skjemaet. Dersom pasienten
trenger hjelpemidler, og i dagliglivet benytter disse for å gå avstander tilsvarende 5
meter, kan disse benyttes ved gangtesten.
Hvilket hjelpemiddel som benyttes skal
registreres. Dersom pasienten rapporterer
tung pust eller andre uttalte symptomer
mellom testrundene, tillates en stående
eller sittende hvileperiode på opptil ett
minutt. Dersom pasienten er ute av evne til
å fortsette etter et minutt, avsluttes testen,
og dette registreres i skjemaet.
Pasientenes 5MWT ble registrert, og
pasientene ble delt inn i to grupper, skrøpelig og ikke skrøpelig. Resultatet ble analysert
i etterkant for avslag til prosedyre, mortalitet etter 30 dager samt liggetid i avdeling.
Data ble hentet fra Norsk register for invasiv
kardiologi (NORIC).
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Avslag
5 (15 %)
2 (33 %)
0 (0 %)
3 (43 %)

Resultater

avdeling før utskrivelse. En pilotstudie ble
gjennomført.
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Fikk
TAVI
27 (82 %)
2 (33 %)
3 (75 %)
3 (43 %)

Hastighet
Resultatet for ganghastighet er gjengitt i
tabell 1 og tabell 2 og viser et flertall av pasienter med normal ganghastighet.

Skrøpelig versus ikke skrøpelig:
Pasientene inn deles etter sine hastighetsresultater inn i to kategorier: skrøpelig og ikke
skrøpelig (se tabell 3). Pasienten vurderes
som skrøpelig dersom man bruker over 6
sekunder på å gå 5 meter, tilsvarer hastighet under 0,83 m/s. 17 av 50 pasienter (34
%) ble vurdert som skrøpelige, mot 33 ikke
skrøpelige pasienter (66 %). 35 av de 50
inkluderte pasientene gjennomgikk TF-TAVI.
Av disse 35 pasientene var 8 i kategorien
skrøpelig og 27 i kategorien ikke skrøpelig.
Det vil si at 23 % av TF-TAVI-prosedyrene
ble gjennomført på skrøpelige pasienter og
77 % ble gjennomført på pasienter som ikke
var skrøpelige.

Mortalitet
Ved 30 postoperative dager var ingen av
pasientene i kohorten døde.

Liggetid i avdeling
Liggetid i avdeling regnes fra pasienten ble
innskrevet i avdelingen til pasienten ble
utskrevet til lokalsykehuset. Normal liggetid
er 2,0 døgn. Dag 1 er innleggelse, dag 2 er
prosedyredag og dag 3 er utskrivelsesdag.
Alt over 2,0 døgn regnes som avvik og er
tett korrelert med komplikasjoner under
eller etter prosedyre.

50

Pasienter vurdert som ikke
skrøpelige hadde en gjennomsnittlig liggetid på 2,6 døgn, mens
pasienter vurdert som skrøpelige
hadde en gjennomsnittlig liggetid
på 3,3 døgn (se tabell 4).

Resultater 5MWT

8%

14 %

Normal (> 0,83 m/s)

12 %

66 %

Sakte (0,83‐0,65 m/s)

Veldig sakte (0,65‐0,50 m/s)

Skrøpelig vs. ikke skrøpelig

Tabell 3. Fordeling av skrøpelige og ikke skrøpelige pasienter.

Liggetid i avdeling ved OUS,
Rikshospitalet
3,3

Skrøpelig
Ikke skrøpelig

0

1

2

2,6
3

4

Avslag til TF‐TAVI
29%

Skrøpelig

15%

Ikke skrøpelig

0%

10%

Tabell 5. Avslag til TF-TAVI.

20%

TAVI, i motsetning til 29 % i gruppen som ble vurdert som skrøpelige
(se tabell 5). Den pasientgruppen
som fikk flest avslag, befant seg
i kategorien ekstremt sakte (< 0,5
m/s) (se tabell 10). Her fikk hele 43
% avslag til TF-TAVI.

Diskusjon

Ikke
skrøpelig
66 %

Tabell 4. Liggetid i avdeling.

I gruppen pasienter som ikke var

Ekstremt sakte (< 0,50 m/s) skrøpelige fikk 15 % avslag til TF-

Tabell 2. Pasientinndeling ut fra hastighet.

Skrøpelig
34 %

Avslag til TF-TAVI

30%
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40%

Denne pilotstudien er den første
gangteststudien av pasienter med
alvorlig aortastenose som skal
vurderes for TF-TAVI ved OUS,
Rikshospitalet. Vi ønsket å gjøre en
skrøpelighetsvurdering ved hjelp
av en 5MWT og undersøke om det
foreligger en sammenheng mellom
skrøpelighet, avslag til TF-TAVI,
mortalitet og liggetid i avdeling før
utskrivelse til lokalsykehus.
Ved valg av vurderingsverktøy for skrøpelighet ønsket vi
å benytte en metode som lett kan
anvendes i klinisk praksis. 5MWT
har i studier vist at den har evne
til å predikere mortalitet (15), som
var én av årsakene til at vi valgte
denne testmetoden. Vurdering av
ganghastighet er også ett av de
vanligste verktøyene for å screene
for skrøpelighet (16). I en studie fra
2017 påpekes det at ganghastighet
er en av de viktigste komponentene
i vurdering av pasienters skrøpelighet, og kan potensielt være med å
predikere prognosen til pasienten
(17). Ganghastighet under 0,83
m/s har også ved konvensjonell
åpen hjertekirurgi vist seg å kunne
predikere dårligere postoperativ
overlevelse (8, 11). Mer avanserte
vurderingsverktøy krever en større
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gangtestresultat (11). Resultatene våre føyer
seg derimot inn i rekken med studier som
ikke finner sammenheng mellom 30 dagers
mortalitet og langsom ganghastighet (7, 18).
Vi har ikke innhentet data på ett års mortalitet for pasientgruppen.
Vi undersøkte også en mulig sammenheng mellom skrøpelighetsvurdering og
avslag til TF-TAVI. Klinikerne som vurderer
denne pasientgruppen kan i sin vurdering
gjøre seg opp en subjektiv oppfatning av
pasientens skrøpelighetsstatus. Dette kan
blant annet gjøres ved å se pasienten reise
seg fra stol/seng, gå mellom venterom og
undersøkelsesrom eller en subjektiv oppfattelse av pasientens innsikt i egen helse og
sykehistorie. Det er anbefalt å ikke kvantifisere skrøpelighet på basis av subjektive vurderinger, men objektivt vurdere pasienters
skrøpelighet, noe som gjøres i varierende
grad ved preoperativ vurdering (16).
I vår pasientkohort ser vi en høyere forekomst av avslag hos pasienter
vurdert som skrøpelige ut fra en 5MWT. I
den skrøpelige pasientgruppen fikk 29 %
avslag mot 15 % i gruppen uten skrøpelige
pasienter. Det vil si en økning i avslag på
14 % når pasienter vurderes som skrøpelige. Vi kan fastslå det er en betydelig øket
risiko for avslag når pasienten vurderes som
skrøpelige ut fra en langsom ganghastighet.
Det taler i retning av 5MWT kan være et
nyttig redskap til å objektivisere et element
av skrøpelighet som en del av den totale
preoperative vurderingen av TF-TAVI-pasienter. Resultatene fra 5MWT var ikke kjent
for «hjerteteamet» som besluttet å avslå
pasientene for TF-TAVI.
Liggetid i avdelingen før utskrivelse
til lokalsykehus var den siste variabelen vi
undersøkte. Normal liggetid er 2,0 døgn.
Studien vår viser en gjennomsnittlig liggetid
på 2,6 døgn hos en ikke skrøpelig pasient.
Pasienter vurdert som skrøpelige hadde
en gjennomsnittlig liggetid på 3,3 døgn
(se tabell 4). Dataene fra studien indikerer at pasienter med ganghastighet under
0,83 m/s har lengre liggetid i avdeling. 50
% av skrøpelige pasienter som fikk TFTAVI hadde liggetid over 2,0 døgn, kontra
pasienter som ikke var skrøpelige hvor bare
22 % hadde liggetid over 2 døgn. Dette er
også en betydelig forskjell. Denne forskjellen i liggetid finner man også i større studier,

mengde utstyr og er vanskeligere å gjennomføre i en travel klinisk hverdag.
For å redusere bias knyttet til gjennomføringen av gangtesten er det samme
person som har utført målingene gjennom
hele studien. Informasjonen som gis til pasientene før gangtesten, er også standardisert. Alle pasienter har fått beskjed om å gå
i sitt «normale, behagelige hverdagstempo».
Pasienter vil ha individuell tolkning av dette,
noe som igjen kan gi variasjon i resultatene,
både ved at pasienter går hurtigere eller
langsommere enn det som er deres normale
gangtempo. For å forsøke å redusere feilkilden gikk pasienten samme strekning tre
ganger, og vi benyttet et gjennomsnitt av de
tre målingene som grunnlag for datasettet
(7).
Ved tolkning av datamaterialet vårt
ser vi også en annen mulighet for bias.
Tidsrommet fra gangtesten registreres til
selve TF-TAVI-prosedyren gjennomføres
kan ha en innvirkning på resultatet. En del
av pasientmaterialet er innhentet dagen før
TF-TAVI-prosedyren, mens for en annen del
av pasientmaterialet kan det ha gått flere
måneder fra gangtesten ble gjennomført til
deres planlagte TF-TAVI-prosedyre. Det kan
tenkes å påvirke resultatene. Pasienter som
venter på sin TF-TAVI-prosedyre over lengre
tid, kan ha fallende ganghastighet, og registrering flere måneder i forveien kan gi kunstig gode resultater og et falskt sammenligningsgrunnlag i de to gruppene. Dette er
en variabel vi ikke har analysert resultatene
for, men påpeker det som en feilkilde som
må tas i betraktning og kontrolleres for i en
fremtidig studie.
Pasientmaterialet i pilotstudien vår
er lite, totalt 50 pasienter, og på grunn av
dette har vi valgt å ikke benytte statistisk
hypotesetesting. Resultatene våre representerer en tendens og fremstilles ikke som en
statistisk sannhet. Derfor trenger man en
større studie med tilstrekkelig styrke for å
studere dette nærmere.
Resultatene i dette begrensede
materialet viser at det ved 30 dager ikke er
noen sammenheng mellom skrøpelighetsstatus og mortalitet. Ingen av de 35 pasientene som fikk TF-TAVI døde i løpet av de 30
første postoperative dagene. Dette skiller
seg fra studien som fant en 35 % økning i
30 dagers mortalitet hos dem med dårligst
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hvor de med saktest ganghastighet hadde
signifikant lengre liggetid i avdeling (8, 11).
Med denne informasjonen om pasientene,
kan man lette den administrative håndteringen av TF-TAVI-pasienter ved å bedre kunne
planlegge prosedyredag. Pasienter vurdert
som skrøpelige ut fra 5MWT har øket risiko
for liggetid over 2,0 døgn og bør derfor ha
sin TF-TAVI-prosedyre tidlig i uken for å
unngå liggetid i avdelingen over helg.

4.

5.
6.

Konklusjon

7.

En 5MWT er et brukervennlig vurderingsverktøy. Vi kan i pilotstudien vår se en
klar tendens der pasienter vurdert som
skrøpelige ut fra en 5MWT, har samme
30-dagers mortalitet som en pasient som
ikke er skrøpelig, men har en høyere risiko
for avslag til prosedyre samt lengre liggetid
i avdeling før utskrivelse til lokalsykehus. Vi
tror derfor at en 5MTW har potensiale som
et preoperativt klinisk vurderingsverktøy av
TAVI-aktuelle pasienter for å objektivisere
pasientenes skrøpelighet. Imidlertid er
det behov for en større klinisk studie med
tilstrekkelig styrke for å bekrefte dette.

8.

9.

10.

Begrensninger

Dette er en liten pilotstudie med sine naturlige begrensninger.
Videre har vi ikke studert om 5MWT
er bedre enn en utvidet test for skrøpelighet.
Vi kan heller ikke se at andre har gjennomført slike studier.
Takk til forskningssykepleier Rita
Skårdal for hjelp til datainnhenting i NORIC,
samt oppbevaring av pasientdata gjennom
hele studiet.
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