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Hva er nytt

� Tittel: stabil � kronisk

� 6 Senarioer 

� CT kanskje ikke løftet så mye frem som forventet?

� PTP tabell endret 

� Funksjonsvurdering av stensoer

� A-EKG: ikke brukbar for rule in/rule out

� Anamnese sentralt

� Endrer de eksisterende praksis ?

� Vil PTP vurdering ha betydning ?

� Lokale forhold avgjørende

� Mistenkt CAD ut fra CT: hva gjør vi ?

...The new set of PTPs may

substantially reduce the need for 

non-invasive and invasive tests in 

patients with suspected stable 

CAD...

2019 ESC Guideline Chronic Coronary Syndrome, EHJ 2019

Sentrale årsaker til myokard-iskemiSentrale årsaker til myokard-iskemi
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...one third of patients without known disease who underwent elective cardiac
catheterization had obstructive coronary artery disease. Better strategies for risk 
stratification are needed .....

Patel R. et NEJM 2010

Stabil angina

� Meget god prognose

� Årlig mortalitet 1-2% (død, MI)

� Stor pasientgruppe

� Risiko i livsløpet 

� Stabil angina 6-7%

� Ikke kardial brystsmerte 20-30% 

Chest pain of recent onset: NICE Guidelines 2016



Stabil angina

� Påvise om pasienten har kransåresykdom

� Behandle symptomer 

� Redusere sykelighet og død

� Redusere belastningen på helsetjenesten 

Hovedformål med utredning og behandling

Chest pain of recent onset: NICE Guidelines 2016

Strukturert utredning

� ESC-gudielines (2019)

� Amerikanske guidelines (2012)/Focused Update 2014

� NICE (2010)

⇒ Alle anbefaler strukturert utredning

2019 ESC Guideline Chronic Coronary Syndrome, EHJ 2019

ACC/AHA Guideline for IHD. JACC 2012/Circ 2014

http://guidance.nice.org.uk/CG95/NICEGuidance/pdf/English



Videre utredning ESC 2013

3) Høy pretest sannsynlighet (>85%)

→OMT/Invasiv utredning (FFR)

1) Lav pretest sannsynlighet (< 15%)                                                                                            

→ Vurdere annen årsak?

2) Intermediær pretest sannsynlighet (15-85%)   

→ Lav-intermediær risiko (15-50%): 

koronar-CT/A-EKG

→ Høy-intermediær risiko (50-85%): 

stressekko, Scintigrafi, stress-MR.

2019 ESC Guideline Chronic Coronary Syndrome, EHJ 2019

2019



• ...Therefore, this task Force recongnizes that the preformance of diagnostic testing in patients with a 
new PTP of 5-15% more closely reflects current clinical practice and may be considered, particularly if
symptoms are limiting and requier claiification

Videre utredning

Målet er å påvise betydningsfull kransåresykdom 

Anatomiske tester Funksjonelle tester 

1. Arbeids-EKG 

2. Stressekko

3. Myokard 

perfusjonsscintigrafi

4. Stress-MR

1. Angiografi

2. CT

1. FFR

2. Koronar flow reserve

3. CT-FFR

4. CT-SPECT/PET 

Lokale forhold avgjør valg av metoder
2019 ESC Guideline Chronic Coronary Syndrome, EHJ 2019



Koronar-CT

�Beste non-invasive anatomiske fremstilling

�Meget god test for å utelukke kransåresykdom

�Stråling: 15 mSv � dagens utstyr ca 3 mSv

�Tradisjonelt brukt ved

�lav-intermediær pretest sannsynlighet

Den iskemiske kaskaden 

Funksjonell test påviser følgende av redusert O2 tilførsel til myokard

Coronar flow reserve
PET

Stressekko
Scintigrafi
Stress MR

A-EKG

Anamnese 



Arbeids-EKG

� Ergometersykkel
� Tredemølle
� m/12 kanals EKG

� Enkel, billig, utbredt

� 1.-test + vurdering av spesialist

� Prognostisk betydning

� Begrensninger

� Redusert sensitivitet (kvinner, 45-50%)

� Patologisk hvile EKG

� Problemer med sykling/gange

Bildedannende stresstest

� Basert på to prinsipp
� Påvise redusert perfusjon

� Påvise redusert  kontraktilitet

� To veletablerte metoder: 
� Stressekkokardiografi

� Myokard perfusjonsscintigrafi

� Nyere metoder; Stress-MR og PET.

� Fysiologisk eller farmakologisk stress 

� Sensitivitet (75-90%) og spesifisitet (70-100%)



Stressekko

Regional myokardial dysfunksjon = iskemi
Lualdi and Pamela JASE -97

Lav dose: 
� Bedrer perfusjon
� Rekrutterer myokard
� Øker kontraksjoner
Høy dose: 
� Økt O2-behov
� Veggforstyrrelse ved sign. stenose 

Opptak av bilder
� Hvile og stress/belastning

Metoder: 
� SPECT 

� en del i bruk
� Høy strålebelastning: 5-7  mSv

� PET 
� Lite utbredt

Begrensninger:
� betydelig overvekt

� Mammaskygge

� BALANSERT ISKEMI

En av de største 
enkeltstående 
bidragsytere til 

medisinsk 
strålebelastning i 

USA 

Myokard perfusjonscintigrafi



Grunnleggende konsept

Link mellom angina og en trang stenose

...men er det så enkelt......

Mikrovaskulær angina

� Kvinner med typisk angina

� Angio: ingen forsnevringer

� Redusert mikrovaskulær funksjon

Prescott E et al AHJ 2014



PCI ved stabil angina

Stabil angina + funksjonell stenose (DS>70%, FFR < 0,80)

Optimal medikamentell behandling + PCI/placebo (sham)

40 år med PCI – Nå første sham/placebokontrollerte studie

Twitter storm: 1557 tweets, 24 medieoppslag
google søk: PCI and placebo: > 1600 treff 

Last nail in the coffin for PCI in stable angina? 
The Lancet Editorial nov 2017

Ingen effekt av PCI på symptomer 

Rasha Al-Lamee

The Lancet 2017

Intermediær = nesten alle 

Pretest sannsynlighet

2019 ESC Guideline Chronic Coronary Syndrome, EHJ 2019



Intermediær = nesten alle 

Pretest sannsynlighet

2019 ESC Guideline Chronic Coronary Syndrome, EHJ 2019

2013�2019

PTP redusert med 1/3

Promise 50 % av pas: intermed � < 15% PTP 

God prognose (< 1% CV død/MI) = trygt 

Intermediær = nesten alle 

Diamond og Forrester kriteriene:
� Bygger på studier fra 1933-1974
� Angiografi (≥50% )/autopsifunn

PROMISE
� CT-angio studie, n=10.003
� Forventet ut fra D og F: 53% � 11 % hadde 

kransåresykdom
� Primært endepunkt forventet 8%  fra D og F � 3% fikk det

Betydelig overestimering ut fra gjeldende risikokalkulator
Chest pain of recent onset: NICE Guidelines 2016

Typical or atypical angina: refer directly for 
diagnostic imaging

DIAGNOSTIC TESTING 2016

• 64-slice (or above) CTCA for all patients
• Functional imaging if CTCA is non-diagnostic or 

diagnosis is uncertain in patiens with known CAD

Utredning
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One-size-fits-all-test: tror vi på det?

Hva med
� ♀med angina og normale koronarkar (50%)?
� Konsekvens?
� UK: CT-maskiner: ↑ 700%
� Opprettholde kvalitet?
� CCT: hva med det utenom kransårene?
� Stresstester: ↑⇢↓

Utredning

... The answer could change the standard of care for the more than half a million 
Americans annually .....



ISCHEMIA trail

�Indusert iskemi på stressundersøkelse

�Randomiserer før angio

�Primært endepunkt: CV død eller MI

�n = 8000 

https://www.ischemiatrial.org/

Revaskularisering + OMT vrs OMT alene 

Refleksjoner

Utredning: 

� klinisk vurdering: helt sentral

�diagnostikk: one-size-fits-all-test?

� Fremtiden: kombinere anatomi og funksjon

Kronisk angina �Flere komponenter 

� Stenose 

�Mikrovaskulær komponent

�Ny gruppe pasienter: CCT 0-50% stenose?

1

2

Stor pasientgruppe: våre valg � betydning for helsevesenet 3

?



VIABILITET

Mann 60 år

� Innlagt med lungeødem

� Påvist 3-karsykdom

� Ekko
�Dilatert generelt svekket venstre ventrikkel

� EF 25-30 %

Hjertemøte � viabilitetsvurdering



� 1 side (totalt 98 sider)

...Assessment of ischaemia provides
incremental benefit over viability in 
mild to moderate CAD, but with
extensive CAD viability assessment
may be sufficient...



Viabilitet

� Regional VV-dysfunksjon ved koronarsykdom

�Irreversibelt ved arr

�Mulig reversibelt ved stunning/hibernering 

Viabilitet

Flere studier har vist bedret 

VV-ventrikkelfunksjon og prognose ved påvist 
viabilitet og revaskularisering

Så kom STICH.........



STICH

�Hjelper CABG ved CAD og svikt ? 

� 1212 pas med EF < 35% 

=> Medisinsk behandling alene eller med CABG

STICH; NEJM 2011

Konklusjon

� Ingen signifikant effekt i forhold til død (any cause). 

STICH

�Svakheter 

�Få pasienter uten viabilitet

�Vanskelig å finne pasienter (lang inklusjontid)

�Viabilitet ikke gradert: ja eller nei

�Viabilitet etter STICH ?



Viabilittet

Viabilitet

�Prognose: relatert til VV-dysfunksjon

�EF<40% => kan profitere signifikant på bedring

R.Sicari EHJCI -12

Ekkokardiografi

� Akinesi/dyskinesi + veggtykkelse > 5 mm
�Viabelt ? => lavdose dobu stressekko

� Akinesi/dyskinesi + veggtykkelse < 5 mm 
� Ikke viabelt

� Ekko i hvile
�Veggtykkelse > 7 mm (>90% sen, 50% spes)
�Restriktiv fylning (DecT < 140 ms): lite å hente

Yong Y, Circulation 2001;103:1232–7



Kim NEJM 2000

Infarktstørrelse 
prediktor for 

kontraktil reserve

Nagel, JACC CVI 2012



Oppsummering viabilitet 

� Indikasjon: VV-dysfunksjon ved Angina/Svikt

�Metoder
� Stress ekko

� Stress MR

� Fortsatt nyttig å vurdere viabilitet, selv etter STICH

MEN vurder pasienten, klinikken og nytte/risiko 


