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Abstrakt  
Bakgrund: Med kranskärlssjukdom menas nedsatt eller upphävd cirkulation i hjärtats 
kranskärl, vanligen på grund av åderförkalkning, ateroskleros. Kranskärlssjukdom leder ofta 
till hjärtinfarkt eller kärlkramp. Rätt behandling kan vara livsavgörande för den drabbade 
patienten. Både kranskärlskirurgi (CABG) och perkutan koronar intervention (PCI) är 
effektiva behandlingsmetoder för återställning av blodflödet i kranskärlen. 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra behandlingsmetoderna PCI och CABG 
för patienter med kranskärlssjukdomar. Utredning skulle ske vad gäller behandlingsresultat 
för respektive behandlingsmetod. 
Metod: Litteraturstudien grundades på en systematisk granskning av vetenskaplig information 
inom ämnesområdet. Studien omfattade nio vetenskapliga artiklar som alla hittades i 
databasen PubMed.  
Resultat: PCI var en vanlig behandlingsmetod för patienter som drabbats av stenos i ett eller 
två kranskärl, medan CABG var mer förekommande för patienter med stenos i flera kranskärl. 
I flera av studierna var behandlingsresultatet för PCI och CABG likvärdiga vad gällde 
framgångsrika revaskulariseringar, negativa händelser och mortalitet. De negativa 
händelserna omfattade dödsfall, hjärtinfarkt, stroke och ischemiska symtom. Dock kom man i 
en av studierna fram till att CABG hade fler fördelar än PCI. De flesta studierna visade att 
PCI var en behandling som mer ofta krävde upprepad revaskularisering.  
Slutsats: De flesta av studierna visade att PCI och CABG var relativt likvärdiga vad gällde 
behandlingsresultatet. Behandlingarna skiljde sig dock till viss del åt vad gällde indikation 
och faktorer som hade betydelse för indikationen.  

Nyckelord: behandlingsresultat, bypass kirurgi, indikation, perkutan koronar intervention  
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1. Inledning 
Vården av hjärtsjuka patienter har förbättrats dramatiskt genom åren, vilket resulterat i ökad 

överlevnad och förbättrad livskvalitet [1].  Trots detta ligger kranskärlssjukdomar (KKS) 

bakom ca 30 % av alla dödsfall i Sverige [2]. Både kranskärlskirurgi (CABG) och perkutan 

koronar intervention (PCI) är effektiva behandlingsmetoder för återställning av blodflödet i 

kranskärlen [3].  

 

Valet av detta ämne var givet efter att författaren till studien varit på verksamhetsförlagd 

utbildning vid PCI-enheten på universitetssjukhuset i Linköping (LiU). Vården av patienter 

med KKS vid LiU omfattade till största del PCI-behandling. Författaren var okunnig gällande 

andra behandlingsprocedurer än PCI och därför gjordes en kort granskning av forskning kring 

fler behandlingsmetoder som finns för hjärtsjuka patienter. Efter undersökningen bestämdes 

det för att göra en jämförelse mellan PCI och CABG beträffande respektive behandlings för- 

och nackdelar, i mening att göra en vidare analys av resultatet.  
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2. Bakgrund  

2.1 Kranskärlssjukdom  
Med KKS menas nedsatt eller upphävd cirkulation i hjärtats kranskärl, vanligen på grund av 

åderförkalkning, ateroskleros. KKS leder ofta till hjärtinfarkt eller kärlkramp [2]. KKS är en 

vanlig sjukdom bland äldre patienter men yngre kan också drabbas av detta tillstånd, framför 

allt patienter med många riskfaktorer. Tillståndet karaktäriseras av inflammatoriska celler och 

lipidinlagring i kärlväggen vilket resulterar i plack och leder till försämrat blodflöde genom 

hjärtats kranskärl. De vanligaste riskfaktorerna för att utveckla KKS är stigande ålder, kön 

(man), ärftlighet, blodfettsrubbningar, rökning, hypertoni, diabetes mellitus, negativa 

psykosociala omständigheter, passivitet, fetma och bukfetma [1,3,4]. Sjukdomen uppdelas i 

akut- och icke-akut KKS. Akut KKS kan i sin tur uppdelas i ST-höjningsinfarkt (STEMI), 

icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) och instabil angina pectoris. Icke akut KKS innefattar 

stabil angina pectoris [1,5].  

 

2.2 Etiologi 
Ateroskleros är den främsta orsaken till KKS och likaså den dominerande dödsorsaken i 

Västeuropa. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom vid vilket plack bildas i artärerna. 

Tillväxten av aterosklerotiska plack sker genom en långsam och kontinuerlig process. Redan 

vid tio års ålder kan barn producera fettstrimmor (utdragna gulaktiga fettfyllda glatta 

muskelceller) i artärväggarna. Genom åren sker komplexa händelser i kärlväggen, vilket kan 

resultera i plack redan vid 20 års ålder. Dessa kan växa vidare genom åren tills de plötsligt 

spricker och resulterar i ocklusion i artären. Ocklusionen kan ge förödande konsekvenser 

såsom stroke och hjärtinfarkt [1,4,5]. Beroende på plackets innehåll och var det påträffas 

avgörs huruvida det är stabilt eller instabilt [1].  

 

Ett stabilt plack har en tendens att sitta kvar intakt i kärlväggen och brister inte i och med att 

inflammationen i placket är av låg grad. Därmed minskar risken för blodproppsbildning 

jämfört med kärl med instabila plack. Stabila plack kan dessvärre övergå till att bli instabila, 

bl.a. genom att den inflammatoriska aktiviteten ökar. Instabila plack är även på andra sätt 

annorlunda än stabila plack, t.ex. innehåller de vanligtvis många vita blodkroppar och 

blodfetter [4-5].  
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2.3 Symtomatologi  
Symtomen vid KKS varierar för den enskilde patienten och beror bl.a. på faktorer som ålder, 

kön och om det är akut eller icke- akut KKS [4]. Symtom på kranskärlssjukdom kan vara: 

tyngd, tryck, och/eller smärta i bröstet - bakom bröstbenet, smärta som strålar ut i armar, 

axlar, hals och/eller rygg, andnöd, svaghet och trötthet. För de flesta patienter är bröstsmärtor 

det dominerande symtomet där hela 90 % av patienterna känner av detta symtom. 

Bröstsmärtor kan dock uppstå på grund av andra patologiska tillstånd. Vid icke-akut KKS 

upplever patienter bröstsmärtor i samband med fysiskt ansträngning, medan bröstsmärtorna 

vid akut KKS kommer vid lätt ansträngning eller i vila [1,4]. Äldre patienter upplever 

vanligtvis obehag istället för smärta i bröstet. Kvinnor kan uppleva smärta som strålar ut mot 

käken och ryggen samt även ofta illamående, kräkning och hjärtklappning. Män upplever 

oftast mer bröstsmärta och svettning i samband med insjuknandet [4].  

 

2.4 Diagnostik 
Utredningen av KKS kan ske via invasiv och icke-invasiv undersökning. Enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer bör de icke-invasiva undersökningarna vara förstahandsvalet vid 

utredning av KKS [3]. Vid undersökning av den hjärtsjuke patienten är anamnes viktigt. 

Läkaren gör sedan en klinisk undersökning och kontrollerar patientens riskfaktorer, dvs. 

patientens rökvanor, alkoholkonsumtion, sociala förhållanden och andra sjukdomar [1]. 

Elektrokardiografi (EKG) är en metod som används för att utreda hjärtats elektriska aktivitet 

och detta visualiseras i ett diagram [4]. Dessutom tar vårdpersonalen blodprov från patienten 

för att granska de biokemiska markörerna [1,4]. Arbetsprov görs för att försöka provocera 

fram ischemi genom fysisk ansträngning eller på farmakologisk väg [1,4]. Under 

ansträngningen utförs EKG-mätning, bedömning av patientens symtom, andningsfrekvens 

och blodtrycksreaktion. Om arbetsprovet är otillräckligt rekommenderas fortsatt undersökning 

med ekokardiografi, vilket är en ultraljudsundersökning för att framställa hjärtats anatomi och 

funktion [4,6]. En annan undersökning är myokardscintigrafi. Då används radioisotoper för att 

lokalisera ischemiska eller nekrotiska segment av myokardiet. [4-6]. Med datortomografi 

(DT) kan hjärtats kranskärl visualiseras och signifikanta stenoser kan upptäckas. Med 

signifikant stenos avses en minskning med minst 50 % av lumendiametern  

[8].   
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2.4.1 Invasiv koronarangiografi 

En invasiv koronarangiografi (IKA) utförs alltid innan bypass kirurgi (CABG) och perkutan 

koronar intervention (PCI) för att fastställa att patienten drabbats av KKS innan behandlingen 

påbörjas [4,6]. Läkaren arbetar efter seldingertekniken, vilket innebär att en punktionsnål sätts 

i antingen a.radialis eller a.femoralis. När blod strömmar ut förs en kort ledare in och 

punktionsnålen tar läkaren ut. Sedan förs en introducer in över ledaren. Via introducern går 

därefter olika ledare, katetrar, stent och ballonger in. När genomlysningen skett från olika 

vinklar kollar läkaren på bilderna och letar efter stenoser för att sedan bestämma sig för om 

PCI ska utföras. Om inte, sätts ett tryckförband över a.radialis eller a.femoralis [4,9].  

 

2.5 PCI (perkutan koronar intervention) 
Om en kärlförträngning upptäcks och läkarna anser att en PCI är lämplig utförs detta ofta 

direkt efter IKA. Genom en kateter förs en tunn metalltråd genom förträngningen. När läkaren 

anser att denna sitter rätt tar läkaren bort katetern och en så kallad ballongkateter förs in i 

kärlet. Ballongen ska vara belägen över förträngningen för att sedan fyllas med kontrastmedel 

i syfte att vidga kärlet och avlägsna stenosen eller ocklusionen. Vidare lägger läkaren, för det 

mesta, ett så kallat stent i kranskärlet i mening att stabilisera och hålla kärlet öppet [9].  Ett 

stent som ofta används är stent utan läkemedel, bare metal stent (BMS). PCI-behandlade 

patienter som har hög risk att drabbas av stenos igen bör behandlas med läkemedelsavgivande 

stent, drug eluting stent (DES) [7].  

 

2.6 CABG (kranskärlskirurgi) 
Proceduren vid kranskärlskirurgi kan variera beroende på vad patienten har för sjukdom. 

Vanligtvis går tillvägagångssättet översiktlig till på följande sätt: Patienten sövs ned och en 

andningsapparat andas för patienten under operationen. Läkaren gör ett snitt i benen eller 

handledarna för att detta kärl sedan ska användas i hjärtat. Ett snitt till görs i mitten av bröstet 

för att exponera hjärtat. En koronar bypass kirurgi kan utföras med eller utan en 

hjärtlungmaskin. Hjärtlungmaskin används oftast vid de mer komplicerade operationerna då 

operation görs på små eller distala kranskärl. Utan en hjärtlungmaskin kommer hjärtat 

fortsätta slå och pumpa blod genom kroppen. Proceduren sker i övrigt på samma sätt som med 

hjärtlungmaskinen [10,11]. 
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2.7 Problemformulering  
KKS-drabbade patienter kräver ofta snabb behandling fr.a. de med instabil KKS. På grund av 

detta är kunskapen kring vilken behandlingsmetod som är mest optimal för den drabbade 

patienten en viktig del i vården och av den orsaken valdes det att göra en undersökning som 

jämför behandlingsmetoder vid olika typer av KKS, från stabil angina till infarkt.  

 
3. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra behandlingsmetoderna PCI och CABG för 

patienter med kranskärlssjukdom.  

 

3.1 Frågeställningar 

•  Finns det några skillnader i behandlingsresultaten mellan de olika 

behandlingsmetoderna? 

 

4. Metod  
Litteraturstudien grundades på en systematisk granskning av vetenskaplig information inom 

ämnesområdet. Målet var att göra en objektiv beskrivning av materialets innehåll [12].   

 

4.1 Datainsamling  
Till denna litteraturstudie valdes nio vetenskapliga artiklar som hämtades ur databasen 

Pubmed. Sökningen efter artiklar påbörjades genom att finna sökord på databasen Medline, 

via sökordsguiden MeSH. Sökorden bestod av: percutaneous coronary intervention, coronary 

artery bypass grafting, mortality, outcomes och risks. Sökorden kombinerades på olika sätt för 

att nå olika sökresultat. När de mest relevanta titlarna lästes skedde en granskning av 

sammanfattningen och de väsentliga artiklarna bearbetades. Den viktigaste informationen 

samlades därefter in och sökningen av artiklar presenteras i tabell 1 (bilaga 1). 

 

4.2 Exklusions- och inklusionskriterier 
Studierna skulle redogöra för skillnaden mellan PCI och CABG vad gäller indikationer och 

behandlingsresultat. Artiklarna omfattade studier från hela världen och tidsmässigt från 2003 

och framåt. Review artiklar exkluderades. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

innefatta studier baserade på människor. 
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4.3 Databearbetning 
Det utfördes sammanlagt tre urval. Vid urval ett granskades artiklarnas titlar. Genom det 

första urvalet valdes 89 artiklar ut. Vid urval två utfördes en granskning av artiklarnas 

sammanfattning och 61 artiklar exkluderades, detta pga. att studierna inte svarade på denna 

litteraturstudies frågeställningar utan innehöll forskning enbart om PCI eller CABG och 

jämförelse mellan behandlingarna förekom inte. Dessutom exkluderades studier med 

undersökning enbart kring patienter med diabetes mellitus. Genom urval två valdes därmed 28 

artiklar ut för vidare granskning. Vid det tredje urvalet utfördes en detaljerad granskning av de 

28 kvarstående artiklarna. Artiklarnas syfte och resultat tolkades för att tydliggöra vad 

artikelförfattarna kommit fram till. Studierna som exkluderades svarade inte på 

frågeställningarna, hade bristande kvalitet och innehöll forskning kring farmakologisk 

behandling, vilket inte var relevant för denna studie. Efter det sista urvalet återstod nio 

artiklar. De tre urvalen presenteras i bilaga 1.  

 

4.4 Etiska aspekter  
Vid framställning av en litteraturstudie behövs inget tillstånd hos en etisk kommitté, dock ska 

hänsyn tas till etiska perspektiv. Det ska ske en noggrann och upprepad granskning av 

innehållet i de vetenskapliga texterna, detta för att undvika feltolkningar. De vetenskapliga 

texterna ska vara etiskt godkända [13].  

 

5. Resultat  
Resultatet av granskningen av de nio artiklarna valdes att redovisas i löpande text uppdelat på 

de två områdena som tas upp i frågeställningen, d.v.s. skillnader i indikationer mellan PCI och 

CABG och skillnader i behandlingsresultat mellan PCI och CABG. I bilaga 2 presenteras en 

litteraturmatris innefattande varje artikels syfte, metod och resultat för att få en överblick av 

artiklarnas innehåll.  

 

5.1 Indikationer för PCI och CABG. Vilka faktorer har betydelse för 

indikationen?  
I en studie av Yan et al. [14] granskades indikationerna för PCI och CABG. Totalt 

behandlades 3842 patienter med CABG och 4417 patienter med PCI. Resultatet visade att 

patienter som genomgick CABG var något äldre jämfört med PCI (66,0 ± 10,2 kontra 64,9 ± 

12,0), dock var patienter äldre än 80 år mer benägna att genomgå PCI istället för CABG (11,2 
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% kontra 5,7 %). Patienter med diabetes mellitus var mer benägna att genomgå CABG (32,8 

% kontra 23,0 %). CABG var mer förekommande för patienter med tidigare hjärtsvikt, nedsatt 

vänsterkammarejektionsfraktion (LVEF), multipel kranskärlssjukdom, perifer vaskulär 

sjukdom och cerebrovaskulär sjukdom. PCI var en vanligare behandling för patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt (<24 h, 21,0 % kontra 2,6 % och efter 1-7 dagar 20,8 % kontra 12,8 

%). Detta resultat kunde styrkas av studien skriven av Hannan et al. [15] vilka kom fram till 

likvärdiga faktorer som har betydelse för indikationerna. CABG-gruppen var likaså äldre 

(dock inte över 80 år), haft tidigare hjärtsvikt, nedsatt LVEF, multipel kranskärlssjukdom och 

diabetes mellitus. PCI-gruppen innefattade mestadels patienter med tidigare hjärtinfarkt och 

patienter med kranskärlssjukdom i två kärl.  

 

I en studie av Park et al. [16] behandlades 350 patienter med PCI eller CABG. Indikationerna 

för respektive behandlingsmetod var beroende av bl.a. antal sjuka kranskärl. Vid stenos i 

enbart vänster huvudstam var PCI vanligare än CABG (55 % kontra 10 %). Vid stenos i 

vänster huvudstam samt ytterligare ett kärl var PCI fortfarande vanligare än CABG (21 % 

kontra 14 %). CABG var vanligare vid stenos i vänster huvudstam och ytterligare två 

drabbade kärl (22 % kontra 16 %). Även vid stenos i samtliga tre kranskärl (66 % kontra 8 %) 

och vid total ocklusion i kranskärl (32 % kontra 13 %) var CABG vanligare.  

 

I en studie av Capodanno et al. [17] behandlades totalt 894 patienter med PCI eller CABG. 

Antal patienter som behandlades med CABG var 451 och PCI-gruppen bestod av 241 

patienter. Bland yngre patienter (<75 år) var CABG vanligare än PCI (65 % gentemot 35 %). 

Faktorer som ofta ledde till att patienter genomgick PCI istället för CABG var akut ST-

höjningsinfarkt och att patienten tidigare hade genomgått revaskularisering. Patienter som 

genomgick CABG hade oftare distala stenoser i vänster kranskärl (LMCA) och var 

flerkärlssjuka. [20]. Dessa faktorer överrensstämde med de i studien av Caggegi et al. [21]. 

Patienter med ST-höjningsinfarkt var mer benägna att genomgå PCI som behandlingsmetod. 

PCI-gruppen hade en högre klinisk riskprofil med bl.a. kroniskt njursvikt och nedsatt LVEF. I 

motsats till det hade patienter som genomgick CABG en högre riskprofil vid bedömning av 

angiografin och multipel kranskärlssjukdom.  
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5.2 Behandlingsresultat för PCI och CABG  
I en randomiserad studie utförd av Buszman et al. [18] gjordes en jämförelse mellan tidiga 

och sena behandlingsresultat för PCI och CABG. Totalt deltog 105 patienter, varvid 52 

genomgick PCI och 53 genomgick CABG. De tidiga behandlingsresultaten visade att 

proceduren för patienter i PCI-gruppen var framgångsrik för 98 % av patienterna och 92 % för 

CABG-patienterna. Författarna granskade även behandlingsresultaten inom en 30-dagars 

period. PCI var associerad med lägre risk för komplikationer inklusive cerebrovaskulära 

incidenter och även kortare sjukhusvistelse. Efter en månads observation sågs en reduktion av 

svårighetsgraden av angina pectoris i både PCI- och CABG-gruppen. Vid granskningen av de 

långsiktiga behandlingsresultaten kom författarna bl.a. fram till att LVEF var signifikant 

högre efter PCI än efter CABG vid 1-årsuppföljningen. Patienterna presterade lika bra på 

arbetsprov efter PCI och CABG, dock ett undantag när PCI-patienterna presterade bättre 

under första månaden efter behandlingen. Efter 3-års observationer beträffande överlevnaden 

efter behandlingarna visade resultatet inga signifikanta skillnader mellan grupperna. Detta 

resultat kunde jämföras med studien skriven av Chieffo et al. [19] som undersökte de 5-åriga 

behandlingsresultaten för PCI med DES och CABG. Totalt inkluderades 249 patienter i 

studien, 107 behandlades med PCI och 142 med CABG. Överlevnaden efter PCI- proceduren 

var något högre än efter CABG, dock inte signifikant högre (17 kontra 26 patienter). 

Upprepad revaskularisering var efter PCI något vanligare än efter CABG (22 kontra 12 

upprepningar).  

 

I en randomiserad studie av Park et al. [20] gjorde författarna en jämförelse mellan PCI och 

CABG. Totalt 600 patienter ingick, varav 300 behandlades med CABG och 300 med PCI. 

Författarna granskade behandlingsresultaten avseende antal lyckade revaskulariseringar och 

frekvensen negativa händelser genom 1-års och 2-års observationer. Fullständig 

revaskularisering uppnåddes av 205 patienter (68,3 %) i PCI-gruppen och 211 patienter (70,3 

%) i CABG-gruppen. Sjukhusvistelsen efter proceduren var 8,4 ± 14,5 dagar i CABG-

gruppen och 3,1± 5,8 dagar i PCI-gruppen. Uppföljning med angiografi inom 8-10 månaders 

tid var mer förekommande för PCI-patienter jämfört med CABG-patienter (75 % kontra 24,7 

%). Vad gällde 1-årsobservationer av negativa händelser efter behandlingarna visades 

likartade siffror i båda grupperna. De negativa händelserna omfattade dödsfall, hjärtinfarkt, 

stroke och ischemiska symtom som resulterat i upprepad revaskularisering. Dock visade de 2-

åriga observationerna att upprepad revaskularisering var mer vanligt i PCI-gruppen än i 

CABG-gruppen. 
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I en studie av Capodanno et al. [17] granskas patientålderns inverkan på behandlingsresultaten 

för PCI och CABG. Granskningen utfördes för patienter <75 år och >75 år. Totalt 

inkluderades 894 patienter i studien, varav 692 (77,4 %) patienter var <75 år och 202 (23,6 

%) patienter >75 år. Det första årets resultat visade att yngre patienter var signifikant mer 

benägna att drabbas av negativa händelser i PCI-gruppen än i CABG-gruppen (15,5 % kontra 

8,5 %). Denna skillnad berodde främst på ett högre antal revaskulariseringar för patienter i 

PCI-gruppen. Dock noterades ingen skillnad mellan PCI- och CABG-patienter vad gällde 

antal dödsfall eller hjärtinfarkter. I den äldre gruppen (>75 år) observerades ingen skillnad i 

antal negativa händelser mellan PCI- och CABG grupperna. Författarnas slutsats av studien 

var att äldre patienter, i jämförelse med yngre, oftare erhöll störst nytta av en mindre invasiv 

procedur såsom PCI. 

 

I en studie av Hannan et al. [15] undersöktes de långsiktiga behandlingsresultaten efter PCI- 

och CABG-behandling. Denna studie skiljde sig något från de andra studierna vad gällde 

tillvägagångssätt och metod. Här använde författarna sig av två stora databaser för att få fram 

relevanta data för patienter som genomgått PCI eller CABG. Studiegrupperna inkluderade 37 

212 patienter från 34 olika sjukhus som genomgått CABG och 22 102 patienter från 34 

sjukhus som genomgått PCI. Det författarna granskade var antalet patienter som upprepat 

revaskularisering efter respektive behandling. I PCI-gruppen genomgick 7,8 % CABG och 

27,3 % genomgick PCI igen. I CABG-gruppen genomgick 0,3 % CABG igen och 4,6 % PCI, 

detta under 3-årsperiod. Således var frekvensen upprepad behandling signifikant lägre i 

CABG-gruppen än i PCI-gruppen. Vad gällde mortalitet på sjukhuset efter behandling visade 

resultatet att antalet dödsfall var högre bland CABG-patienter. Dessa siffror var signifikant 

högre i CABG gruppen med 650 dödsfall jämfört med 105 dödsfall i PCI-gruppen. Dock 

visade sig överlevnaden på lång sikt vara högre bland CABG-patienter än för PCI-patienter.  

 

I studien av Park et al. [16] undersöktes de långsiktiga behandlingsresultaten efter PCI och 

CABG. Författarna genomförde 10-års uppföljning av 350 patienter som genomgick PCI med 

BMS eller CABG, från 1995 till 1999. Dessutom utfördes 5-års uppföljning av 395 patienter 

som genomgått PCI med DES eller CABG, från 2003 till 2004. För den 10-åriga 

uppföljningen granskades hur framgångsrik behandlingen varit för patienterna i respektive 

behandlingsgrupp. Resultatet visade att fullständig revaskularisering uppnåtts hos 67 % av 

PCI-patienterna medan dessa siffror var 86,6 % i CABG-gruppen. I gruppen med 5-årig 
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uppföljning hade 71,5 % i PCI-gruppen uppnått framgångsrik revaskularisering jämfört med 

80,4 % i CABG-gruppen. Behandlingsresultaten vad gäller dödsfall och hjärtinfarkt visade 

ingen skillnad mellan de båda behandlingsgrupperna. Upprepad revaskularisering var mer 

förekommande bland PCI-patienter, även bland de som behandlats med DES.   

 

I studien av Caggegi et al. [21] gjordes en jämförelse av behandlingsresultaten under 1 år 

mellan PCI och CABG vid instabil KKS. Totalt ingick 583 patienter i studien, 222 patienter 

behandlades med PCI och 361 patienter behandlades med CABG. Resultatet visade att en stor 

andel av patienterna i CABG-gruppen genomgick framgångsrik revaskularisering med siffror 

på 74,7 % kontra 42,6 % i PCI-gruppen. Dessutom var uppföljning av angiografi vanligare 

bland PCI-patienter med signifikanta skillnader på 64,4 % kontra 8,6 % i CABG-gruppen. 

Under 30-dagarsuppföljningen noterades ingen signifikant skillnad av negativa händelser 

mellan behandlingsmetoderna. Emellertid var negativa händelser signifikant högre i PCI-

gruppen vid 1-årsuppföljningen (14,4 % kontra 5,3 %), vilket främst berodde på ökat antal 

revaskulariseringar. Vad gällde mortalitet och infarkter påvisades inga signifikanta skillnader 

mellan de båda behandlingsmetoderna.  

 

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  
För att svara på denna litteraturstudies syfte användes vetenskapliga artiklar för att kunna 

presentera ett tillförlitligt resultat med forskning som är trovärdig och aktuell . Totalt 

inkluderades nio artiklar med likvärdigt syfte, dvs. att granska behandlingsresultaten för PCI 

och CABG. Utöver detta skrev vissa författare även om indikationerna för respektive 

behandling vilket resulterade i att författaren till denna studie valde att presentera även detta i 

resultatet. Sökningen efter artiklar gjordes på Cinahl, Medline och PubMed, dock hittades 

inga relevanta artiklar på Cinahl och Medline utan alla artiklar hittades via PubMed. Detta kan 

bero på att PubMed är en betydligt större databas och innehåller artiklar som skriver om detta 

specifika ämne. Dessutom söktes det på olika artiklars referenslistor men inga betydelsefulla 

artiklar påträffades.  

 

För att få fram ett aktuellt resultat användes olika inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna omfattade studier som var vetenskapliga, publicerade inom de senaste 10 

åren, baserade på människor och jämförde behandlingsmetoderna vad gäller indikationer och 
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behandlingsresultat. I första sökningarna användes endast förkortningar av respektive 

behandling, dvs. PCI och CABG. Detta gav fler än 4000 träffar vilket var allt för många för 

att systematiskt gå igenom. Istället söktes det på hela begrepp och det lades även till andra 

sökord, dessa kombinerades på olika sätt för att få fram olika artiklar. I och med att 

artikelsökningen begränsades vad gäller publicering av artiklar inom de tio senaste åren 

minskade antalet träffar. Detta gjordes avsiktligt för att få fram studier med forskning som är 

aktuell. Studierna som valdes bort efter urvalen innehöll forskning kring specifika 

patientgrupper, mestadels patienter med diabetes mellitus. Detta var inte relevant för denna 

studie, då författaren ville fokusera på en mer blandad patientgrupp.  

 

6.2 Resultatdiskussion  
6.2.1 Indikationer  

Totalt granskades fyra vetenskapliga artiklar vad gällde indikationer för PCI och CABG. 

Anledningen till det låga antalet artiklar inom detta område var att författarnas syfte var att 

fokusera på behandlingsresultaten för respektive behandling. En fördel med dessa artiklar var 

att alla var skrivna inom de tre senaste åren, vilket gjorde att resultatet som presenterades 

sannolikt var aktuellt. Alla fyra artiklar kom fram till likvärdiga resultat vad gällde 

indikationer och vilka faktorer som styr valet av behandlingsmetod. I både studien av Yan et 

al. [14] och Hannan et al. [15] presenterades liknande resultat, vilket var att PCI var mer 

förekommande för patienter som drabbats av hjärtinfarkt och stenos i ett eller två kranskärl 

samt patienter över 80 år. Detta beror sannolikt på att PCI är en mindre invasiv undersökning. 

Patienter som drabbas av hjärtinfarkt behöver snabb vård och ska inte sövas ned, därför anses 

PCI vara en bättre behandlingsmetod i jämförelse med CABG, då patienterna sövs ned och en 

andningsapparat andas för patienten. Det är mindre risker med PCI för dessa patienter. 

Dessutom var PCI även en vanlig behandlingsmetod för patienter med högre klinisk 

riskprofil, detta beror säkerligen på att dessa patienten visade symtom på hjärtinfarkt och PCI 

blev den mest optimala behandlingen. CABG-patienter hade högre riskprofil vid bedömning 

av angiografin. Detta beror sannolikt på att det hittade fler stenoser och CABG ansågs vara 

den behandlingsmetod som var att föredra. CABG var mer frekvent hos patienter med 

diabetes mellitus, tidigare hjärtsvikt, nedsatt LVEF, multipel KKS, perifer vaskulär sjukdom 

och cerebrovaskulär sjukdom. Dessa slutsatser är sannolikt pålitliga då studierna byggde på 

ett stort antal studieobjekt. Över 8000 patienter deltog i studien av Yan et al [14].  
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Vidare visade de två andra artiklarna skrivna av Park et al. [16] och Capodanno et al.[17] 

likvärdiga resultat vad gäller indikationer. För patienter med endast ett stenoserat kärl var PCI 

mer vanligt förekommande, medan CABG var mer vanligt vid total ocklusion i kranskärl och 

flerkärlssjuka. Även i dessa studier anses resultatet vara pålitligt då antalet patienter är över 

300 patienter i båda studierna. Det pålitliga resultatet beror säkerligen också på hur studien är 

upplagd och att studierna är av hög kvalitet.  

 

Sammanfattningsvis var PCI speciellt lämpad som behandlingsmetod för patienter som 

drabbats av stenos i ett eller två kranskärl, medan CABG var mer lämpad vid stenos i flera 

kranskärl. Dessa slutsatser kunde jämföras med tidigare forskning av Brar et al. [23] vilka 

konstaterade att CABG länge varit den bästa behandlingsmetoden för patienter med stenos i 

flera kranskärl. Dock har det skett förändringar genom åren och det diskuteras om PCI kan 

komma att bli en alternativ behandlingsmetod även för flerkärlssjuka patienter. Tidigare 

randomiserade studier från 1980-talet visade att CABG redan då var den dominerande 

behandlingsmetoden för patienter med KKS i flera kranskärl. Dock visade nyare forskning att 

mortaliteten inte skiljer sig säkert mellan de olika behandlingsmetoderna vid flerkärlssjuka, 

vilket talade för att PCI kan komma att bli vanligare även hos patienter med stenos i flera 

kranskärl. Viktigt att tillägga är att PCI ständigt utvecklas med tillskott av nytt material i form 

av olika katetrar och stent, bl.a. ballongkatetrar och läkemedelstent.  

 

6.2.2 Behandlingsresultat  

I granskningen av behandlingsresultaten för PCI och CABG visade de flesta studierna 

liknande resultat. Totalt 6 studier undersökte detta ämne. De artiklar som presenterade 

liknande resultat var utförda av Buszman et al. [18], Chieffo et al. [19] och Park et al. [20]. 

Det dessa författare undersökte var framförallt de långsiktiga behandlingsresultaten. 

 

 I studien skriven av Buszman et al.[18] och Park et al. [20] kom författarna fram till att PCI 

och CABG inte skiljde sig signifikant från varandra vad gäller antal lyckade 

revaskulariseringar. I studien av Buszman et al. var den procentuella skillnaden mellan de 

olika behandlingarna 98 % i PCI-gruppen och 92 % i CABG-gruppen. Likaså var dessa siffror 

likartade i studien av Park et al. där antalet låg på 68 % i PCI-gruppen och 70 % i CABG-

gruppen. Dessa siffror skiljde sig dock ganska mycket mellan studierna, med ett medelvärde 

på 95 % hos Buszman et al. studien och 69 % hos Park et al. studien. Detta talar för att 

revaskulariseringarna var mer framgångsrika i studien av Buszman et al. Dessa skillnader 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


13 
 

beror sannolikt på att författarna har definierat begreppet ”lyckad revaskularisering” olika. 

Möjligtvis kan det även vara så att patienterna som deltog i studien av Park et al. var sjukare 

och äldre. Att tillägga var det faktum att PCI var associerad med lägre risk för komplikationer 

och kortare sjukhusvistelse. Detta beror säkerligen på att PCI är en mindre invasiv 

undersökning, patienten sövs inte ned utan får endast lokalbedövning.  

 

Vidare undersökte man i studierna av Buszman et al. [18], Chieffo et al. [18], Caggegi et al. 

[21] och Surruy et al. [22] antalet dödsfall efter respektive behandling. Ingen av studierna 

visade signifikanta skillnader mellan behandlingarna. Dock hade PCI-patienterna något lägre 

siffror i alla studierna. Studien av Hannan et al. [15] visade motsatt resultat, dvs. att 

mortaliteten var högre bland PCI-patienter än för CABG-patienter. Överlevnaden var 

signifikant högre bland patienter som genomgått CABG vilket kan orsakas av olika faktorer. 

Dock hittades ingen klar orsak vid granskning av patientinformation i studien vad gäller ålder, 

riskfaktorer och andra sjukdomar. Dessa resultat kunde jämföras med tidigare forskning av 

studien av Naik et al. [24] där man kom fram till att mortaliteten inte skiljde sig signifikant 

mellan behandlingsmetoderna. Hela 3 773 patienter följdes upp i den studien under tre år. 

Liksom i den nu aktuella litteraturstudien valde författarna till studien av Naik et al. att 

granska vetenskapliga artiklar. I deras studie inkluderades tio artiklar. Att granska 

vetenskaplig information på detta vis anses vara tillförlitligt, då forskning sammanställs och 

jämförs för att sedan dra en slutsats. På detta sätts skapas ett opartiskt resultat om vilken 

behandling som är att föredra. De vetenskapliga texterna i denna studie var av hög kvalitet, 

vilket gjorde att resultatet som sammanställdes och jämfördes sannolikt var trovärdigt. 

Litteraturstudien ger en överskådlig inblick inom detta ämnesområde. Dessutom ger denna 

metod en god skicklighet i att öva på det kritiska tänkandet. Vidare gör detta att man blir mer 

van vid att hantera forskningsmaterial och förstår vikten i att tolka texter på ett opartiskt sätt.  

 

I alla studier undersöktes hur vanligt det var att patienten måste genomgå upprepad 

revasularisering. Resultaten visade signifikanta skillnader mellan de olika 

behandlingsmetoderna. I studien av Chieffo et al. var frekvensen revaskularisering nästan den 

dubbla för PCI-gruppen. Även i studien av Hannan et al. var upprepad revaskularisering mer 

vanlig efter PCI än efter CABG. I dessa studier skiljde sig inte antalet deltagare avsevärt från 

varandra. Dessa resultat talar för att PCI jämfört med CABG är en behandling som oftare 

resulterar i att patienten måste behandlas igen. I flera av studierna genomgick PCI-patienterna 

uppföljande koronarangiografier vilket CABG-patienterna inte gjorde. Till viss del kunde den 
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höga andelen revaskulariseringar i PCI-gruppen bero på att man vid dessa angiografier hittade 

stenoser som patienter inte hade symtom av men som ändå återgärdades. Tidigare forskning 

av Neik et al. [24] kom fram till likvärdiga behandlingsresultat. Detta kan tänkas bero på att 

CABG-behandling innefattar nya kärl till patienten och därmed mindre risk för KKS. Även i 

meta-analysen av Hoffman et al. [25] kom man fram till sådana resultat vad gäller upprepad 

revaskularisering, vilket förstärker detta resultat.  

 

7. Slutsats 
De flesta studierna visade att behandlingarna var likvärdiga vad gäller behandlingsresultat. 

Dock kom en studie fram till att CABG har lägre mortalitetssiffror. Behandlingarna skiljde sig 

till viss del åt vad gäller indikation och vilka faktorer som har betydelse för indikationen. 

Resultatet visade att PCI var en vanlig behandlingsmetod för patienter som drabbats av stenos 

i ett eller två kranskärl, medan CABG var mer förekommande för patienter med stenos i fler 

kranskärl. Resultatet visade ingen signifikant skillnad vad gäller antal lyckade 

revaskulariseringar, negativa händelser och mortalitet. Däremot var det en signifikant ökad 

risk att behöva genomgå upprepad revaskularisering i PCI-gruppen.   
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Bilaga 1. Tabellen ger en översikt över litteratursökningen och urvalsprocessen   
Pubmed Sökord Datum Filter Antal 

träffar 
Urval 1  
Titel 

Urval 2  
Sammanfatt-
ning 

Urval 3 
Hela 
artikeln 

Sökning 1 
 

Percutaneus 
coronary 
intervention AND 
coronary artery 
bypass grafting 
AND outcomes 

270313 10 
years, 
humans 

893 61 23 5 

Sökning 2 Percutaneous 
coronary 
intervention AND 
coronary artery 
bypass graftning 
AND mortality 
AND risks  

270313 10 
years, 
humans 

498 28 5 4 

Totalt:    2191 89 28 9 
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Bilaga 2. Tabellen ger en sammanfattning av artiklarna som ingår i resultatet  
 

Författare/ Titel/ 
År/Tidskrift 

Syfte Metod/urval Resultat Kvalitet 

Pawel E. Buszman, et 
al. Acute and Late 
outcomes of 
unprotected left main 
stenting in 
comparasion with 
surgical 
revascularization. 
2008. Journal of the 
American College of 
Cardiology 

Syftet med 
denna studie var 
att jämföra 
tidiga och sena 
behandlingsresu
ltat för patienter 
som genomgått 
PCI och CABG 
vid stenos i 
vänster huvud-
kranskärl 
(LMCA) 

105 patienter med 
LMCA 
genomgick PCI 
eller CABG. 
Ålder mellan 50-
70  

I PCI gruppen noterades en 
ökning i vänster-
kammaresejektionsfraktion vid 
första årets uppföljning. 
Patienterna utförde arbetsproven 
lika bra och angina status var 
likadan i båda grupperna. PCI var 
associerad med lägre 30-dagars 
risk för allvarliga biverkningar 
dock hade patienterna kortare 
sjukhusvistelser.  

Hög 

Duk-Woo Park et al. 
Long-term outcomes 
after stenting versus 
coronary artery 
bypass grafting for 
unprotected left main 
coronary artery 
disease. 2010. Journal 
of the American 
College of 
Cardiology  

Denna studie 
undersöker den 
långsiktiga 
säkerheten och 
effektiviteten 
med PCI och 
CABG för 
patienter med 
LMCA  

Det gjordes en 10 
år uppföljning av 
350 patienter med 
LMCA som 
genomgått PCI 
och CABG, 
patienter mellan 
50-70 år 
inkluderades  

Resultatet visade att risken för 
dödlighet, Q-vågs hjärtinfarkt 
eller stroke var likadan för båda 
grupperna. Dock visar PCI att 
upprepad revaskularisering är mer 
förekommande jämfört med 
CABG.  

Hög 

Bryan P. Yan, et al. 
Clinical 
characteristics and 
early mortality of 
patients undergoing 
coronary artery 
bypass grafting 
compared to 
percutaneous 
coronary 
intervention. 2008. 
Australasian society 
of Cardiac and 
thoracic surgeons  

Studiens syfte 
var att 
undersöka de 
kliniska 
egenskaperna 
(indikationer), 
riskprofiler och 
mortalitet bland 
patienter som 
genomgår 
CABG och PCI 

3841 patienter 
genomgick 
CABG och 4417 
patienter 
genomgick PCI  

CABG patienterna var äldre, hade 
högre incidens av diabetes, 
hjärtsvikt, nedsatt 
vänsterkammarejektionsfraktion 
(<45%), multipel 
kranskärlssjukdom, perifer- och 
cerebrovaskulär sjukdom. PCI 
patienterna hade akut hjärtinfarkt 
som indikation för 
revaskularisering. Mortaliteten för 
CABG patienterna var 1,7-1,8 % 
och 1,4-1,8 % för PCI gruppen.  

Hög 

Alaide Chieffo, et al. 
5-Year outcomes 
following 
percutaneous 
coronary intervention 
with drug-eluting 
stent implantation 
versus coronary 
artery bypass graft 
for unprotected left 
mail coronary artery 
lesions. 2010. The 
American college of 
cardiology 
foundation  

Studien hade 
som syfte att 
undersöka 5 års 
händelser 
innefattande 
dödlighet, 
hjärtinfarkt, 
stroke och 
upprepning av 
revaskulariseri-
ng för patienter 
som genomgått 
PCI eller CABG  

Totalt 249 
patienter med 
LMCA 
inkluderades i 
studien 

I den 5 åriga uppföljningen av 
patienterna visades ingen skillnad 
vad gäller dödlighet, dock var 
hjärtinfarkt och stroke mer vanligt 
för CABG patienterna. CABG 
visade en fördel med 
revaskularisering, då upprepning 
var vanligare för PCI patienter.  

Hög  
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Edward L. Hannan, et al. 
Long-term outcomes of 
coronary artery bypass 
grafting versus stent 
implantation. 2005. The 
new England journal of 
medicine.  

Studien ämnar 
kartlägga riskerna 
med CABG och 
PCI för patienter 
med multipel 
kranskärlssjukdom  

Patientregister för 
37,212 patienter 
blev granskade vad 
gäller dödlighet, 
upprepad 
revaskalusering 
inom tre år  

Överlevnaden var signifikant högre 
för CABG patienter jämfört med PCI 
patienter. CABG visade högre 
långsiktigt resultat för två eller fler 
kranskärls stenoser. Den justerade 
kvoten (ratio) för långsikts överlevnad 
var 0,64 för patienter med 3 
kranskärlsstenoser.   

Patrick W. Serruys, et al. 
Percutaneous coronary 
intervention versus 
coronary artery bypass 
grafting for severe 
coronary artery disease. 
2009. The new England 
journal of medicine 

Syftet med denna 
studie var att 
jämföra PCI och 
CABG vid 
behandling av 
patienter med tre-
kärlsjukdomar  

Randomiserad studie 
med 1800 patienter 
med tre 
kärlsjukdomar eller 
LMCA  

Resultatet visade att de preoperativa 
egenskaperna var jämförbara i både 
CABG- och PCI-patienter. Andelen 
negativa hjärt- eller cerebrovaskulära 
händelser var mer förekommande efter 
PCI än efter CABG, mestadels pga. att 
revaskularisering upprepades för PCI 
patienter. Antal dödsfall och 
hjärtinfarkter var jämlikt för båda 
grupperna, dock var stroke mer 
förekommande för CABG-patienter.  

Seung-Jung Park, et al. 
Randomized trial of 
stents versus bypass 
surgery for left main 
coronary artery disease. 
2011. The new England 
journal of medicine  

Syftet med denna 
studie var att 
jämföra PCI med 
CABG för 
patienter med 
LMCA vad gäller 
dess kortsiktiga 
och långsikta 
resultat, samt 
risker  

Randomiserad studie 
med 300 patienter 
med LMCA.  

Resultatet visade att det inte kan ges 
några specifika riktlinjer vid frågan 
om vilken av behandlingsmetoderna 
som är att föredra vad gäller resultat 
och risker. Detta pga att 
undersökningen visade att PCI och 
CABG ger ett likvärdigt resultat, d.v.s. 
att riskerna och resultaten (efter 2 års 
uppföljning) var densamma.  

Davide Capodanno, et 
al. Comparative one-
year effectiveness of 
percutaneous coronary 
intervention versus 
coronary artery bypass 
grafting in patients <75 
versus >75 years with 
unprotected left main 
disease. 2012. American 
journal of cardiology  

Syftet med denna 
studie var att 
jämföra 
effektiviteten av 
PCI och CABG, 
med hänsyn till 
patientens ålder 
(<75 år kontra <75 
år).  

Totalt inkluderade 
894 patienter i 
studien, 692 var <75 
år och 202 >75 år.  

I första årets uppföljning visade PCI 
signifikant skillnader vad gäller 
negativa händelser för patienter i ålder 
<75 men inte för patienterna i åldrarna 
>75. Vad gäller dödlighet, hjärtdöd 
och hjärtinfarkt visade både PCI och 
CABG patienter likvärdiga resultat. 
Upprepad revaskularisering var mer 
frekvent för PCI patienter i ålder <75 
år, i jämförelse med CABG patienter, 
men inte i dem i ålder <75. 

Anna Caggegi, et al. 
Comparison of one-year 
outcomes of 
percutaneous coronary 
artery bypass grafting in 
patients with 
unprotected left main 
coronary artery disease 
and acute coronary 
syndromes. 2011. 
American Journal of 
Cardiology  

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka och 
jämföra 
behandlingsres-
ultaten under 1 år 
mellan PCI och 
CABG. 

Totalt ingick 583 
patienter i studien, 
222 patienter 
behandlades med 
PCI och 361 
patienter 
behandlades med 
CABG 

Resultatet visade att en stor del av 
patienterna i CABG-gruppen 
genomgick framgångsrik 
revaskularisering med siffror på 74,7 
% kontra 42,6 % i PCI-gruppen. Vid 
30-dagars uppföljningen noterades 
ingen signifikant skillnad av negativa 
händelser mellan 
behandlingsmetoderna. Vad gäller 
mortalitet påvisades ingen signifikant 
skillnad mellan de båda 
behandlingsmetoderna. 
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