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Chapter 1 Transcatheter aortic valve replacement (TAVR) is a rather young technique. In the first chapter, a historical overview, an overview of different access routes and the clinical role of TAVR are given.   It all started with a prototype transcatheter valve being successfully implanted in a pig. It was a balloon-expandable stent with a valve sutured in. Ten years later, Cribier performed the first successful transcatheter valve implantation in a human. Techniques, valves and delivery systems evolved considerably ever since the first-in-human case, making TAVR a procedure with good and reproducible outcomes. Initial TAVR patients were deemed inoperable, while later TAVR was performed in high-risk patients. Both populations were investigated in the first large randomized PARTNER trials: while TAVR significantly improved survival and also reduced symptoms as compared to medical therapy, TAVR proofed to be non-inferior as compared to surgical valve replacement (SAVR).  While transfemoral was the initial access route, peripheral arterial disease precludes transfemoral TAVR in some patients, in which case a transapical, trans-aortic or subclavian access can be chosen.  At the end of the chapter, current challenges are discussed which will be touched upon in the following chapters:  
• In the PARTNER trial, a trend towards a higher rate of neurologic complica-

tions in the TAVR arm as compared to patients treated with SAVR was seen (Chapter 2.1). 
• Of particular concern is the large subgroup of TAVR-patients suffering from 

atrial fibrillation: worse overall outcome and a higher stroke rate were seen in these patients as compared to patients in sinus rhythm. This is of particular con-cern, since about 30-40% of TAVR patients suffer from atrial fibrillation. Left atrial appendage occlusion has the potential to improve the outcomes in this subgroup of patients. (Chapter 2.2). 
• Transapical TAVR seems to come along with worse overall outcomes as com-pared to patients treated with transfemoral access. Decreasing the invasiveness of the procedure by means of a true percutaneous approach with percutaneous 

apical closure may improve outcomes in patients who undergo transapical TAVR (Chapter 2.3). 
• Procedural complications (e.g. left main obstruction) and long-term perfor-mance of the valve need to be better understood. Autopsy data and pathology 

analyses from explanted valves provide valuable information (Chapter 2.4). 
Chapter 2.1 In this chapter the stroke issue is discussed: 
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Several embolic protection devices were designed aiming at deflecting or capturing embolic debris during TAVR, by protecting the neck vessels. Several issues arise when temporarily implanting such devices during TAVR: (1) the device should enable sufficient blood flow to the neck vessels, (2) introduction of the device is supposed to be easy and fast in order not to considerably prolong the overall pro-cedure time, (3) introduction of the device should not cause any harm, e.g. arterial dissection or cerebral embolization.  In the first section the first-in-human experience with the first available embol-ic protection device (Embrella Embolic Deflector, year 2010) is described: An um-brella-like device made out of a porous membrane is introduced via the radial or brachial artery, is deployed and is sitting at the outer curvature of the aortic arch where it deflects emboli away from the neck vessels. During the aortic valve inter-vention the device is sitting in place and is removed only once the TAVR procedure is terminated. In this feasibility study the device was implanted in four patients, three of them undergoing TAVR and one undergoing aortic balloon valvuloplasty. Radial access was used in all and no procedural complications occurred. No pres-sure difference was noted up- and downstream the device, indicating sufficient blood flow through the porous membranes. On a post-procedural cranial magnetic resonance imaging study, however, one new, clinically silent cortical infarct was noted. In conclusion we could show technical feasibility of the use of the Embrella device, with no interference of the device with the TAVR delivery system, no visible damage to the device after removal and sufficient blood-perfusion of the neck ves-sels. Additional median procedure time was 13minutes from device insertion to removal. Given the low patient number, the study, does of course only allow a statement regarding feasibility, but not safety and efficacy of the device use.  In the second section, a current (year 2013) review of the pathogenesis of stroke during/after TAVR and of all currently available protection devices is given. Only half of the strokes occur during the TAVR procedure, while the other half oc-curs later in the course. Intraprocedural strokes are caused by embolization of mostly aortic valve and aortic wall debris. Despite the theoretical advantage when using cerebral protection devices, these devices themselves carry a risk of causing strokes by interfering with the aortic wall and/or the carotid arteries. 4 devices are currently on the market, whereof two deflect emboli away from the neck vessels, while two capture embolic material. These four devices are reviewed and the cur-rent evidence is summarized. One device is the Embrella device, a deflection device. A randomized study found new lesions on cerebral DW-MRI in all patients when the device was used, however, the volume of the lesions was overall smaller as comapred to patients where no device was used. A reduction in lesion volume without reduction in the numbers of lesions was also found for the second deflec-tion device, the TriGuard. No data on cerebral embolism exists for the third device, the Montage Dual Filter device. A niche product is the second capture device, the Embol-X filter, which is sitting in the ascending aorta and can only be used for transaortic TAVR – no data on the efficacy of this device during TAVR procedures 
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exist. The review article concludes, that at the current stage, not sufficient data exist that would justify the use of these protection devices. 
Chapter 2.2 In this chapter stroke prevention by means of left atrial appendage occlusion (LAAO) is discussed:  In the first section a review article including original data is presented. The increased risk of stroke in patients suffering from atrial fibrillation is discussed, followed by a section discussing the pros and cons of the available medical thera-pies (oral anticoagulants). Although these medical therapies effectively reduce the stroke risk, the main drawback is the increased risk of bleeding. The rate of major bleeding with the newer and safer factor X and thrombin inhibitors are still in the range of 3-14%/year. Since in atrial fibrillation, the majority of thrombi arise from the left atrial appendage, left atrial appendage occlusion (LAAO) is an attractive treatment to reduce the stroke risk without a risk of increased bleeding. The price for this advantage is procedural complications during LAAO, such as serious peri-cardial effusions (in about 2%), device embolization or atrial perforation. Former and current devices are reviewed together with implantation techniques and fol-low-up care. At the Bern University Hospital the procedures were done in local anaesthesia and without transesophageal echocardiography guidance. Despite the fact that most LAAOs were performed in conjunction with other procedures (e.g. PFO closure, percutaneous coronary intervention), complication rate was accepta-ble (6%) in the first 100 patients. No deaths or long-term disabilities occurred. The section concludes that LAAO has become an established therapy as an alternative to oral anticoagulation.  In the second section, the largest single-center experience with the longest follow-up (10-years, mean 32months) of LAAO is presented. In 152 patients LAAO was attempted with non-dedicated (32 patients; PFO-, VSD- and ASD-occluders) and dedicated (120 patients; Amplatzer Cardiac Plug) Amplatzer devices. While device-embolization was an issue with non-dedicated devices (occurring in 12%), the incidence could be considerably reduced with the dedicated Amplatzer Cardiac Plug (incidence 2%). During follow-up, embolic events occurred in three and major bleeding events in four patients. Reasons for LAAO were in order of their frequen-cy: high-risk of bleeding, relevant previous bleeding, and patients’ preference or high-risk of falls. The data show that with the new, dedicated devices, outcome could be considerably improved and that with these devices LAAO has become a valuable alternative to oral anticoagulation. 
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Chapter 2.3 In this chapter the transapical access is discussed with a focus on percutaneous transapical access closure. If true percutaneous transpical access with percutane-ous apical closure became a reality, the invasiveness of the transapical approach could be considerably reduced and outcomes potentially improved.  In the first section, a case of true percutaneous access and percutaneous closure is described. A 56-year old patient suffered from a severe paravalvular leak after repeated double-valve replacement. Percutaneous apical puncture was followed by introduction of a 9 French sheath, over which paravalvular leak closure was suc-cessfully performed. The novelty of the described technique was removal of the 9 French sheath and deployment of a 6mm muscular VSD occluder at the apical entry site. Immediate and complete hemostasis was achieved and during follow-up the patient is doing well.  While this technique worked nicely for removal of a 9 French sheath, removal of larger bore devices (e.g. sheaths for transapical TAVR) may require different devices. Such a prototype device is described in the next section: in 6 acute pigs a 39 French hole in the porcine apex was completely sealed by a cellulose-based plug (device success 100%). Repetitive contrast injections to the left ventricle and through the delivery sheath confirmed the stable position and stress testing (by adrenalin challenges to raise the left ventricular pressure >200mmHg) showed no device dislodgment. In another four pigs, a surgical cut-down was performed after device deployment and pull- and push forces were applied to document the force necessary to dislodge the device. Device dislodgment was found at forces corre-sponding to pressures of 247mmHg. This study shows feasibility of closing even large bore holes in the apex. It paves the way for further research in this field. 
Chapter 2.4 As compared to surgical aortic valve replacement, TAVR is still a relatively young technique and only small case series of autopsy results have been published. The next section describes the postmortem findings of a larger series of patients under-going TAVR. Autopsy was performed in 17 patients, while three valves were re-moved from patients at the time of open-heart surgery. Of the 17 patients, 9 died within 7 days after TAVR, 4 died from days 7-30, while 4 died after 30 days and up to 30 months. Three valves were surgically removed after 108-336 days.  A frequent finding across all temporal categories was a less than round configu-ration of the valve, without any signs of enhanced valve degeneration. The same was true for dramatic changes in valve and stent deformation in a few specimens after chest compressions during resuscitation. Probe-patent paravalvular defects were commonly found, but did not correspond with the severity of paravalvular 
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regurgitation during life. The same was true for other than round stent configura-tions or mild mal-alignments of valve-stents. Fibrous tissue ingrowth was found late after TAVR, ranging from minimal to extensive, but with interference with valve cusp mobility in only one single specimen. Another interesting finding was injury to the conduction system with evidence of direct traumatic injury (e.g. by the stent or calcified valve tissue) and ischemic injury (e.g. by stent compression of small septal arteries supplying the conduction system). Left main obstruction oc-curred in two patients, both with a short distance of the left main ostium to the annulus, despite normal sizes of their sinuses of Valsalva. In one patient with a small and heavily calcified annulus, an annular tear created a communication from the left ventricular outflow tract to the left atrium, also tearing the anterior mitral leaflet – this event was followed by hemodynamic collapse and death. In a third of all patients the presence of myocardial amyloidosis was noted and could have po-tentially contributed to progressive heart failure leading to death in three patients (after 40-943 days after TAVR).   Longer follow-up of valves may be necessary to determine the clinical signifi-cance of fibrous tissue ingrowth, which may potentially lead to valve degeneration over time. If such occurs, a repeat transcatheter procedure (valve-in-valve) could solve the problem. 
Chapter 3 In this chapter, the issues of vascular complications, kidney injury and pacemaker implantation are discussed, followed by a more focused discussion on the most devastating complication after TAVR: stroke. Although initial analyses of the PARTNER trials documented more early neurologic events with TAVR as compared to surgery, the incidence leveled out over time. Methods to reduce the stroke rate after TAVR are welcomed. Cerebral protection devices are in my opinion not suited for this purpose and will not solve the problem. This is due to the preliminary find-ings on cerebral protection devices: equally many or even more ischemic lesions occurred when these devices were used, indicating that placement of the devices itself carries a certain risk. Furthermore, only 50% of strokes occur intra-procedurally. There are more promising methods to reduce the rate of neurologic events: (1) reducing the size of the valve delivery systems will make the systems less traumatic, and (2) in patients suffering from atrial fibrillation the combination of left atrial appendage occlusion with TAVR is a promising way to hopefully reduce the stroke rate in this high-risk population. The subgroup of TAVR patients suffer-ing from atrial fibrillation is not only exposed to a high thromboembolic risk, but also to a high-risk of suffering from major bleeding complications (if oral anticoagu-lation is prescribed). Left atrial appendage occlusion can reduce the stroke rate at least as effectively as oral anticoagulation, but at a significantly lower bleeding risk. 
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Then the findings of the postmortem study are discussed. Durability of the transcatheter valves is an important issue. Even if valve degeneration occurs over time (and it will occur), the possibility of a repeat transcatheter valve-in-valve pro-cedure still allows treating younger and lower risk patients with this new tech-nique. Myocardial damage can occur acutely by displacement of the native valve leaflets, thereby obstruction a coronary ostium. Further, in case of coronary artery disease, even non-critical stenoses could lead to ischemia during prolonged periods of hypotension (e.g. during rapid pacing). It is still a matter of debate, if non-critical stenoses should be revascularized prior to TAVR.  An apical closure device that would enable a true percutaneous apical access (maybe even in local anaesthesia) may be less important for TAVR in the future, given the current technical developments enabling a transfemoral approach in more and more patients (with the most recent transfemoral delivery system requir-ing only a 14 French sheath). However, there are patients where a transfemoral access is not possible due to severe peripheral arterial disease. Also, percutaneous devices for mitral valve replacement are underway and may lead to a renaissance of the transapical access. By reducing the invasiveness of this access route, out-comes could potentially be improved in the future.  The final paragraph of this chapter focuses on the imminent clinical develop-ments of the TAVR procedure: in my opinion, combining procedures (e.g. percuta-neous coronary revascularisation, left atrial appendage occlusion and TAVR) is patient- and are resource-friendly and should be performed more often. I hope that in the near future ad-hoc TAVR will become a reality. Ad-hoc TAVR with combined procedures describes my vision on how TAVR should be performed in the near future.     
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Hoofdstuk 1 Transcatheter aortaklepimplantatie (TAVI) is een relatief jonge techniek. In het eerste hoofdstuk worden een historisch overzicht, een overzicht van de verschil-lende toegangsroutes en de klinische rol van TAVI gegeven.  De ontwikkeling van TAVI is begonnen met het implanteren van een prototype transcatheterklep die succesvol is geïmplanteerd in een varken. Dit prototype be-stond uit een klep die gehecht was in een stent, die met een ballon geplaatst kon worden. Tien jaar later was Cribier de eerste die succesvol een transcatheter klep-implantatie uitvoerde bij de mens. De techniek, kleppen en implantatiesystemen zijn sterk verbeterd sinds de eerste plaatsing, waardoor TAVI nu een procedure is met goede en reproduceerbare uitkomsten. Initieel werd TAVI gebruikt voor pati-enten die inoperabel verklaard waren, later werden daar hoog-risicopatiënten aan toegevoegd. Beide populaties zijn onderzocht in de eerste, grote, gerandomiseerde PARTNER-trials. TAVI verbeterde de overleving en zorgde voor symptoomreductie ten opzichte van medicamenteuze therapie, waarbij bewezen werd dat TAVI non-inferieur was aan chirurgische klepvervanging.  Als eerste keuze wordt voor een transfemorale toegangsweg gekozen, maar bij patiënten waarbij dat niet mogelijk is, kan gekozen worden voor transapicale, transaortale of transsubclaviale toegang.  Aan het einde van dit hoofdstuk worden de huidige uitdagingen besproken, waar verder op ingegaan zal worden in de volgende hoofdstukken: 
• In de PARTNER-trial is er een trend richting meer neurologische complicaties in de TAVI-arm gevonden, vergeleken met chirurgische klepvervanging (Hoofd-stuk 2.1). 
• Speciale aandacht verdient de subgroep van TAVI-patiënten die lijden aan atri-

umfibrilleren: zij hebben een slechter resultaat en hogere kans op cerebrovas-culaire accidenten vergeleken met patiënten in sinusritme. Dit is des te meer van belang omdat 30-40% van de TAVI-patiënten lijdt aan atriumfibrilleren. Af-sluiting van het linker hartoor kan mogelijk het resultaat in deze subgroep van patiënten verbeteren (Hoofdstuk 2.2). 
• Transapicale TAVI lijkt slechtere uitkomsten te geven vergeleken met een trans-femorale benadering. Door de transapicale TAVI minder invasief te maken door een volledig percutane benadering met percutane apicale sluiting, kunnen mogelijk de uitkomsten verbeterd worden (Hoofdstuk 2.3).  
• Er is meer informatie nodig over procedurele complicaties (zoals hoofdstamaf-sluiting) en het functioneren van de klep op lange termijn. Data verkregen na obductie en pathologisch onderzoek van geëxplanteerde kleppen leveren waardevolle informatie (Hoofdstuk 2.4). 
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Hoofdstuk 2.1 In dit hoofdstuk wordt gesproken over cerebrovasculaire accidenten (CVA).  Er zijn verschillende devices ontwikkeld om tijdens TAVI embolisch débris af te buigen of af te vangen door de halsvaten te beschermen. Er zijn diverse overwegin-gen waar rekening mee gehouden moet worden bij het implanteren van dergelijke devices tijdens TAVI: (1) er moet voldoende bloeddoorstroming mogelijk blijven door de halsvaten, (2) het device moet gemakkelijk en snel in te brengen zijn om de procedurele tijd niet te veel te verlengen en (3) het device moet geen schade aan-richten, met name geen arteriële dissectie of cerebrale embolisatie.   In het eerste gedeelte wordt de eerste ervaring in de mens met het eerste be-schikbare device dat beschermt tegen embolisatie beschreven (Embrella Embolic Deflector, jaar 2010). Dit is een op een paraplu gelijkend device dat gemaakt wordt van een poreus membraan en dat wordt ingebracht via de arteria radialis of brachi-alis. Het wordt ontvouwen en steunt tegen de bocht van de aortaboog, waar het embolieën wegvoert van de halsvaten. Het device blijft in situ gedurende de gehele TAVI-procedure en wordt na afloop verwijderd. In dit haalbaarheidsonderzoek is het device geïmplanteerd in vier patiënten, drie patiënten ondergingen TAVI en één een ballondilatatie van de aortaklep. Toegang via de arteria radialis werd gebruikt in alle patiënten en er traden geen complicaties op. Er was geen drukverschil vóór en na het device, wat aangeeft dat voldoende bloedstroom door het poreuze mem-braan mogelijk was. Op een post-procedurele MRI van de hersenen bleek er bij één patiënt een klinisch niet opgemerkt corticaal infarct aanwezig te zijn. Concluderend konden wij de haalbaarheid van het gebruik van het Embrella-device aantonen, waarbij er geen interferentie was met het gebruik van het TAVI-systeem, geen zichtbare schade aan het device na afloop en voldoende perfusie van de halsvaten. Additionele proceduretijd was 13 minuten van insertie tot verwijdering van het device. Gezien het kleine aantal patiënten in de studie kunnen er uit deze studie alleen conclusies getrokken worden aangaande haalbaarheid, en niet over veilig-heid of effectiviteit van het device.  In het tweede gedeelte wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken (jaar 2013) betreffende pathogenese van CVA gedurende en na TAVI met alle beschikbare beschermingsdevices. Niet meer dan de helft van de CVA’s vindt plaats gedurende de TAVI, de rest erna. Intraprocedurele CVA’s worden meestal veroor-zaakt door embolisatie van de aortaklep en débris uit de aortawand. Hoewel de cerebrale beschermingsdevices een theoretisch voordeel bieden, leiden deze devi-ces ook tot een risico op CVA’s door manipulatie van de aortawand en/of de halsar-teriën. Er zijn op dit moment vier devices op de markt, waarvan er twee embolieën afbuigen van de halsvaten en twee devices het embolische materiaal afvangen. Deze vier devices worden besproken en het beschikbare bewijs wordt samengevat. Een van deze devices is het Embrella-device. Een gerandomiseerde studie toonde nieu-we laesies op cerebrale MRI in alle patiënten waarbij het device gebruikt werd, hoewel het volume van de laesies kleiner was dan die van patiënten waarbij geen 
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device werd gebruikt. Een reductie in het volume van de laesies zonder reductie in het aantal laesies werd ook gevonden voor het tweede device dat embolieën af-buigt, de TriGuard. Er is geen data beschikbaar over cerebrale embolieën voor het derde device, het Montage Dual Filter-device. Een nicheproduct is het tweede devi-ce dat embolieën afvangt, het Embol-X filter, dat geplaatst wordt in de aorta ascen-dens en alleen gebruikt kan worden voor transaortale TAVI – er is geen data be-schikbaar over de effectiviteit van dit device gedurende TAVI-procedures. Het over-zichtsartikel concludeert dat er op dit moment niet voldoende data beschikbaar is om het gebruik van deze devices te rechtvaardigen. 
Hoofdstuk 2.2 In dit hoofdstuk wordt preventie van CVA door afsluiting van het linker hartoor (LAAO) besproken.  In het eerste gedeelte wordt een overzichtsartikel, inclusief originele data, ge-presenteerd. Het toegenomen risico op CVA in patiënten met atriumfibrilleren wordt besproken, gevolgd door een gedeelte waar de voor- en nadelen van de be-schikbare medicamenteuze therapieën besproken worden (orale anticoagulantia). Hoewel deze medicamenteuze therapieën effectief het risico op ischemisch CVA verlagen, leiden ze tegelijkertijd tot een verhoogd risico op bloedingen. Bij het ge-bruik van de nieuwere en veiligere factor X- en thrombine-inhibitoren ligt het risico op belangrijke bloedingen nog steeds op 3 – 14%/jaar. Omdat in atriumfibrilleren de meeste embolieën ontstaan in het linker hartoor, is afsluiting hiervan (LAAO) een aantrekkelijke behandeling om het risico op CVA te verminderen zonder de verhoogde kans op bloedingen. De prijs die hiervoor betaald moet worden zijn de intraprocedurele complicaties gedurende LAAO, zoals ernstige pericardeffusie (in 2%) en embolisatie of perforatie van het atrium. Er wordt een overzicht gegeven van oudere en huidige devices voor LAAO, tezamen met implantatietechnieken en nazorg. In het universitaire ziekenhuis van Bern werd de procedure uitgevoerd onder lokale anesthesie en zonder transoesofageale echogeleiding. Hoewel de LAAO-procedure vaak tegelijk gedaan werd met andere ingrepen (PFO-sluiting, percutane coronaire interventie), was het aantal complicaties acceptabel (6%) in de eerste 100 patiënten. Er waren geen sterfgevallen of gevallen van langdurige be-perkingen. Dit gedeelte concludeert dat LAAO een gevestigde therapie geworden is als een alternatief voor orale anticoagulantia.  In het tweede gedeelte wordt de grootste patiëntengroep die LAAO heeft on-dergaan gepresenteerd die in één centrum behandeld is, met de langst bekende follow-up (10 jaar, gemiddeld 32 maanden). In 152 patiënten werd LAAO uitge-voerd, met niet-specifieke devices (32 patiënten; PFO-, VSD- en ASD-occluders) en specifieke devices (120 patiënten; Amplatzer Cardiac Plug). Hoewel device-embolisatie een probleem was in niet-specifieke devices (12% van de gevallen), werd de incidentie hiervan sterk gereduceerd door het gebruik van de Amplatzer 
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Cardiac Plug (incidentie 2%). Gedurende follow-up waren er trombo-embolische events in 3 patiënten en belangrijke bloedingen in vier patiënten. De indicatie voor LAAO was, in volgorde van frequentie: hoog bloedingsrisico, belangrijke bloeding in de voorgeschiedenis, patiëntenvoorkeur of een hoog valrisico. De data laten zien dat met de nieuwe, specifieke devices de uitkomsten duidelijk verbeterd zijn en dat met deze devices LAAO een waardevol alternatief is voor orale anticoagulantia.  
Hoofdstuk 2.3 In dit hoofdstuk wordt de transapicale toegang besproken, met de focus op percu-tane sluiting van de transapicale toegang. Als volledig percutane transapicale toe-gang met percutane sluiting hiervan realiteit zou worden, zou de transapicale toe-gang veel minder invasief zijn en de uitkomsten hiervan mogelijk verbeterd kunnen worden.  In het eerste gedeelte wordt een casus van volledig percutane toegang met percutane sluiting beschreven. Een 56-jarige patiënt leed aan ernstige paravalvulai-re lekkage na herhaalde dubbele klepvervanging. Na percutane apicale punctie werd een 9 French sheath ingebracht, waarover sluiting van het paravalvulaire lek succesvol werd uitgevoerd. De noviteit van de beschreven techniek bestond uit het verwijderen van de 9 French sheath en het inbrengen van een 6mm musculair VSD-occluder op de plaats van de apicale toegang. Onmiddellijke en volledige hemostase werd bereikt en het gaat goed met de patiënt gedurende follow-up.  Hoewel deze techniek goed werkt na verwijdering van een 9 French sheath, vereist verwijdering van grotere devices (zoals sheaths voor transapicale TAVI) mogelijk een ander device. Een prototype hiervan wordt beschreven in het volgen-de gedeelte: in 6 varkens werd een 39 French opening in het apicale gedeelte van het varkenshart gesloten met een cellulose-plug (succespercentage 100%). Her-haaldelijke contrastinjecties in het linkerventrikel en door de sheath bevestigden de stabiele positie van de plug en stress tests (adrenaline-injecties om de linkerven-trikeldruk te verhogen tot >200mmHg) toonden geen dislocatie van het device. In vier andere varkens werd na chirurgische excisie gekeken hoeveel duw- en trek-kracht nodig was om het device te dislokeren. Dislocatie van de device werd gevon-den bij het toedienen van krachten die passen bij drukken van 247mmHg. Deze studie toont de haalbaarheid van het sluiten van zelfs grotere gaten in de apex. Het opent mogelijkheden voor verder onderzoek in dit veld. 
Hoofdstuk 2.4 Vergeleken met chirurgische aortaklepvervanging is TAVI nog een relatief jonge techniek en alleen kleine series van obductie-resultaten zijn gepubliceerd. Het vol-
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gende gedeelte beschrijft de postmortem bevindingen van een grotere groep pati-enten die TAVI ondergaan hebben. Obductie werd uitgevoerd in 17 patiënten, 3 kleppen werden verwijderd bij patiënten tijdens open-hart chirurgie. Van de 17 patiënten stierven er 9 binnen 7 dagen na TAVI, 4 tussen dag 7 en 30, en 4 gedu-rende de periode tussen 30 dagen en 30 maanden. Drie kleppen werden chirurgisch verwijderd na 108 – 336 dagen.  Een frequent voorkomende bevinding was een niet-ronde vorm van de klep, zonder tekenen van verhoogde klepdegeneratie. Hetzelfde werd gezien in dramati-sche klep- en stentdeformatie in een aantal casussen na borstcompressies gedu-rende reanimatie. Paravalvulaire defecten werden veel gevonden, maar correspon-deerden niet met paravalvulaire regurgitatie tijdens het leven. Hetzelfde gold voor niet-ronde stentconfiguraties of milde onjuiste uitlijning van de klep-stents. Ingroei van fibreus weefsel werd laat na TAVI gevonden, variërend van mild tot uitgebreid, maar leidde maar bij één geval tot interferentie met mobiliteit van een klepblad. Een andere interessante vondst was schade aan het geleidingssysteem door directe traumatische schade (zoals door de stent of gecalcificeerd klepweefsel) en ischemi-sche schade (zoals door compressie door de stent van kleine septale arteriën die het geleidingssysteem van bloed voorzien). Hoofdstamobstructie vond plaats in twee patiënten, beiden met een korte afstand tussen het ostium van de linker coro-nairarterie en de annulus, ondanks de normale grootte van de sinus van Valsalva. In een patiënt met een kleine en ernstig gecalcificeerde annulus ontstond een annulai-re scheur waardoor communicatie tussen de linkerventrikel uitstroomtraject en het atrium ontstond, met daarbij ruptuur van het anterieure blad van de mitralisklep - dit leidde dit hemodynamische collaps en dood. In een derde van de patiënten was myocardiale amyloïdose te zien, wat bijgedragen kan hebben aan progressief hart-falen, leidend tot de dood bij 3 patiënten (na 40-493 dagen na TAVI).  Langere follow-up van de kleppen kan nodig zijn om de klinische relevantie van ingroei van fibreus weefsel te bepalen, dat mogelijk kan leiden tot klepdegeneratie op de langere termijn. In dat geval kan een herhaalde transcatheter procedure (klep-in-klep) het probleem verhelpen. 
Hoofdstuk 3 In dit hoofdstuk worden vasculaire complicaties, nierschade en pacemakerimplan-tatie besproken, gevolgd door een discussie gefocust op de meeste ernstige compli-catie na TAVI: het cerebrovasculaire accident.  Hoewel initiële analyses van de PARTNER-trials meer vroege neurologische complicaties toonde voor TAVI vergeleken met chirurgie, trokken de incidenties steeds verder naar elkaar toe. Methoden om het aantal CVA’s na TAVI te verminde-ren zijn welkom, maar de beschermingsdevices zijn naar mijn mening niet geschikt hiervoor en zullen het probleem niet oplossen. Dit is gebaseerd op vroege bevin-dingen over deze devices: er ontstonden even veel of zelfs meer ischemische laesies 
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bij het gebruik van deze devices, wat impliceert dat het plaatsen van deze devices met risico’s gepaard gaat. Daarbij vindt maar 50% van de CVA’s intraprocedureel plaats. Er zijn meer veelbelovende methoden die de prevalentie van neurologische complicaties kunnen verminderen: (1) verminderen van de grootte van de implan-tatiesystemenkunnen kan deze systemen minder traumatisch maken en (2) in pati-enten met atriumfibrilleren kan simultane afsluiting van het linker hartoor de pre-valentie verminderen. De subgroep van TAVI-patiënten met atriumfibrilleren heeft niet alleen een hoog risico op trombo-embolieën, maar ook op ernstige bloedingen (als orale anticoagulantia worden voorgeschreven). Afsluiting van het linker hart-oor is even effectief voor wat betreft het voorkomen van CVA, maar kent een signi-ficant lager risico op bloeding.  Hierna worden de bevindingen van de postmortem studie bediscussieerd. Le-vensduur van de transcatheterkleppen is een belangrijke kwestie. Zelfs als er klep-degeneratie is na verloop van tijd (wat valt te verwachten), maakt de mogelijkheid tot een herhaalde transcatheter klep-in-klep procedure het mogelijk jongere en laag-risicopatiënten te behandelen met deze nieuwe techniek. Schade aan het myo-card kan acuut ontstaan door verplaatsing van de native klepbladen, waardoor het ostium van een coronair geobstrueerd kan worden. Daarbij, in het geval van coro-narialijden, kunnen zelfs niet-significante stenoses leiden tot ischemie bij langere periodes van hypotensie (bijvoorbeeld tijdens snelle pacing). Het is nog steeds on-derwerp van discussie of niet-significante stenoses gerevasculariseerd zouden moeten worden vóór TAVI.  Een apicaal sluitingsdevice die een volledig percutane apicale toegang mogelijk maakt (mogelijk zelfs onder lokale anesthesie) wordt mogelijk minder belangrijk voor TAVI in de toekomst, gezien de huidige technische ontwikkelingen waardoor een transfemorale benadering in steeds meer patiënten mogelijk wordt (waarbij het meest recente implantatiesysteem maar een 14 French sheath nodig heeft). Er blijven echter patiënten waarbij transfemorale toegang niet mogelijk is wegens perifeer vaatlijden. Daarbij zijn er ook devices in ontwikkeling voor percutane mi-tralisklepvervanging, wat kan leiden tot opleving van de transapicale toegangsweg. Door deze toegangsweg minder invasief te maken, kunnen uitkomsten mogelijk verbeterd worden in de toekomst.  De laatste paragraaf van dit hoofdstuk focust op de aankomende klinische ont-wikkelingen van de TAVI-procedure: naar mijn mening is het combineren van pro-cedures (bijvoorbeeld percutane coronaire revascularisatie, afsluiting van het lin-ker hartoor en TAVI) patiënt- en kostenvriendelijk en zou dat vaker moeten plaats-vinden. Ik hoop dat ad-hoc TAVI in de toekomst werkelijkheid wordt. Ad-hoc TAVI met gecombineerde procedures beschrijven mijn visie op hoe TAVI in de toekomst uitgevoerd zou moeten worden.     


