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SAMMANFATTNING 

Inledning: Idag råder det delade meningar om vilken revaskulariseringmetod som bör 

användas utav PCI och CABG vid kranskärlssjukdomar. En sammanställning av jämförande 

forskning som gjorts i ämnet kan bidra till att skapa klarhet om vilken behandling som ger 

bäst resultat. Den moderna hälso- och sjukvården spelar därmed stor roll för den framtida 

patientens vård samt strävan efter att minska antalet upprepade undersökningar, detta för 

patientens välmående men även för hälso- och sjukvårdens internationella 

kostnadsbesparingar.  

Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur patientresultat för PCI behandling och för 

bypass-operation skiljer sig för att kunna framträda vilken behandling som ger bästa möjliga 

resultat för framtida patienter. 

Metod: Systematisk litteraturstudie som sammanställer för ämnet relevanta artiklar.  

Resultat: CABG är den behandling som givit bäst resultat i studier där CABG och PCI har 

jämförts när aspekter som kardio- och cerebrovaskulära händelser, mortalitet, långsiktig 

livskvalitet och behov av upprepad revaskularisering sammanställs. De studier som gjorts 

med patienter som har njursjukdom och diabetes visar liknande resultat.  

Slutsats: Denna litteraturstudie visar på att CABG är den bästa behandlingen för patienter 

som står i valet mellan PCI och CABG eftersom att det minskar risken för kardio-och 

cerebrovaskulära händelser, mortalitet och behov av upprepad revaskularisering samtidigt 

som det ger bättre långsiktig livskvalitet i jämförelse med PCI.  

 

 

 

Nyckelord: 

PCI, CABG, Kranskärlssjukdom, Revaskularisering 
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ABSTRACT 

Introduction: When it comes to choosing treatment for patients with coronary artery disease 

the prevailing opinions are split between PCI and CABG. A review of comparative researches 

that has been done in the subject can help bring clarity in the question of which treatment has 

the best results. The modern healthcare system plays a major role in the future care of the 

patient, and efforts to reduce the number of repeated revascularizations depends on which 

method is the supreme for the patient’s well-being as well for the international healthcare’s 

cost savings. 

Purpose: The objective of this study is to find out how the results after PCI and CABG 

differences in the hope of emphasizing which treatment gives the best results for future 

patients.   

Method: Systematic literature study that compiles relevant articles for the subject. 

Result: CABG is the treatment that has given the best results in studies comparing CABG and 

PCI when comparing aspects such as cardio and cerebrovascular events, mortality, long-term 

quality of life and the need for repeated revascularization. Studies done on patients with 

kidney disease and diabetes show similar results. 

Conclusion: This comperative systematic literature study shows that CABG is the better 

option when choosing between CABG and PCI since it reduces the risk of cardio- and 

cerebrovascular events, mortality and the need for repeated revascularization while providing 

better long-term quality of life compared to PCI. 

 

 

 

Keywords: 

PCI, CABG, Coronary Artery Disease, Revascularization. 
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BAKGRUND 

Kranskärlssjukdomar 

Kranskärlssjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen idag (WHO, 2017). Därför är 

det omöjligt att undvika det stora hälsoproblem det skapar för befolkningen. Detta har 

medfört en stor utveckling inom hjärtsjukvården med ny teknik och fler 

behandlingsmöjligheter för patienterna. Nya kliniska tekniker utforskas ständigt som drar 

utvecklingen av hälso- och sjukvården framåt (V. Ponomarenko, A. Sukmanova, & A. 

Elykomov, 2018).  

 

Hjärtat är den vitala muskeln som driver blodcirkulationen runt i vår kropp och syresätter våra 

organ. Därför är ett fritt blodflöde till hjärtats kärl av stor betydelse för vår normalfunktion 

(Wang, Xu, & Xu, 2019). Kranskärlen, som försörjer själva hjärtat, är relativt smala för denna 

komplexa muskel (Doll et al., 2017). Vid en kranskärlssjukdom som koronar ateroskleros 

begränsas hjärtats blodtillförsel på grund av förträngningar i kärlen, vilket i värsta fall kan 

skapa en livshotande situation (Khera & Kathiresan, 2018). Koronar ateroskleros är en 

långvarig inflammatorisk kranskärlssjukdom som kännetecknas av plackbildning på 

kärlväggens insida. Förträngning i kranskärlen kan ge upphov till flera olika hjärt-och 

kärlsjukdomar där de vanligaste är stabil angina, akut kranskärlssjukdom, kronisk 

kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och plötslig hjärtdöd. På grund av sjukdomens natur kan 

majoriteten av patienterna leva med koronar ateroskleros i många år utan att lägga märke till 

det (Boudoulas, Triposciadis, Geleris & Boudoulas, 2016).  

 

Vid akut och kronisk kranskärlssjukdom är den rekommenderade behandlingen antingen 

Percutan Coronar Intervention eller Bypass-operation av kranskärlen, båda behandlingar med 

syftet att revaskularisera det förträngda området. Syrebristen som uppstår när hjärtat inte får 

tillräckligt med syre på grund av förträngningen ger ofta symtom i form av bröstsmärtor 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

De bakomliggande orsakerna till kranskärlssjukdomar anses vara miljöfaktorer såsom 

rökning, hypotension och hyperglykemi. Samtidigt kan den genetiska faktorn bidra till 

uppkomsten av inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar (Lu, Sun, Liu, Zheng & Zhang, 

2015). Människor med lägre socioekonomisk status har visats ha en högre risk att drabbas av 

kranskärlssjukdom (Djekic et al., 2018). Sjukdomen kan påverka arbetslivet negativt. 
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Majoriteten av personer med kranskärlssjukdomar upplever vissa begränsningar på jobbet, 

som försvårar deras möjligheter att upprätthålla ett effektivt arbetstempo (Sluman et al., 2019)  

Percutan Coronar Intervention  

Tekniken Perkutan Coronar Intervention, PCI, introducerades år 1977 och har sedan dess 

utvecklats och gjort stora framsteg inom hjärtsjukvården. Samma år i Storbritannien, översteg 

redan antalet patienter som behandlats av PCI jämfört med bypass-operation, och detta 

medförde att antalet patienter som behandlades med kirurgisk revaskularisering minskade 

(Dawkins et al., 2005). 

PCI är en icke-kirurgisk behandling av obstruktiv kranskärlssjukdom som används för att 

revaskularisera förträngda blodkärl med hjälp av ballongsprängning och oftast även stentning. 

Tekniken introducerades av den tyska radiologen och kardiologen Andreas Gruntzig (Saleh, 

Ivert & Tornvall, 2011). Behandlingen sker genom ett stickställe antingen via arteria radialis 

eller arteria femoralis som oftast resulterar i en ökad säkerhet med färre komplikationer för 

patienterna. 

 

Behandlingen sker fördelaktigast perkutant via arteria radialis. I andra hand används arteria 

femoralis eftersom det finns risk för inre blödning i buken via denna ingång. Externa 

blödningar identifieras och åtgärdas lättare vid radialispunktion och immobiliseringstiden 

efter behandlingen är kortare än vid femoralispunktion (Brancheau, Jain & Alexander, 2018).  

Given stråldos och kontrastmängd till patienten har jämförts vid interventioner via radialis 

och femoralis där resultatet visar att båda är likvärdiga för de olika insticksställen. (Becher et 

al., 2016).  

 

PCI är att föredra när kranskärlssjukdomen involverar ett eller ett fåtal kärl som är relativt 

lättåtkomliga att behandla. Om det däremot rör sig om multipla förträngningar i flera kärl är 

bypass ett bättre alternativ (Saswata et al., 2013). För patienter med diabetes mellitus med 

kranskärlssjukdom har bättre resultat visats vid bypass operation (Boden & Mancini, 2016). 

Samtidigt så visar en kohort-studie från Sverige att det finns risker med både Bypass 

operation och PCI för patienter med diabetes mellitus. (Nyström et al., 2017) 

Komplikationer är inte vanligt under PCI behandling men riskerna som finns är bland annat 

perforation eller dissektion av kärl och ockludering av kärl på grund av intervention (Dash, 

2013). Blödning är också en möjlig komplikation, dels externt genom insticksstället eller 

internt i kroppen på grund av kärlperforation. På grund av att kontrastmedel används under 
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behandlingen finns det även risk för njurpåverkan (Maree et al., 2016). Eftersom PCI är en 

intervention som utförs med hjälp av röntgen finns det risker kopplade till strålning i samband 

med undersökningen såsom vävnadsskador och långsiktiga malignitetsförändringar. Risken 

för skador minskas genom att reducera stråldosen (Farajollahi et al., 2014).  

 

Bypass-operation 

Bypass-operation av kranskärlen, eller coronary artery bypass grafting, CABG, är en öppen 

hjärtkirurgi där en del av ett blodkärl transplanteras från aorta till ett koronart blodkärl. Detta 

för att skapa en passage förbi ett ockluderat kranskärl. Syftet är att förbättra hjärtats 

blodtillförsel (Diodato & Chedrawy, 2014).  

 

Redan år 1910 presenterades bypass-operation tekniken för att omdirigera ett ockluderat kärl 

av kirurgen och nobelpristagaren Alex Carell. Metoden har utvecklat mycket sedan dess, och 

en stor milstolpe i CABG evolutionen var radiologins möjliggörande att kartlägga kärlen med 

hjälp av angiografi (Buxton & Galvin, 2013). Antalet patienter som hänvisas till bypass-

operation har ökat. Kirurgiska och anestetiska tekniker har även förbättrats, vilket gör det 

möjligt även för äldre högriskpatienter att genomgå bypass-operation (Verwijmeren, 

Noordzii, Daeter, Zanne, Peelen & Van Donagen, 2018). I En randomiserad studie tilldelades 

1800 patienter med tre-kärl eller vänster huvud kärlsjukdom som skulle genomgå antingen 

CABG eller PCI. Det deltog 897 patienter som hade genomgått CABG och 903 patienter som 

hade genomgått PCI. Syftet med studien var att jämföra hälsotillståndet efter respektive 

behandling. Hälsotillståndet inkluderade symtom, funktionsbegränsningar och livskvalité som 

patienterna därefter fick besvara genom ett skriftligt frågeformulär efter 1, 6 och 12 månader. 

I resultatet kom studiens författare fram till att patienter som genomgått CABG har mindre 

risk för repeterande revaskularisering än PCI patienterna, vilket är till en stor fördel (Cohen & 

Mohr, 2011). 

 

Operationen genomförs oftast med en metod som kallas off-pump där man använder en hjärt-

lungmaskin som tillfälligt tar över hjärtats och lungornas funktion. Med hjälp av teknikens 

utveckling har även så kallad on-pump operationer utan användning av hjärt-lungmaskin 

blivit möjligt. I en randomiserad studie där man följer upp patientgrupper som genomgått on-

pump respektive off-pump CABG fann man att den senare deltagargruppen hade lägre 

överlevnadsfrekvens fem år senare än den första (Shroyer et al., 2017).  
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Bypass-operation av kranskärlen omfattar fysiologiska, psykologiska och sociala aspekter och 

kan därför anses vara ett komplicerat ingrepp. Patienter som ska genomgå eller har genomgått 

bypass-operation har visats ha en högre risk för depression (Geulayov, Novikovc, Danknerd 

& Dankner, 2018). Vissa patienter som genomgått CABG drabbas av biverkningar som 

kardiologisk chock, smärta och stress. Stress kan försämra cirkulationen i kranskärlen vilket i 

sig ökar risken för angina pectoris och hjärtinfarkt (Bikmoradi et al., 2015). 

 

Val av behandling 

Både PCI och CABG är möjliga behandlingar för patienter som lider av kranskärlssjukdom. 

Debatten om vilken behandling som är mest lämplig har pågått i många år (Ivert, 2010). Även 

valet av optimala koronar revaskulariseringsmetod är en mycket kraftfullt debatterande fråga, 

särskilt vid kranskärlssjukdomar där flera kärl är förträngda. Flera studier har undersökt och 

jämfört PCI och bypass-operationerna för att kunna komma fram till det bästa möjliga 

behandlingssättet men än idag har denna fråga inte lyckats få ett svar med starkt genomslag 

(Habib et al., 2015). 
 

Valet av behandling bör enligt European Society of Cardiology ske i samråd mellan 

kardiolog, radiolog och patient. Patientens aktiva deltagande i vårdvalet har visat ha en positiv 

effekt på utfallet för vald behandling (Wijns et al., 2010). Majoriteten av patienter med 

kranskärlssjukdom som blev tillfrågade i en studie som gjordes i Storbritannien 2008 svarade 

att de hade föredragit PCI över den mer invasiva CABG behandlingen (Bowling, Culliford, 

Smith, Rowe & Reeves, 2008). 

 

I en åldersstandardiserad sammanställning från Socialstyrelsens patientregister är trenden 

nationellt i Sverige att välja PCI framför bypass-operation, med en frekvens på 80 respektive 

31,5 behandlingar per 100 000 invånare (Vården i siffror, 2019).  
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Figur 1. Operationsfrekvens för kranskärl i de fem största regionerna i Sverige och riket. 

 
Figur 2. Operationsfrekvens för PCI i de fem största regionerna i Sverige och riket. 



 10 

PROBLEMFORMULERING 

Även fast mortaliteten till följd av kranskärlssjukdomar har minskat i västvärlden de senaste 

årtionden till följd av en förbättring av människors hälsorelaterade livsstil och vårdens 

utveckling av behandlingsmetoder (Berg et al., 2014), kan den största globala dödsorsaken, 

med en uppskattad andel på 31%, och allvarligheten med kranskärlssjukdomar inte förbises 

(WHO, 2017). Eftersom att kranskärlssjukdomar är en av de mest vanliga dödsorsakerna idag 

så är val av behandlingsmetod en viktig fråga, för såväl patienten som för samhället.  

Vården ska praktiseras evidensbaserat och i högsta mån vara utformad i samråd med patienten 

(Socialstyrelsen, 2010). I detta fall betyder det att läkare tillsammans med patienten bör välja 

behandlingsmetod för att patienten ska få en så god vård som möjligt.  

För att komma fram till vilken behandlingsmetod som ska väljas när båda alternativen finns, 

bör aspekter som återhämtningstid, komplikationsrisk och långsiktiga resultat tas in i 

beräkning. (Maznyczka, Howard, Banning & Gershlick, 2016). 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur patientresultat för PCI behandling och för 

bypass-operation skiljer sig för att kunna framträda vilken behandling som ger bästa möjliga 

resultat för framtida patienter. 

 

Frågeställning 

Hur skiljer sig resultaten mellan patienter som genomgått PCI behandling och de som gjort 

bypass-operation av kranskärlen?  

Vilken metod är att föredra? 
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METOD 

Design 

För att bäst svara på frågeställningen valdes systematisk litteraturstudie som studiedesign för 

studien (Willman, 2016). 

 

Sökstrategi 

Artiklarna som användes i studien kommer från databaserna PubMed, Cinahl, 

PsyschARTICLES, Swepub och Web Of Science och fanns med hjälp av följande mesh 

termer: PCI, CABG och Quality of life. Efter sökning valdes artiklar ut efter titel och vid 

nästa gallring föll de artiklar bort som ansågs irrelevanta för projektet efter att 

studieförfattarna läst dess sammanfattning. Sökresultaten presenteras nedan i tabellform.  

 

Tabell 3. Sökprotokoll för artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract 

Antal valda 
artiklar 

PubMed “PCI  
Versus  
CABG” 

454 26 7 

PubMed “PCI” 
AND  
“Quality of Life” 

460 17 1 

PubMed “CABG” 
AND  
“Quality of Life” 

330 24 4 

Swepub ”PCI” AND CABG” 53 9 5 

Psych 
Articles 

”PCI” AND CABG” 29 5 2 
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Web Of 
Science 

“Quality of life” AND 
“PCI” AND “CABG” 

88 10 3  

Cinahl “PCI” versus “CABG” 173 7 1 

Cinahl “Quality of life” AND 
“PCI” AND “CABG” 

38 18 2 

Cinahl “PCI” AND “CABG” 565 20 3 

 
Urval 

Inklusionskriterier: För att artiklarna skulle inkluderas i studien krävdes att de var relevanta 

för ämnet, granskade (Peer Reviewed), publicerade mellan år 2002–2019 och tillgängliga utan 

kostnad i fulltext på svenska eller engelska via Uppsala Universitets bibliotekstjänst.  

 

Exklusionskriterier: Artiklar skrivna på annat språk än svenska eller engelska samt artiklar 

som krävde betalning exkluderades från urvalet. 

 

Bearbetning och analys 

De valda artiklarna kvalitetsgranskades och kvalitetsgraderades utefter mall från boken 

“Evidensbaserad Omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk praktik” (Willman, 2016; 

Bilaga 1 &2). Artiklarna sammanställdes sedan i kategorier för att lättare kunna presenteras 

systematiskt i resultatet. En sammanfattning av de valda artiklarna och dess kvalitetsgradering 

finns som bilaga (Bilaga 2).  
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I denna studie har vetenskapliga artiklar analyserats utan att plagiat förekommit samtidigt som 

källor till artiklarna noggrant presenterats. Artiklarna från databaserna har gått igenom 

referensgranskning, Peer Review och författarna till källorna redogörs. Artiklarna som valdes 

har antingen påvisats ha tillstånd från etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden 

har gjorts. 

 

 

RESULTAT 

De resultatmått som används för att bedöma utgången för patienterna som genomgått PCI och 

CABG i de analyserade artiklarna (Bilaga 3) innefattar kardio-, eller cerebrovaskulära 

händelser, mortalitet, upprepad revaskularisering, livskvalitet samt pneumoni som kan vara en 

komplikation efter CABG och PCI. Enligt dessa punkter kommer resultat att presenteras, 

såväl som i två ytterligare kategorier för forskning som har gjorts om två specifika 

sjukdomsgrupper med kranskärlssjukdom, närmare bestämt njursjukdom och diabetes. Ett 

avlutande stycke presenterar ekonomiska aspekter för de båda behandlingarna. 

 

Kardiovaskulära och cerebrovaskulära händelser 

I SYNTAX-studien (Synergy between PCI with Taxus and Cardiac Surgery), som var en stor 

internationell randomiserad studie med multicenter i 17 europeiska länder och USA, följdes 

1800 patienter med allvarlig kranskärlssjukdom som genomgått PCI och CABG. Allvarlig 

kranskärlssjukdom definieras i studien som trekärlssjukdom eller vänstersidig 

kranskärlssjukdom. Huvudfyndet i studien var att andelen patienter som drabbats av 

kardiovaskulära och cerebrovaskulära händelser ett år efter behandling var mindre för CABG 

patienterna än för PCI patienterna, 12.4% respektive 17.8% (Serruys et al., 2009). Fem år 

efter SYNTAX studiens början följdes resultaten för deltagarna upp igen och då hade 36.9 % 

av PCI-patienterna och 31.0% av CABG patienterna drabbats av allvarliga kardio- eller 

cerebrovaskulära händelser. Bland patienter som hade vänstersidig kranskärlssjukdom 

drabbades fler i CABG gruppen av stroke än de i PCI gruppen (Morice et al., 2014). I en 

annan studie som följde upp SYNTAX studien redan ett år tidigare än ovannämnda studie såg 

man att en stor del av CABG patienterna som fick stroke drabbades inom 30 dagar efter 

operationen, medan de flesta strokefallen i PCI gruppen skedde först efter 30 dagar (Mack et 

al., 2013).  
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I en tysk studie som jämförde PCI och CABG bland yngre och äldre patienter var det fler 

CABG patienter som drabbades av cerebrovaskulära händelser, och bland dessa var det 

procentuellt dubbelt så stor andel av de drabbade som var i den äldre gruppen jämfört med 

den yngre gruppen, 5% respektive 10% (Rittger et al., 2011). I en annan tysk studie där man 

lät en grupp av PCI och CABG genomgå flera beteendemässiga interventioner under en sju 

års tid som komplettering till den standardiserade kliniska vården fann man framförallt en 

förbättring i antal hjärthändelser i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. 

Interventionen som utfördes med vårdpersonal i syfte för att förbättra patientens levnadsvanor 

reducerade den relativa risken för hjärthändelser med 59% (Albus et al., 2009). 
  

Vidare belyser tre andra studier om vilken av metoderna PCI eller CABG som är bättre för 

patienten med trekärlssjukdom. Alla tre studier visar på att CABG föredras framför PCI (Ram 

et al., 2018; Lee m.fl., 2018; Borkon et al., 2002). 

 

Mortalitet 

I två studier där patienter från den tidigare nämnda SYNTAX studien följdes upp efter fem år 

visade sig andelen dödsfall av allmänna orsaker i PCI och CABG grupperna vara likvärdiga. I 

en av studierna fokuserade studieförfattarna på patienterna som hade komplex 

kranskärlssjukdom, och i den andra studien följdes upp en specifik undergrupp av deltagare 

som hade vänstersidig kranskärlssjukdom.  I studien om komplex kranskärlssjukdom hade 97 

CABG patienter respektive 123 PCI patenter gått bort fem år efter studiestart. Den största 

skillnaden i dödsorsaker var hjärtinfarkt som drabbat en andel på 4,1% av PCI deltagarna. För 

CABG patienterna låg denna på 0.4% (Milojevic et. al, 2016; Morice et al., 2014). 

  

För att förutsäga dödligheten hos patienter med komplex kranskärlssjukdom utvecklades efter 

SYNTAX studien ett poängsystem som heter SYNTAX score där olika poäng baserade på 

kliniska indikatorer, beskriver på utförandet av antingen PCI eller CABG för en viss patient. 

En uppdatering av poängsystemet, SYNTAX store II, gjordes i en studie med nya justeringar 

för specifika anatomiska tillstånd som anses vara bättre än den föregående som en guide för 

att kunna välja antingen PCI eller CABG som behandlingsmetod (Farooq et al., 2013). 

 

Upprepad revaskularisering 

I en SYNTAX uppföljning som ägde rum fem år efter studien jämfördes behovet för upprepad 

revaskularisering för de undersökta grupperna och frekvensen var nästan dubbelt så hög hos 

PCI patienterna än hos CABG patienterna, 25,9% jämfört med 13.7% (Parasca et al., 2016). I 
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den tidigare berörda tyska studien som jämförde äldre och yngres resultat efter PCI och 

(CABG var behovet av upprepad revaskularisering även där lägre bland CABG patienterna 

där andelen låg på 1.5% jämfört med PCI patienternas 10.5% (Rittger et al., 2011). En studie i 

USA genomfördes för att hitta den mest optimala revakulariseringsstrategin för multi-

kärlssjukdom. Studien jämförde metoden CABG, stent och läkemedelsavgivande stent för att 

se vilket behandlingssätt som skulle resultera i mest långsiktig överlevnad. Det primära 

resultatet var att CABG jämfört med de andra behandlingarna resulterade i en förbättrad 

livskvalité samt minskat behov av upprepad revaskularisering (Habib et al., 2015).  

 

Livskvalité 

I enkäter som gavs i SYNTAX-studien till både PCI och CABG patienter fick deltagarna 

skatta sin kärlkramp, frekvens och förändringen av symptom samt grad av tillfredsställelse av 

behandlingen. Deltagarna fick även skatta hur mycket deras kranskärlssjukdom påverkade 

deras livskvalitet. Enkäterna fylldes i en månad efter behandling och uppföljning skedde efter 

sex och tolv månader. Resultatet visade en minskning av kärlkrampsbesvär för CABG 

gruppen vid sex- och tolvmånaders uppföljningar. Livskvalitén var initialt bättre hos PCI-

patienterna men efter tolv månader låg det på samma nivå för båda deltagargrupper (Cohen & 

Mohr, 2011). En finsk studie där deltagarna var patienter med stabil angina som antingen 

genomgått PCI eller CABG, fick under 36 månader skatta sin livskvalitet. Resultatet liknar 

den föregående studien (Loponen et al., 2009).   

  

Två andra studier resulterade i att PCI patienter jämfört med CABG patienter hade en 

snabbare förbättring av hälsotillståndet med högre poäng på frågeformulär som behandlade 

livskvalitet och kärlkramp en månad efter behandling. Fem år efter behandlingen rapporterade 

CABG patienter högre resultat vid förbättring av kärlkramp än PCI patienter. Detta visar på 

att PCI ger en snabbare återhämtning än CABG efter ingreppet, men att den långsiktiga 

livskvaliteten är högre hos patienter som genomgått CABG (Abdallah et al., 2017; Baron et 

al., 2017). 

  

En studie från Iran genomfördes för att utvärdera samband mellan psykologisk status hos 

patienter som skulle behandlas med CABG eller PCI och samtidigt utvärdera hur patienternas 

partner upplever proceduren. Studien visade att ångest, depression och stress hos patienter och 

deras partner minskar från tiden före CABG eller PCI behandlingen till en månad efter 

behandlingen. Resultatet visar att ångest, depression och stress är oberoende av vilken ingrepp 
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patienten skall genomgå utan är mer relaterat till oerfarenhet av båda behandlingsstrategier 

(Roohafza m.fl., 2015). 

 

Pneumoni 

I USA undersöktes 324 085 patienter runt om i landet på olika sjukhus från år 2011 fram till 

slutet på år 2013 med syftet att undersöka huruvida lunginflammation var en förekommande 

påföljd efter CABG operation. Författarna till studien kom fram till att risken för att få 

lunginflammation var mycket låg efter ett CABG ingrepp, istället var det andra faktorer som 

hygienrutiner och brist på kunskap om infektioner bland vårdpersonal som låg bakom 

uppkomsten av lunginflammationen (Brescia m.fl., 2018). I en annan studie med 5465 

deltagare undersöktes hjärtinfarktpatienter som behandlats med PCI med syftet att kartlägga 

risken för dem att drabbas av lunginflammation i samband med ingreppet. Patienter som 

behandlades med PCI snabbt efter infarktens debut hade lägre risk att utveckla 

lunginflammation jämfört med de patienter som fick behandlingen senare (Lin m.fl., 2018). 

 

Njursjukdom 

I en jämförande japansk studie med multicenter som gjordes för njursjuka patienter i livets 

slutskede deltog 258 PCI patienter och 130 CABG patienter. Resultat efter PCI och CABG 

patienterna följdes upp i fem år och studien indikerade att CABG metoden var bättre jämfört 

med PCI metoden, eftersom de patienter som behandlats med den senare metoden visade sig 

ha fler fall av plötslig död och fler hjärtrelaterade sjukdomar (Marui et al., 2014). I en annan 

japansk studie där man följde dialyspatienter som genomgått PCI och CABG mellan åren 

2004 till 2007 var resultatet till skillnad från ovannämnda studie likvärdigt för båda 

behandlingarna. Det som dock kunde konstateras i studien var att patienter som genomgått 

PCI hade en större risk för blödning i samband med att stentet gick sönder (Terazawa et al., 

2012). 

 

Diabetes 

Två studier i USA där syftet var att jämföra och undersöka de båda metoderna för att kunna 

fastställa den mest lämpliga metod för kärlsjuka patienter med diabetes typ 2. De båda 

studierna visade slutligen att CABG var den bästa behandlingsmetoden för diabetespatienter, 

detta för att hälsotillstånden och livskvaliteten var betydligt bättre. För PCI-patienterna fanns 

det högre risk för dödlighet och behov av revaskularisering, vilket försämrade det allmänna 

hälsotillståndet för patienterna (Mavromatis, Samady, & King, 2015; Abdallah et al, 2013). 

Ytterligare två studier från USA och Kanada, visade liknande resultat som föregående artiklar 
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där CABG bedömdes vara en mer föredragen revaskulariseringsmetod för äldre patienter med 

diabetes typ 2. I studien från USA så hade PCI gruppen signifikant högre andelar 

postoperativa hjärtinfarkter än CABG gruppen (12,2% respektive 5,8%), upprepade 

revaskulariseringar (17,1% respektive 3,8%) och plötslig död (15,9% respektive 12,2%) 

(Shah, Yang, Bentley & Banahan, 2016). Studien från Kanada utgick ifrån antal stora 

negativa hjärt- eller cerebrovaskulära händelser, så kallade MACCE (Major Adverse 

Cardiovascular and Cerebrovascular Events) som drabbade PCI respektive CABG patienter 

som var med i studien. MACCE-resultaten var betydligt lägre hos CABG-patienterna och 

under en långsiktig uppföljning visade resultaten en märkbar riskreducering av dödligheten på 

52% för CABG-patienterna (Ramanthan et al., 2017).  

 

I 5-år uppföljning av SYNTAX deltagarna med vänstersidig kranskärlssjukdom var behovet 

för upprepad revaskulation större bland patienter som behandlats med PCI och som hade 

diabetes mellitus. Resultatet baseras på en liten patientgrupp som var 67 till antalet, vilket 

måste tas i åtanke (Morice et al., 2014). I en svensk studie följdes alla patienter med diabetes 

typ 1 som genomgått sin första flerkärlsrevaskulation mellan åren 1995 och 2013. De 2546 

patienterna som deltog i studien följdes upp efter 10 år vid vilken tidpunkt 53% av CABG 

patienterna och 45% av PCI patienterna hade avlidit. Risken för hjärtinfarkt, behov för 

revaskularisering och död på grund av hjärtsjukdom var högre i PCI gruppen (Nyström et al., 

2017). 

 

Ekonomiska aspekter 

En studie som gjordes i Iran undersökte kardiovaskulära kostnadseffekter av 75 PCI patienter 

och 34 CABG patienter med trekärlssjukdom. Denna retrospektiva kontrollerade studie 

jämförde de båda metoderna först efter fem år och därefter tio år. Studiens författare kom 

fram till att CABG är mer effektiv trots att det är en mer dyr metod (Javanbakht, Bakhsh, 

Mashayekhi, Ghaderi, & Sadeghi, 2014). I Nederländerna gjordes en studie med MARKOV 

modellen för PCI patienter där syftet var att undersöka sekundära förebyggande 

kostnadseffektivitet med reduktashämmare. 1677 PCI patienter fick därmed rutinerat 

läkemedelsintag av reduktashämmare och då ökade livskvalitén för PCI patienterna med 

75,1% chans efter ett ingrepp. Dock så kostade rutinerna upp till 734€ per patient (Chaplin, 

Scuffham, Alon, & van den Boom, 2004). 

 

 

DISKUSSION 
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I Sverige är den mest vanliga revaskulariseringmetoden för kranskärlssjukdom PCI. Men i 

denna rapport framkommer det att CABG är den behandling som givit bäst resultat i studier 

där de båda metoderna har jämförts när aspekter som kardio- och cerebrovaskulära händelser, 

mortalitet, långsiktig livskvalitet och behov av upprepad revaskularisering sammanställts. De 

studier som gjorts med patienter som har njursjukdom och diabetes visar liknande resultat.  

 

Kardiovaskulära och cerebrovaskulära händelser  

Sex studier visade på ett minskat antal kardiovaskulära och cerebrovaskulära händelser för 

patienter med allvarlig kranskärlssjukdom som behandlades med CABG jämfört med de som 

behandlades med PCI (Serruys et al., 2009; Morice et al., 2014; Rittger et al., 2011; Ram et 

al., 2018; Lee et al., 2018; Borkon et al., 2002). En möjlig anledning till att CABG fick så 

pass mycket bättre effekt vad gäller kardio- och cerebrovaskulära händelser var att alla 

deltagarna hade en allvarlig form av kranskärlssjukdom: antingen trekärlssjukdom eller 

vänstersidig kranskärlssjukdom. Enligt poängsystemet SYNTAX score II, ju högre poäng 

patienten får, desto mer allvarlig och mer utbredd är sjukdomen. Vid höga poäng är det just 

CABG som rekommenderas över PCI (Farooq et al., 2013). 

 

Mortalitet 

De två studierna där mortalitet jämfördes efter fem år, var dödlighetsvariationer av alla 

orsaker, inte märkbart mellan PCI och CABG. Däremot var mortalitet till följd av hjärtinfarkt 

signifikant mindre bland patienter som behandlades med CABG bland patienter med komplex 

kranskärlssjukdom vilket talar till bypass-operationens fördel. I studien med Morice med flera 

jämställs PCI och CABG som likvärdiga behandlingar för just vänstersidig 

kranskärlssjukdom. Detta eftersom resultaten är jämlika men ändå belyser studiens författare 

vikten av att anpassa val av behandling efter graden av kranskärlssjukdom och 

rekommenderade operation över intervention i de allvarligare fallen (Milojevic et. al, 2016; 

Morice et al., 2014). Dessa resultat är i enlighet med en annan stor nederländsk studie som 

sammanställer utfall av mortalitet i flera randomiserade studier vid jämförandet av PCI och 

CABG (Head et al., 2018) 

 

Upprepad revaskularisering 
Behov av upprepad revaskularisering är oftast en negativ följd och bör därmed undvikas i 

största mån, både för patientens livskvalité men även för den eventuella ekonomiska 

kostnaden som detta innebär för hälso- och sjukvården. De två studier som jämför både PCI 

och CABG i upprepad revaskularisering fick resultatet att flest revaskulariseringar efter utfört 
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ingrepp, skedde i PCI grupperna. I studien med Rittger med flera jämfördes resultaten mellan 

yngre och äldre patienter, och då är det viktigt att ha i åtanke att den äldre patientgruppen i 

många fall var mer sjuka och hade mer allvarliga fall av kranskärlssjukdom, i jämförelse med 

de unga patienterna (Parasca et al., 2016; Rittger et al., 2011). Detsamma gällde för studien 

som gjordes i USA där författarna sökte efter den mest optimala revaskulariseringmetoden för 

patienter med multi-kärlsjukdomar. Den senare studien hade dock 13,6% planerade PCI 

revaskulariseringar redan från studiestart, vilket i jämförelse kan ha bidragit till lägre utfall av 

revaskulariseringar hos CABG patienterna (Habib et al., 2015).  

 

Livskvalité 

De fyra artiklarna: (Cohen & Mohr, 2011), (Loponen et al., 2009), (Abdallah et al., 2017) och 

(Baron et al., 2017) som behandlar livskvalitet, visar alla en initialt snabbare återhämtning 

och därför högre skattningar av livskvalitetsparametrar hos PCI patienterna jämfört med 

CABG patienterna strax efter behandling. Här är det viktigt att ta hänsyn till att bypass-

operation är en mer invasiv åtgärd där patienten sövs, opereras och genomgår en läkeprocess 

efter ingreppet som tar flera veckor, i kontrast till PCI patienterna som är vakna under 

behandlingen och bara har ett insticksställe i radialis eller femoralis efter behandling. Med 

detta i åtanke är det därför mer intressant att jämföra de långsiktiga resultaten för livskvalitet 

när symptom från behandlingarna inte längre påverkar parametrarna. Där är CABG 

genomgående bättre än PCI med en mer effektiv ökning av patienternas livskvalité.  

 

Pneumoni 

Artikeln från USA (Brescia m.fl., 2018) visade på att få lunginflammation efter ett CABG 

ingrepp var ovanligt och de som fick pneumoni efter ingreppet fick det på grund av bristande 

hygienrutiner på sjukvårdsavdelning. Även den andra artikeln visade på att de deltagare som 

genomgått PCI behandling vid ett tidigt stadium hade låg risk för att utveckla pneumoni (Lin 

et al., 2018). Vid sammanställning av de båda artiklarna kan risken med att utveckla 

lunginflammation efter de båda ingreppen konstateras vara relativt lågt. Dock är det viktigt att 

förstå att det kan förekomma inflammation när hygienrutinerna är bristfälliga.  

 

Njursjukdom 

Patienter med njursjukdom har redan i sitt sjukdomstillstånd genomgått en hel del 

undersökningar och ingrepp sedan tidigare som kan tänkas påverka deras livskvalitet negativt. 

Båda studierna, Marui med flera och Terazawa med flera, undersökte vilken av de båda 

revaskulariseringmetoderna som passade njursjuka patienter bäst. För patienter med allvarlig 
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njursjukdom fick CABG patienterna bättre resultat och bättre livslängd än patienter som 

genomgick PCI. Det som dock ska ha i åtanke är att 52% av patienterna som deltog dog av 

olika hjärtorsaker under studieperioden på fem år: 76 av PCI patienterna och 31 CABG 

patienter, vilket kan ha påverkat slutresultatet (Marui et al., 2014).  

Den andra jämförande studien undersökte dialyspatienter där författarna till studien kom fram 

till att CABG och PCI hade liknande resultat för patienterna. Men dialyspatienterna som 

genomgått PCI hade en något större risk för blödningar vilket återigen bekräftar fördelen med 

CABG (Marui et al., 2014; Terazawa et al., 2012). 

 

Diabetes 

Diabetes är associerat med en högre risk att utveckla kranskärlssjukdom på grund av förhöjda 

värden av blodtryck, kolesterol och obesitas (Aronson & Edelman, 2014). Därför har en 

tämligen stor del av forskningen om PCI och CABG gjorts om patienter med diabetes. I de 

sex studierna som inkluderades i litteraturstudien hade CABG bäst resultat rörande tidigare 

diskuterade aspekter: kardio- och cerebrovaskulära händelser, mortalitet, livskvalitet och 

upprepad revaskularisering hos patienter med diabetes (Mavromatis, Samady, & King, 2015; 

Abdallah et al, 2013; Shah, Yang, Bentley & Banahan, 2016; Ramanthan et al., 2017; Morice 

et al., 2014; Nyström et al., 2017). På grund av diabetessjukdomens natur och den ständigt 

närvarande risken för bildandet av nya stenoser är det långsiktiga resultatet viktigast att 

jämföra i dessa fall, och där är CABG överlägset PCI. 

 

Ekonomiska aspekter 

Vid granskning av de två artiklarna om ekonomiska aspekter så fick båda studierna fram 

resultatet att CABG var dyrare men en mer effektiv metod jämfört med PCI (Javanbakht, 

Bakhsh, Mashayekhi, Ghaderi, & Sadeghi, 2014; Chaplin, Scuffham, Alon, & van den Boom, 

2004). Därmed så framstår det i den första studien som att den kortsiktiga lösningen för 

patienter med trekärlssjukdom är PCI, medan den dyra men långsiktiga lösningen är CABG. 

Anledningen till att PCI kan anses vara en temporär lösning är på grund av att behovet för 

upprepad revaskularisering för PCI patienter är högre än det för CABG, vilket resulterar i 

upprepade kostnader som till slut överstiger priset det hade kostat att välja CABG från början.  

 

Den andra studien undersökte en deltagargrupp med patienter som tidigare genomfört PCI. 

Deltagarna fick testa reduktashämmare som ett läkemedelsintag för att författarna till studien 

ville undersöka om läkemedlet hade förebyggande effekter. I resultatet framkom då att 
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livskvaliteten ökade med 75 procent för PCI-deltagarna, vilket visar att PCI med hjälp av 

läkemedel i vissa fall kan tänkas vara lika effektivt som CABG.  

 

Metoddiskussion 

Författarna ansåg att en litteraturstudie var den bästa möjliga metoden för att kunna svara på 

studiens syfte. Eftersom studiens syfte gick ut på att observera patientens livskvalitet efter 

PCI eller CABG mellan 1,6, 12 månader och upp till 5 år efter behandlingen, var det svårt att 

göra en empirisk studie eftersom författarna hade brist på tid. 

Studien baseras på 28 vetenskapliga artiklar från de olika databaserna PubMed, Cinahl, Web 

Of Science, SwePub och PsychArticles som hittades via Uppsala Universitets bibliotekstjänst. 

Författarna började med att formulera ett problemområde för att sedan kunna framföra ett 

syfte och en frågeställning till studien. Artikelsökningen utfördes med tidsavgränsning från år 

2002 och framåt. Detta för att kunna välja ut de mest relevanta och aktuella artiklarna inom 

området. De valda artiklarna kvalitetsgranskades och kvalitetsgraderades, därefter sorterades 

de med ett modifierat sorteringsprotokoll av (Willman et al., 2016). Se bilaga 2. Tillsammans 

med de bestämda inklusionskriterierna valdes enbart de artiklar som ansågs skulle kunna 

svara på studiens syfte och frågeställning ut. Av de granskade artiklarna inkluderades endast 

studier som till största del involverade behandlingarna PCI och CABG.  

 

De flesta vetenskapliga artiklarna som användes till studien hade till största del en kvantitativ 

ansats som oftast använt sig av enkäter som mätinstrument. De kvantitativa artiklarna gav 

författarna kvantifierbara data som mestadels presenteras i procent vilket underlättade 

analysering och jämförande av resultaten. Ett fåtal artiklar med kvalitativ metod inkluderades 

som bestod av observationsstudier. Det ansågs också vara ett bra sätt för att kunna jämföra en 

grupp patienter som fick PCI behandling med en annan grupp patienter som genomgick 

CABG för att sen kunna notera vad som händer med patienterna i respektive grupp.  

 

En svaghet med studien var att några få artiklar av låg kvalitet presenterades i studien vilket 

kan minska kvalitén något på studien men författarna har granskat de artiklar som ansågs varit 

av låg kvalitet och jämfört med de resterande artiklarna som visade på att resultaten och 

slutsatsen blev desamma, så att författarna kunde förlita sig på dessa artiklar. En annan 

svaghet med studien var att författarna från början bestämde sig för att exkludera artiklar som 

var mer än tio år gamla för att studien skulle vara mer relevanta med nya forskningar. Under 

studiens gång lades märke till att de fanns relevanta artiklar som var skrivna från 2002 och då 

valde författarna istället att inkludera dem i studien. 
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En styrka i studien var att författarna hade stor tillgång till jämförande artiklar om PCI och 

CABG vilket underlättade för studiens syfte och frågeställning. En annan styrka var att det 

fanns så mycket information även om specifika sjukdomstillstånd som är överrepresenterade i 

kranskärlssjukdom såsom njursjukdom och diabetes. Detta skapar en bredd i resultatet som 

gör arbetet omfattande och varierat.  

 

 

 

Förslag till framtida forskning 

Då författarna till denna litteraturstudie fann relevanta artiklar så visar detta starkt på att det 

finns tidigare forskning inom det berörda ämnet. Men vidare forskning inom detta ämne 

behövs eftersom hälso-och sjukvården ständigt utvecklas. Framtida forskning inom detta 

ämne bör utvärderas på så sätt att potentialen för en internationell standardisering förekommer 

när det gäller val av metod för mer specifika tillstånd av kranskärlssjukdom. Författarna 

föreslår även vidare studier om kombination av PCI och läkemedel eftersom detta kan vara ett 

likvärdigt och betydligt mindre invasivt ingrepp än bypass-operation av kranskärlen som kan 

ge likvärdiga resultat för vissa undergrupper av kranskärlssjukdom.  

 

 

SLUTSATS 

Forskning visade på att CABG är den bästa behandlingen för patienter eftersom det minskar 

risken för kardio-och cerebrovaskulära händelser, mortalitet och behov av upprepad 

revaskularisering samtidigt som det ger bättre långsiktig livskvalitet i jämförelse med PCI. 

Idag anses PCI vara ett effektivt behandlingssätt när kranskärlssjukdomar involverar ett eller 

ett fåtal kärl som är relativt lättåtkomliga att behandla. CABG anses vara bästa möjliga 

behandlingssätt när det rör sig om multipla förträngningar i flera kärl eller när det rör sig om 

förträngningar i vänster kranskärl.  
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PCI- metoden för att 
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717 patienter som antingen 
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Bypass 

Syftet med denna 

studie var att jämföra 
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252 PCI-patienter och 223 
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Holmes,  
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following PCI 
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kontrollerad 
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dödsorsak men CABG 

visade sig vara 

Hög 
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year follow-up of 

SYNTAX 

 

kranskärlssjukdom 

med PCI versus 

CABG  

associerad med en 

signifikant reducerat 

frekvens av hjärtinfarkt 

jämfört med PCI. 

Farooq, van 

Klaveren, 

Steyerberg, 

Meliga, 

Vergouwe, 

Chieffo… 

Serruys, 

2013, 

Nederländerna 

Anatomical and 

clinical 

characteristics to 

guide decision 

making between 

coronary artery 

bypass surgery and 

percutaneous 

coronary 

intervention for 

individual 

patients: 

development and 

validation of 

SYNTAX score II 

Uppdatera SYNTAX 

score till en bättre 

version som kan 

användas som en 

guide vid val av PCI 

eller CABG med 

bättre resultat.  

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad 

studie  

1800 patienter som hade 

3-kärlsjukdom och som 

skulle genomgå antingen 

PCI eller CABG deltog i 

studien. 

SYNTAX score II 

används med fördel som 

guide i val mellan PCI 

och CABG framför dess 

föregångare.  

Hög 
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Parasca, Head, 

Milojevic, Mack,  

Serruys, Morice, 

… Kappetein. 

2016 

USA 

 

Incidence, 

Characteristics, 

Predictors, and 

Outcomes of 

Repeat 

Revascularization 

After 

Percutaneous 

Coronary 

Intervention and 

Coronary Artery 

Bypass Grafting 

Undersöka förekomst, 

förutsägning, 

egenskaper och 

resultat av upprepad 

revaskularisering 

under 5 års 

uppföljning av 

SYNTAX (Synergy 

Between Percutaneous 

Coronary Intervention 

With 

TAXUS och 

hjärtkirurgi) studien. 

 

Randomiserad 

prospektiv studie 

1800 patienter med 

trekärlssjukdom eller 

förträngning i vänster 

kranskärl deltog. Ungefär 

hälften fick genomgå 

CABG, resten PCI.  

Upprepade 

revaskulariseringar var 

mycket vanligare efter att 

initialt ha genomgått PCI 

jämfört med CABG för 

komplex 

kranskärlssjukdom.  

Hög 

Cohen & Mohr, 

2011, 

USA 

 

Quality of Life 

after PCI with 

Drug-Eluting 

Stents or 

Coronary-Artery 

Bypass Surgery  

Att jämföra 

livskvaliteten efter 

PCI med 

läkemedelsavgivande 

stent och CABG. 

 

Randomiserad 

studie 

1800 patienter med 

trekärlssjuka eller 

förträngning i vänster 

kranskärl som skulle 

genomgå CABG (897) eller 

PCI med 

Bland patienter med 

trekärlssjuka eller 

förträngning i vänster 

kranskärl upplevde några 

fler i CABG gruppen 

minskade angina besvär 

Hög 
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 läkemedelsavgivande stent 

(903) deltog. Livskvaliteten 

undersöktes vid start samt 

1, 6, och 12 månader senare 

med hjälp av SAQ och SF-

36.  

än PCI gruppen vid 6 och 

12 månaders uppföljning 

av livskvalitén. 

 

 

Loponen, Luther, 

Korpilahti, 

Wistbacka, 

Huhtala, Laurikka 

& Tarkka, 

2009, 

Finland 

 

HRQoL after 

coronary artery 

bypass grafting 

and percutaneous 

coronary 

intervention for 

stable angina  

Bedöma 

hälsorelaterad 

livskvalitet (HRQoL) 

och förändring i 

NYHA-

klassifikationen efter 

CABG eller PCI vid 

stabil 

kranskärlssjukdom. 

Icke-randomiserad 

studie 

CABG-gruppen bestod av 

469 patienter. 240 patienter 

behandlades med CABG 

och 229 patienter 

behandlades med PCI. 

HRQoL mättes prospektivt 

med hjälp av 15D-

instrumentet (mäter 

livskvalitet.  

CABG-patienterna 

uppnådde samma nivå av 

HRQoL PCI-patienterna. 

CABG-patienterna kunde 

också få bättre lindring 

av sina symptom vid 

halvtids uppföljningen.  

Medel 
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Abdallah, M. S., 

Wang, K., 

Magnuson, E. A., 

Cohen, D. J., 

Osnabrugge, R. 

L., Kappetein, A. 

P., Serruys, P. W., 

Morice, M. C., 

Mohr, F. A., 2017, 

Tyskland 

 

 

Quality of life 

after surgery or 

DES in patients 

with 3-vessel of 

left main disease. 

 

Syftet med studien var 

att jämföra de 

långsiktiga 

livskvalitets 

fördelarna med 

DES/PCI versus 

CABG för patienter 

med 3-kärlsjukdom 

eller vänster huvud 

kärlsjukdom. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie  

 

1800 patienter som 

antingen hade 3-

kärlsjukdom eller vänster 

huvud kärlsjukdom deltog i 

studien  

 

Hälsotillstånd resultatet 

visade att patienter med 

3-kärlsjukdom eller 

vänster huvud 

kärlsjukdom gav CABG 

ingreppet bättre “angina 

relief” än PCI 

 

Hög 

Abdallah, Wang, 

Magnuson, 

Cohen, 

Osnabrugge, 

Kappetein…  

Mohr,  

2013,  

Tyskland 

Quality of life 

after surgery or 

DES in patients 

with 3-vessel of 

left main disease. 

Syftet med studien var 

att jämföra de 

långsiktiga 

livskvalitets 

fördelarna med 

DES/PCI versus 

CABG för patienter 

med 3-kärlsjukdom 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie  

1800 patienter som 

antingen hade 3-

kärlsjukdom eller vänster 

huvud kärlsjukdom deltog i 

studien. 

Hälsotillstånd resultatet 

visade att patienter med 

3-kärlsjukdom eller 

vänster huvud 

kärlsjukdom gav CABG 

ingreppet bättre “angina 

relief” än PCI. 

Hög 
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eller vänster huvud 

kärlsjukdom. 

Baron, 

Chinnakondepalli, 

Magnuson, 

Kandzari, Puskas, 

Ben-Yehuda, … 

Cohen,  

2017,  

USA 

Quality-of-life 

after everlimus-

Eluting stents or 

Bypass surgery for 

left main disease: 

results from the 

EXCELL trial 

Syftet med studien var 

att förstå effekterna av 

revaskularisering- 

strategin ur 

patienternas 

perspektiv. 

Prospektiv 

randomiserad 

studie 

1905 patienter med 

kvarvarande kärlsjukdom 

genomgick PCI eller 

CABG, varav 1788 deltog i 

Qol (Quality of life) 

livskvalitéundersökningen. 

Patienter med LMCAD 

(kvarvarande 

kranskärlssjukdom) med 

låg eller mellanliggande 

CAD-komplex 

resulterade PCI och 

CABG till liknande 

livskvalitéförbättring, 

även om en större nytta 

observerades med PCI.  

Hög 
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Roohafza, 

Sadeghi, Khani, 

Andalib, Alikhasi, 

Rafiei,  

2014,  

Iran 

Psychological 

state in patients 

undergoing 

coronary artery 

bypass grafting 

surgery or 

percutaneous 

coronary 

intervention and 

their spouses 

Syftet var att jämföra 

trenden av ångest, 

depression och 

stressnivåer hos 

patienter och deras 

närstående/partner, 

före och en månad 

efter respektive 

behandling. 

Kvantitativ 

longitudinella 

studie  

Av 200 par som 

rekryterades från ett 

sjukhus i Iran deltog totalt 

196 par i studien. 

Ångest, depression och 

stressnivå hos patienter 

och deras partner 

minskar från tiden före 

CABG eller PCI 

proceduren till 1 månad 

efter proceduren. Det 

finns ett starkt samband 

mellan ångest, 

depression och stress hos 

patienter och deras 

partner när patienterna 

ska genomgå CABG och 

PCI. 

Medel 

Brescia, 

Rankin,Cyr, 

Jacobs, Prager, 

Zhang... Likosky,  

2002,  

USA 

Determinants of 

Variation in 

Pneumonia Rates 

After Coronary 

Artery Bypass 

Grafting 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka patienter 

som genomgått 

CABG och dess 

avgörande samt 

Prospektiv 

kohortstudie 
324, 085 deltagare som 

gjort CABG, från 1 juli 

2011 till 31 december 

2013, totalt 998 sjukhus 

runtom i USA. 

Patientrisker för att få 

lunginflammation efter 

CABG var mycket låg 

samt varierade från 

sjukhus till sjukhus. 

Andra faktorer såsom 

Hög 
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utlösande faktorer för 

lunginflammation. 

förbättrad förståelse för 

hygienrutiner 

minskade dessa 

infektioner som kan 

uppstå efter CABG-

ingreppet.  

Lin, Chang, 

Chi, Chuang, 

Chien,  

2018,  

Taiwan.  

Effect of early 

percutaneous 

coronary 

intervention on 

one-year risk of 

pneumonia and 

pneumonia-

related adverse 

outcomes in 

patients with 

acute 

myocardial 

infarction 

Syftet med denna 

undersökning var att 

undersöka tidigt 

gjorda PCI 

undersökningar på 

patienter med akut 

hjärtinfarkt.  

Kontrollerad 

kohortstudie. 

4,732 patienter utan akut 

hjärtinfarkt och 5,465 

patienter med akut 

hjärtinfarkt som 

genomgått PCI. 

Användning av NHIRD 

(National Health 

Insurance Research 

Database).  

Patienter som 

genomgått den tidiga 

PCI behandlingen efter 

en akut hjärtinfarkt 

fick mindre risk för 

lunginflammation än 

patienter som gjorde 

PCI senare. 

Hög 
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Marui, Kimura, 

Nihiwaki, 

Mitsudo, 

Komiya, Hanya, 

Shiomi … 

Sakata, 2014, 

Japan 

Percutaneous 

Coronary 

Intervention 

Versus Coronary 

Artery Bypass 

Grafting in 

Patients With 

End-Stage Renal 

Disease 

Requiring 

Dialysis (5-Year 

Outcomes of the 

CREDO-Kyoto 

PCI/CABG 

Registry Cohort-

2) 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om PCI-

metoden eller 

CABG-metoden var 

bäst för njursjuka 

patienter som 

befinner sig i 

slutskedet. 

Prospektiv 

kohortstudie.   

201 patienter totalt. 76 

patienter som genomgick 

PCI dog och 31 patienter 

som genomgått CABG 

dog under den 5-år långa 

studien. 

CABG-metoden visade 

sig vara bättre för 

njursjuka patienter i 

slutskedet. Detta då 

PCI-metoden visade 

sig ha fler plötslig död 

samt hjärtrelaterade 

sjukdomar än CABG-

metoden. 

Hög 
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Terazawa, 

Tajima, Takami, 

Tanaka, ´Okada, 

Usui, Ueda,  

2012,  

Japan 

Early and Late 

Outcomes of 

Coronary Artery 

Bypass Surgery 

Versus 

Percutaneous 

Coronary 

Intervention 

with Drug-

Eluting stents 

for Dialysis 

Patients 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka tidiga och 

sena konsekvenser 

av CABG och PCI- 

metoderna för 

Dialyspatienter. 

Retrospektiv 

kontrollerad 

studie 

125 Dialyspatienter under 

år 2004 till 2007. 58 

CABG- patienter och 67 

PCI patienter. Första 

kontroll efter 30-dagar 

därefter 1 år,3 år och 5-

år. 

Inga stora skillnader 

mellan de båda 

metoderna dock visar 

studien att PCI 

patienterna hade lite 

högre risk för att stent 

går sönder och därmed 

så är CABG-metoden 

var långsiktigt bättre 

för Dialyspatienterna 

Hög 

Mavromatis, 

Samady, King,  

2015,  

USA 

Revascularizatio

n in Patients 

with Diabetes: 

PCI or CABG or 

None at All 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om PCI-

metoden, CABG- 

metoden eller ingen 

av metoderna, var 

mest lämpad till 

diabetespatienter 

Metaanalys 7821 patienter, varav 

1233 patienter med 

diabetes 

Diabetespatienter bör 

använda sig utav 

CABG-metoden då det 

har visat att risken för 

dödlighet är mindre än 

om patienten använder 

PCI-metoden. 

Hög 
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som behöver en 

återställning av 

blodcirkulationen. 

Nyström, Sartipy, 

Franzén, Eliasson, 

Gudbjörnsdottir, 

Miftaraj, … 

Holzmann,  

2017, 

Sverige 

PCI Versus CABG 

in Patients With 

Type 1 

Diabetes�and 

Multivessel 

Disease  

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka patienter 

med diabetes typ 1 

och flerkärlssjukdom 

kan gynnas mest av 

CABG eller PCI.  

Kohort 

observationsstudie 

Alla patienter med diabetes 

typ 1 som genomgick sin 

första flerkärlsrevakulation 

i Sverige mellan åren 1995 

och 2013. Totalt 2546 

stycken.  

 

 

PCI, jämfört med CABG, 

var förknippat med större 

risker för mortalitet i 

hjärt-kärlsjukdomar, 

hjärtinfarkt och 

upprepade 

revakulariseringar. Vilket 

tyder på att CABG bör 

vara den föredragna 

behandlingen för 

patienter med diabetes 

typ 1 med 

flerkärlssjukdom. 

Medel 

Javanbakht, 

Yazdani Baksh, 

Mashayekhi, 

Coronary Bypass 

Surgery Versus 

Percutaneous 

Coronary 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

kostnadseffekterna för 

Retrospektiv 

kontrollerad 

studie 

75 patienter som genomgått 

PCI och 34 patienter som 

genomgått CABG under två 

grupper där båda metoderna 

Trots att CABG är en 

mer dyr metod så är det 

mer effektivt för 

patienter med flerkärls 

Medel 
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Ghaderi, 

Sadeghi,  

2014,  

Iran 

Intervention: Cost-

Effectiveness in 

Iran: A study in 

Patients With 

Multivessel 

Coronary Artery 

Disease 

patienter med flera 

kärlsjukdomar som 

genomgått CABG 

eller PCI i det aktuella 

samhället. 

jämfördes först efter 5-år 

och därefter 10-år. 

sjukdomar än PCI-

metoden. 

Chaplin, 

Scuffham, Alon, 

Van den Boom, 

2004, 

Nederländerna 

Secondary 

prevention after 

PCI: the cost-

effectiveness of 

statin therapy in 

the Netherlands 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sekundära 

förebyggande 

kostnadseffektivitet 

med 

reduktashämmare 

efter ett PCI-ingrepp 

för patienter i 

Nederländerna.  

 

Dubbelblind 

kontrollerad 

studie 

1677 patienter som sedan 

tidigare hade genomgått 

PCI. Markov modellen 

tillsattes. 

Rutinerat 

läkemedelsintag av 

reduktashämmare ökade 

till 75,1% chans för ett 

förebyggande 

kostnadseffektivt sätt att 

förbättra livskvalitén på 

PCI-patienter. 

Rutinerna kostade 

734€/patient medan 

QALY kostade 

9312€/patient. 

Medel 
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