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Akut ischemi



Kronisk ischemi



Bengt, född -53

• Rökare

• Diabetes, Metfomin

• Ca 150/90

• S-kolesterol 8,2

• ”Orkar ingenting”
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Bengts vilo-EKG



Lämplig utredning? Syfte?

•Fastställa diagnos

•Riskvärdering

•Inleda individanpassad behandling för att uppnå

- Symptomlindring

- Prognosförbättring





Stress imaging

Stress-Echo
Myocardscint





Bengts Arbetsprov

”150W, avbrottsorsak ansträngningsgrad, tryck över bröstet och ST-

sänkningar lateralt 1,5 mm som snabbt går i regress i återhämtningsfasen. 

Hyperton BT-reaktion.”

Bengt: ”Är jag sjuk eller?”

Du: ”Njaee, det beror på…”

Bengt: ”Kan jag inte få remiss för en sån där sprängning?”



Ateroskleros – ”Åderförkalkning” eller ”Åderförfettning”



LAD

LCX

RCA

RCA

Kranskärlsanatomi



Stenos

Flödesbegränsning

Ischemi fokalt

Diffus kärlsjuka

”Stela kärl” och/eller

Störd microcirkulation

Diffus ischemi



Vidare utredning för Bengt?

•Lungröntgen: normalfynd

•Echocardiografi: Vänsterkammarhypertrofi, i övrigt normalt.

•Nästa steg?



Bengt, född -53

• Rökare

• Diabetes, Metfomin

• Ca 150/90

• LDL 4,5

• ”Orkar ingenting”

Farmakologisk behandling?
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Bengts coronarangiografi





FFR – Fractional Flow Reserve

• Tryckmätning i kranskärl före och efter en stenos under maximal hyperemi (adenosin)

• Signifikans: Trycket efter stenosen <80% av trycket före stenosen (FFR<0.80).



Bengt, född -53

• Rökare
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Herbert, 82 år



Hur långt har jag kvar att leva?

Andreas Rück

SCB, Livslängdstabell 2009.



J Am Coll Cardiol 2008;51:37–45

Statinbehandling till äldre (65 – 82 år)



J Am Coll Cardiol 2008;51:37–45



Ökad dödlighet vid utsatt sekundärprevention

Arch Intern Med. 2006;166(17):1842-1847. doi:10.1001/archinte.166.17.1842



Margareta 55 år

• Stressigt jobb

• Tidigare frisk 

förutom migrän

• Bröstsmärtor/tryck

- vid stress

- ibland vid anstr

• 150/90

• Kol 5,1 (LDL 2,4)



Margaretas utredning

• Arbetsprov: 160W, avbröts pga tryck över bröstet och inferolaterala ST-

sänkningar 1,5mm, hyperton BT-reaktion.

• Echocardiografi: Helt normalt.

• Stress-echo: normal bild i vila, hypokinesi anterolateralt vid dobutamin-infusion, 

bröstsmärta i slutet av belastningen.



Margaretas kranskärlsröntgen



LAD

LCX

RCA

RCA

Kranskärlsanatomi



Microvaskulär dysfunktion??



Endotelet – den endokrina tapeten





”Riskålder”

Risk (%) att dö i 

kardiovaskulär

händelse

inom 10 år

Personer

UTAN känd

kardiovaskulär

sjukdom el

diabetes



Läkemedelsverket 2013
Mycket hög risk - Statin med mål-LDL < 1.8 eller 50% reduktion

• Dokumenterad tidigare kardiovaskulär sjukdom (sekundärprevention).

• Diabetes och ytterligare minst en riskfaktor eller tecken på organskada.

• Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE ≥ 10 %.

• Njursvikt med GFR < 30 mL/min/1,73 m2 kroppsyta.

Hög risk -Statin med mål-LDL < 2.5

• Markant förhöjning av enskilda riskfaktorer, till exempel totalkolesterol > 8 mmol/L, systoliskt 

blodtryck ≥ 180 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 110 mm Hg, eller rökare med > 20 paketår.

• Diabetes utan ytterligare riskfaktor el organskada.

• Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE 5 % – < 10 %.

• Njursvikt med GFR 30–59 mL/min/1,73 m2 kroppsyta.

Måttlig risk

• Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE 1 % – < 5 %.

Låg risk

• Beräknad 10-årsrisk för kardiovaskulär död enligt SCORE < 1 %.



LMV – Hypertonibehandling 2013

Mål: <140/90

Vid diabetes: <140/85



Anginautredning, sammafattning

• Skatta ”pre test probability” (PTP), dvs klinisk värdering + sunt förnuft.

• Undvik arbetsprov vid låg PTP.

• Echocardiografi ingår i utredningen av misstänkt angina.

• Stress-Echo finns som ny möjlighet, alt scint, fyllig remiss hjälper Fyslab avgöra metod.

• Diagnostik och Riskvärdering – drivs olika långt beroende på co-morbiditet etc.

• Vid patologi på Arbetsprov/Stress-echo/Scint: Insätt farmakologisk behandling och ta 

ställning till remiss till oss för coronarangio

- Skärpt riskvärdering för att fånga upp CABG-fall 

- Patienter aktuella för symptomlindrande PCI. OBS: prova Imdur först!





Bra länkar om cardiovaskulär prevention:

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-

sjukvard/behandlingsrekommendationer/Att_forebygga_aterosklerotisk_hjart-

karlsjukdom_med%20_lakemedel_behandlingsrekommendation.pdf

http://www.ndr.nu/risk/

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/CVD-Prevention-in-

clinical-practice-European-Guidelines-on

Bra länkar om angina-handläggning:

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Stable-Coronary-

Artery-Disease-Management-of

http://www.ptresources.com/protected_Watts_to_Mets.htm

http://www.cardiology.org/tools/medcalc/duke/results.asp

http://www.fpnotebook.com/sports/Exam/DkActvtyStsIndx.htm
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