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Förkortningar	  
	  

ACEI	   	   	   Angiotensin	  converting	  enzyme	  inhibitor	  
AMI	   	   	   Akut	  hjärtinfarkt	  
ARB	   	   	   Angiotensinreceptorblockare	  
CABG	   	   	   Koronar	  bypasskirurgi	  
CK-‐MB	  	   	   Kreatininkinas	  –	  muscle/brain	  	  
CPAP	   	   	   Continuous	  positive	  airway	  pressure	  
CRF	   	   	   Case	  report	  form	  
CRP	   	   	   C-‐reaktivt	  protein	  
cTn	   	   	   Hjärtspecifikt	  Troponin	  
EKG	   	   	   Elektrokardiografi	  
F-‐glukos	   	   Fasteblodsocker	  
Ger.	  Ortopedi	  	   Geriatrisk	  ortopediavdelning	  	  
Hb	   	   	   Hemoglobin	  
HIA	   	   	   Hjärtintensivavdelning	  
Inh	   	   	   Inhalation	  
IQR	   	   	   Interquartile	  range	  	  
Iv	   	   	   Intravenöst	  
IVA	   	   	   Intensivvårdsavdeling	  
Kard	   	   	   Kardiologiavdelning	  
KOL	   	   	   Kronisk	  obstruktiv	  lungsjukdom	  
LBBB	   	   	   Vänstersidigt	  skänkelblock	  
LE	   	   	   Lungemboli	  
LMWH	  	   	   Lågmolekylärt	  heparin	  
LV-‐EF	   	   	   Vänsterkammar-‐ejektionsfraktion	  
m	   	   	   Medelvärde	  
M	   	   	   Medianvärde	  
MAVA	   	   	   Medicinsk	  akutvårdsavdelning	  
mg	  	   	   	   Milligram	  
n	   	   	   Antal	  
ng	   	   	   Nanogram	  
Ns	   	   	   Ej	  signifikant	  
NSTEMI	   	   Icke-‐ST-‐höjningsinfarkt	  
Nt-‐proBNP	   	   Hjärtsviktsmarkör	  
PCI	   	   	   Perkutan	  koronarintervention	  	  
Po	   	   	   Peroralt	  
Sc	   	   	   Subkutant	  	  
SD	   	   	   Standarddeviation	  
SIRS	   	   	   Systemiskt	  inflammationsresponssyndrom	  
STEMI	  	   	   ST-‐höjningsinfarkt	  
TIA	   	   	   Transitorisk	  ischemisk	  attack	  
Tn	   	   	   Troponin	  
ug	   	   	   Mikrogram	  
URL	   	   	   Upper	  reference	  limit	  
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Abstract	  
	  

Background:	  In	  2007	  the	  Universal	  Definition	  of	  Myocardial	  Infarction	  divided	  acute	  

myocardial	  infarction	  (AMI)	  into	  5	  subtypes	  based	  on	  the	  underlying	  pathophysiological	  

causes	  leading	  to	  the	  infarction.	  While	  type	  1	  AMI	  results	  from	  the	  formation	  of	  

coronary	  thrombosis	  type	  2	  is	  caused	  by	  other	  mechanisms	  leading	  to	  a	  cardiac	  

imbalance	  of	  oxygen	  supply	  and	  demand.	  Little	  is	  known	  about	  what	  characterizes	  type	  

2	  AMI	  and	  there	  are	  no	  criteria	  for	  how	  to	  differentiate	  this	  subtype	  from	  other	  AMI-‐

subtypes	  or	  from	  states	  of	  non-‐ischemic	  myocardial	  damage.	  	  

Methods:	  Two	  hundred	  patients	  who	  received	  in-‐hospital	  treatment	  due	  to	  AMI	  in	  2011	  

were	  retrospectively	  rediagnosed	  and	  reclassified	  into	  different	  subtypes	  according	  to	  

the	  Universal	  Definition.	  Half	  of	  these	  patients	  had	  been	  registered	  in	  SWEDEHEART	  –	  a	  

national	  register	  of	  heart	  diseases.	  

Results:	  one	  hundred	  and	  sixty-‐one	  patients	  met	  the	  AMI-‐criteria.	  In	  comparison	  to	  

type	  1-‐,	  patients	  with	  type	  2	  AMI	  were	  generally	  older	  and	  had	  more	  comorbities.	  Few	  

type	  2	  AMI	  patients	  underwent	  coronary	  angiography	  (14,3%)	  or	  revascularization	  

treatment	  (4,8%).	  They	  were	  less	  likely	  to	  get	  conventional	  medical	  AMI	  treatment,	  

instead	  treatment	  was	  aimed	  towards	  the	  underlying	  diseases.	  The	  most	  frequent	  

mechanisms	  causing	  type	  2	  AMI	  were	  tachycardia,	  anemia	  and	  shock.	  21,4%	  of	  the	  type	  

2	  AMI	  patients	  suffered	  in-‐hospital	  mortality	  compared	  to	  6,7%	  of	  the	  type	  1	  AMI	  

patients.	  

Conclusions:	  In	  comparison	  to	  type	  1-‐,	  patients	  with	  type	  2	  AMI	  are	  generally	  older	  and	  

have	  more	  comorbidities.	  They	  rarely	  undergo	  invasive	  investigation	  or	  treatment	  and	  

pharmaceutical	  treatment	  is	  aimed	  towards	  the	  underlying	  causes.	  	  
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Sammanfattning	  
	  

Bakgrund:	  The	  Universal	  Definition	  of	  Myocardial	  Infarction	  införde	  2007	  en	  

klassificering	  av	  hjärtinfarkt	  (AMI)	  i	  5	  olika	  subtyper	  beroende	  på	  vilken	  patofysologisk	  

mekanism	  som	  gett	  upphov	  till	  den	  ischemiska	  hjärtmuskelskadan.	  Medan	  Typ	  1	  AMI	  

uppstår	  till	  följd	  av	  plackruptur	  och	  trombosbildning	  i	  hjärtats	  kranskärl	  orsakas	  Typ	  2	  

AMI	  av	  andra	  mekanismer	  som	  leder	  till	  en	  obalans	  i	  tillgång	  och	  efterfrågan	  på	  syre	  till	  

hjärtat.	  Lite	  är	  känt	  om	  vad	  som	  karaktäriserar	  typ	  2	  AMI	  och	  det	  saknas	  tydliga	  

kriterier	  för	  hur	  man	  skiljer	  subtypen	  från	  typ	  1	  AMI	  och	  hjärtmuskelskada	  av	  icke-‐

ischemisk	  natur.	  	  

Metod:	  Data	  insamlades	  från	  200	  patienter	  som	  vårdats	  inneliggande	  pg	  a	  AMI	  i	  

Uppsala	  under	  året	  2011.	  Hälften	  av	  dessa	  patienter	  var	  registrerade	  i	  SWEDEHEART	  –	  

ett	  nationellt	  register	  för	  hjärtsjukdom.	  I	  enighet	  med	  kriterier	  från	  the	  universal	  

definition	  rediagnostiserades	  och	  reklassificerades	  patienterna	  till	  olika	  AMI-‐subtyper	  

vilka	  jämfördes	  avseende	  epidemiologi,	  komorbiditeter,	  utredning	  och	  behandling.	  	  

Resultat:	  161	  av	  de	  200	  patienterna	  ansågs	  uppfylla	  kriterier	  för	  AMI-‐diagnos.	  Andelen	  

typ	  2	  AMI	  var	  11,6%	  i	  gruppen	  med	  SWEDEHEART-‐registrerade	  patienter	  och	  42,5%	  i	  

gruppen	  med	  patienter	  som	  ej	  registrerats.	  Jämfört	  med	  typ	  1	  AMI	  var	  Typ	  2	  AMI	  

associerad	  med	  högre	  medelålder	  och	  kvinnligt	  kön	  samt	  komorbiditeter	  i	  form	  av	  

njursvikt,	  hjärtsvikt,	  perifer	  arteriell	  sjd.	  och	  förmaksflimmer.	  Patienterna	  med	  typ	  2	  

AMI	  genomgick	  sällan	  koronarangiografi	  eller	  invasiv	  revaskularisering.	  Den	  medicinska	  

behandlingen	  inriktades	  ofta	  mot	  de	  bakomliggande	  orsakerna	  till	  ischemin.	  

Takyarytmi,	  anemi	  och	  chock	  var	  de	  vanligaste	  orsakerna	  till	  typ	  2	  AMI.	  21,4%	  av	  

patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  och	  6,7%	  av	  patienterna	  med	  typ	  1	  AMI	  avled	  under	  

vårdtiden.	  	  

Slutsats:	  Patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  är	  i	  genomsnitt	  äldre	  och	  mer	  multisjuka	  än	  patienter	  

med	  typ	  1	  AMI.	  De	  genomgår	  sällan	  koronarangiografi	  och	  invasiv	  

reperfusionsbehandling.	  Hos	  dessa	  patienter	  avstår	  man	  ofta	  från	  konventionell	  

medicinsk	  AMI-‐behandling	  till	  förmån	  för	  behandling	  inriktad	  mot	  de	  bakomliggande	  

orsaker	  som	  föranlett	  ischemin.	  Andelen	  typ	  2	  AMI	  som	  registrerats	  i	  SWEDEHEART	  är	  

sannolikt	  underskattad.	  
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1.	  Bakgrund	  
	  

	  

1.1.	  Definition	  och	  klassificering	  av	  hjärtinfarkt	  

	  

Under	  1900-‐talets	  senare	  hälft	  rådde	  en	  generell	  koncensus	  kring	  vad	  som	  i	  kliniska	  

sammanhang	  skulle	  klassas	  som	  hjärtinfarkt	  (AMI)(1).	  World	  Health	  Organisation	  

(WHO)	  definierade	  AMI	  genom	  att	  två	  av	  följande	  3	  kriterier	  uppfylldes:	  1)	  Typiska	  

symtom	  (företrädesvis	  tryck	  över	  bröstet),	  2)	  typiska	  EKG-‐förändringar	  (exempelvis	  q-‐

vågor	  eller	  ST-‐höjningar)	  och	  3)	  stegrade	  hjärtenzymer	  (exempelvis	  CK-‐MB)(2).	  

Introduktionen	  av	  biomarkörer	  såsom	  troponin	  (Tn)	  under	  slutet	  av	  seklet	  och	  i	  

synnerhet	  utvecklingen	  av	  högkänsliga	  mätmetoder	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  upptäcka	  

mycket	  små	  hjärtmuskelskador	  eller	  hjärtmuskelnekros	  av	  såväl	  ischemisk	  som	  icke	  

ischemisk	  natur(3).	  Detta	  medförde	  ett	  behov	  av	  att	  uppdatera	  definitionen	  av	  AMI	  för	  

att	  förfina	  infarktdiagnostiken	  och	  särskilja	  tillståndet	  från	  andra	  typer	  av	  

hjärtmuskelskador.	  	  I	  ett	  konsensusdokument	  från	  år	  2000	  upprättat	  av	  The	  Joint	  

European	  Society	  of	  Cardiology	  och	  American	  College	  of	  Cardiology	  Committee	  

definierades	  AMI	  som	  hjärtmuskelnekros	  till	  följd	  av	  ischemi	  och	  biomarkören	  Troponin	  

fick	  en	  central	  roll	  i	  diagnostiken(3).	  	  	  

	  

AMI-‐kriterierna	  uppdaterades	  ytterligare	  2007	  och	  2012	  i	  Universal	  definition	  of	  

Myocardial	  Infarction	  (4)	  respektive	  Third	  Universal	  Definition	  of	  Myocardial	  Infarction	  

(1)	  till	  de	  som	  används	  idag.	  AMI-‐begreppet	  ska	  användas	  när	  det	  finns	  bevis	  på	  

hjärtmuskelnekros	  samt	  kliniska	  fynd	  överensstämmande	  med	  hjärtmuskelischemi(1).	  

De	  nuvarande	  kriterierna	  ser	  ut	  som	  följer:	  	  

-‐ Konstaterad	  höjning	  och/eller	  sänkning	  av	  biomarkörer	  (företrädesvis	  

troponin)	  med	  minst	  ett	  värde	  över	  den	  99e	  percentilen	  av	  det	  övre	  

referensvärdet	  i	  normalbefolkningen	  (URL)	  tillsammans	  med	  minst	  ett	  av	  

följande	  tecken	  till	  ischemi:	  	  

1.	  Symtom	  på	  ischemi;	  	  

2.	  EKG-‐förändringar	  tydande	  på	  ischemi	  (nya	  ST-‐T-‐förändringar	  eller	  

nytillkommet	  vänstersidigt	  skänkelblock);	  	  

3.	  Utveckling	  av	  patologisk	  q-‐våg	  i	  EKG;	  	  

4.	  Bildbevis	  på	  nytillkommen	  hjärtmuskelskada;	  	  

5.	  Konstaterad	  trombos	  i	  något	  av	  hjärtats	  kranskärl.	  
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Eftersom	  genesen	  till	  den	  ischemiska	  hjärtmuskelnekrosen	  varierar	  från	  fall	  till	  fall	  

introducerades	  i	  Universal	  Definition	  of	  Myocardial	  Infarction	  2007	  en	  klassificering	  av	  

AMI	  till	  fem	  olika	  subtyper	  grundat	  på	  den	  bakomliggande	  patofysiologiska	  

mekanismen(4).	  Typ	  1	  AMI	  representerar	  ischemisk	  hjärtmuskelnekros	  till	  följd	  av	  

plaqueruptur,	  ulceration,	  erosion	  eller	  dissektion	  resulterande	  i	  en	  intraluminal	  

trombos	  i	  ett	  eller	  flera	  av	  hjärtats	  kranskärl	  medan	  Typ	  2	  AMI	  uppstår	  sekundärt	  till	  en	  

obalans	  i	  tillgång	  och	  efterfrågan	  på	  syre	  till	  hjärtmuskeln	  som	  inte	  primärt	  orsakas	  av	  

kranskärlssjukdom	  utan	  där	  tillstånd	  som	  medför	  en	  minskad	  syretillförsel	  till	  hjärtat	  

(exempelvis	  anemi,	  hypotoni	  eller	  respiratorisk	  insufficiens)	  och/eller	  tillstånd	  som	  

leder	  till	  ett	  ökat	  syrebehov	  hos	  hjärtat	  (exempelvis	  takyarytmier	  eller	  hypertensiv	  kris)	  

bidrar.	  Begreppet	  Typ	  3	  AMI	  ska	  användas	  i	  fall	  av	  fatal	  AMI	  där	  döden	  inträffar	  innan	  

koncentrationer	  av	  biomarkörer	  hunnit	  stegras	  eller	  uppmätas	  medan	  typerna	  4a-‐,	  4b-‐	  

och	  5-‐	  AMI	  alla	  är	  procedurrelaterade(4).	  Kriterierna	  för	  typerna	  3	  till	  5	  skiljer	  sig	  delvis	  

från	  de	  grundkriterier	  för	  AMI	  som	  presenterats	  ovan(1).	  	  

	  

Denna	  uppdelning	  i	  AMI-‐subtyper	  grundar	  sig	  alltså	  på	  den	  bakomliggande	  

patofysiologiska	  orsaken	  till	  AMI,	  detta	  inte	  minst	  för	  att	  skilja	  typ	  1	  AMI	  från	  typ	  2	  AMI	  

eftersom	  dessa	  tillstånd	  med	  största	  sannolikhet	  kräver	  olika	  typer	  av	  handläggning	  och	  

behandling(1).	  Den	  EKG-‐mässiga	  uppdelningen	  av	  AMI	  i	  ST-‐höjningsinfarkt	  (STEMI)	  

respektive	  icke-‐ST-‐höjningsinfarkt	  (NSTEMI)	  är	  fortfarande	  aktuell	  och	  syftar	  främst	  till	  

att	  identifiera	  de	  patienter	  som	  kräver	  akut	  reperfusionsbehandling(1).	  	  

	  

	  

1.2.	  Biomarkören	  troponin	  (Tn)	  

	  

Biomarkörer	  har	  som	  redan	  nämnts	  fått	  en	  allt	  mer	  central	  roll	  vid	  AMI-‐diagnostik.	  

Troponiner	  (Tn)	  finns	  bundna	  till	  och	  utgör	  en	  viktig	  del	  av	  hjärtmuskelcellernas	  

kontraktila	  apparat.	  De	  förekommer	  i	  formerna	  I,	  T	  och	  C	  varav	  Tn	  I	  och	  T	  finns	  som	  

hjärtspecifika	  isomerer	  –	  cardiac	  Troponin	  I	  (cTn	  I)	  och	  T	  (cTn	  T)(5).	  Bland	  alla	  

biomarkörer	  vi	  känner	  till	  har	  cTn	  I	  och	  -‐T	  högst	  sensitivitet	  och	  specificitet	  för	  att	  

diagnosticera	  hjärtskada(6).	  En	  del	  av	  troponinerna	  verkar	  förekomma	  mer	  löst	  bundna	  

till	  kontraktionsapparaten	  och	  det	  har	  föreslagits	  att	  dessa	  är	  de	  som	  först	  frisätts	  till	  

blodbanan	  (exempelvis	  i	  samband	  med	  att	  hjärtat	  utsätts	  för	  stress)	  medan	  de	  

troponiner	  som	  är	  starkare	  bundna	  frisätts	  i	  samband	  med	  irreversibel	  

hjärtmuskelcellskada(6).	  Det	  råder	  en	  allmän	  konsensus	  om	  att	  cTn-‐stegring	  kan	  uppstå	  
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till	  följd	  av	  hjärtmuskelcelldöd	  (inklusive	  sådan	  som	  inte	  betingats	  av	  ischemi)	  men	  

huruvida	  en	  övergående	  cTn-‐stegring	  kan	  uppstå	  även	  i	  frånvaro	  av	  hjärtmuskelcelldöd	  

är	  ännu	  omtvistat(6).	  	  

	  

Enligt	  diagnoskriterierna	  för	  AMI	  har	  man	  satt	  ett	  cut-‐off-‐värde	  vid	  den	  99e	  percentilen	  

av	  de	  högsta	  värden	  som	  uppmäts	  i	  en	  frisk	  referenspopulation(1).	  Detta	  innebär	  att	  

man	  kan	  stöta	  på	  ett	  förhöjt	  cTn-‐värde	  hos	  ca	  1	  %	  av	  den	  friska	  befolkningen.	  Utöver	  

detta	  påvisas	  ofta	  stegrat	  cTn	  vid	  flera	  andra	  sjukdomstillstånd	  än	  AMI	  (mer	  om	  detta	  

nedan)(7).	  För	  att	  öka	  specificiteten	  för	  AMI	  kräver	  man	  i	  AMI-‐kriterierna	  en	  dynamik	  i	  

cTn-‐koncentrationerna,	  dvs.	  en	  stigande	  och/eller	  sjunkande	  trend	  sett	  över	  minst	  två	  

cTn-‐värden	  med	  3-‐6	  h	  mellanrum(1).	  Detta	  för	  att	  urskilja	  AMI,	  som	  är	  en	  akut	  

hjärtskada	  och	  som	  därför	  uppvisar	  en	  stegring	  från	  normala-‐	  till	  förhöjda-‐	  till	  åter	  

sjunkande	  koncentrationer,	  från	  kroniska	  tillstånd	  som	  uppvisar	  mer	  stabilt	  förhöjda	  

koncentrationer(6).	  Det	  finns	  inga	  konkreta	  kriterier	  för	  hur	  stor	  den	  procentuella	  

ökningen	  eller	  sänkningen	  ska	  vara	  men	  i	  klinisk	  praxis	  brukar	  man	  kräva	  minst	  20%	  

höjning/sänkning	  och	  vid	  cTn-‐värden	  som	  ligger	  nära	  referensintervallet	  kräver	  man	  

som	  regel	  en	  ytterligare	  större	  procentuell	  förändring(7).	  

	  

	  

1.3.	  Myokardskada	  av	  multifaktoriell	  eller	  obestämbar	  genes	  

	  

Stegrade	  cTn-‐värden	  kan	  ses	  vid	  flera	  andra	  sjukdomstillstånd	  än	  AMI.	  I	  en	  nyligen	  

genomförd	  metaanalys	  av	  20	  studier	  med	  sammanlagt	  3278	  patienter	  som	  vårdats	  på	  

intensivvårdsavdelning	  konstaterade	  man	  förhöjda	  cTn-‐värden	  med	  en	  medianfrekvens	  

av	  43%(8).	  

	  

Hos	  patienter	  med	  hjärtsvikt	  uppmäts	  ofta	  cTn-‐koncentrationer	  som	  överstiger	  

referensintervallet	  i	  normalbefolkningen.	  Dessa	  patienter	  utgör	  en	  utmanande	  

patientgrupp	  vid	  infarktdiagnosticering(9).	  På	  uppdrag	  av	  Third	  Universal	  Definition	  of	  

Myocardial	  Infarction	  Global	  Task	  Force	  sammanställde	  Januzzi	  et	  al	  en	  summering	  av	  

den	  forskning	  som	  gjorts	  på	  ämnet.	  Det	  råder	  inga	  tvivel	  om	  att	  cTn-‐släppet	  kan	  

förekomma	  även	  i	  avsaknad	  av	  ischemisk	  hjärtsjukdom.	  Å	  andra	  sidan	  kan	  akut	  

hjärtsvikt	  eller	  akut	  försämring	  av	  kronisk	  hjärtsvikt	  givetvis	  orsakas	  av	  en	  typ	  1	  AMI	  

där	  hjärtfunktionen	  försämrats	  till	  följd	  av	  de	  ischemiska	  skadorna	  och	  detta	  måste	  

alltid	  misstänkas	  när	  man	  uppmäter	  stegrade	  cTn	  i	  dessa	  fall.	  Vidare	  kan	  ökade	  tryck	  i	  

kamrarna,	  ökade	  transmurala	  tryck	  i	  hjärtväggen	  samt	  vänsterkammardilatation	  
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och/eller	  –hypertrofi	  (av	  vilka	  samtliga	  tillstånd	  kan	  förekomma	  vid	  hjärtsvikt)	  leda	  till	  

ett	  ökat	  syrgasbehov	  i	  hjärtmuskeln	  och	  därmed	  bidra	  till	  en	  typ	  2	  AMI	  särskilt	  om	  det	  

samtidigt	  föreligger	  förhållanden	  som	  ger	  en	  försämrad	  syrgastillförsel	  till	  hjärtmuskeln	  

såsom	  anemi	  eller	  hypotension.	  Sammantaget	  bör	  AMI	  misstänkas	  och	  uteslutas	  

framförallt	  vid	  en	  akut	  försämring	  av	  hjärtfunktionen	  men	  ett	  stegrat	  cTn-‐värde	  måste	  

alltid	  värderas	  i	  sitt	  kliniska	  sammanhang(9).	  	  	  	  

	  

I	  olika	  studier	  där	  man	  uppmätt	  cTn-‐koncentrationer	  hos	  patienter	  med	  SIRS,	  sepsis	  

eller	  septisk	  chock	  har	  man	  sett	  stegrade	  cTn-‐värden	  hos	  30-‐80%	  av	  patienterna(10).	  

En	  teori	  kring	  orsaken	  till	  utsläppet	  av	  cTn	  är	  att	  det	  vid	  sepsis	  uppstår	  en	  obalans	  

mellan	  tillgång	  och	  efterfrågan	  på	  syre	  till	  hjärtmuskulaturen	  där	  feber	  och	  takykardi	  

ger	  ett	  ökat	  syrebehov	  hos	  hjärtat	  medan	  respiratorisk	  insufficiens,	  mikrovaskulär	  

dysfunktion	  eller	  hypotoni	  (framförallt	  vid	  septisk	  chock)	  minskar	  hjärtats	  

syretillförsel(7).	  Enligt	  denna	  patofysiologiska	  beskrivning	  skulle	  m	  a	  o	  septiska	  

patienter	  med	  cTn-‐stegring	  betraktas	  ha	  typ	  2	  AMI.	  Studier	  där	  man	  studerat	  

hjärtmuskelns	  metabolism	  under	  septisk	  chock	  tyder	  dock	  inte	  på	  att	  det	  föreligger	  

syrebrist	  i	  hjärtmuskeln(7).	  Det	  är	  med	  andra	  ord	  inte	  klarlagt	  på	  vilket	  sätt	  hjärtat	  

påverkas	  och	  släpper	  ut	  cTn	  under	  septiska	  tillstånd.	  	  

	  

Vid	  lungembolism	  (LE)	  är	  det	  vanligt	  att	  man	  ser	  stegrade	  cTn-‐nivåer,	  detta	  har	  visats	  

vara	  förknippat	  med	  en	  högre	  kortsiktig	  mortalitet	  och	  ibland	  används	  cTn	  för	  att	  

gradera	  svårighetsgraden	  av	  LE(11)(7).	  Mekanismen	  till	  cTn-‐stegringen	  är	  oklar	  men	  en	  

vanligt	  föreslagen	  orsak	  är	  den	  högerkammarbelastning	  som	  ibland	  uppstår	  till	  följd	  av	  

ökat	  tryck	  i	  lungcirkulationen.	  Det	  finns	  även	  andra	  tänkbara	  mekanismer	  som	  kan	  

bidra	  till	  utsläpp	  av	  cTn	  vid	  LE.	  Den	  försämrade	  ventilationen	  i	  kombination	  med	  den	  

cirkulatoriska	  påverkan	  som	  LE	  ofta	  orsakar	  kan	  även	  tänkas	  leda	  till	  ischemisk	  

hjärtskada	  och	  dessutom	  finns	  möjlighet	  till	  paradoxal	  koronarembolism	  hos	  patienter	  

med	  ett	  öppetstående	  foramen	  ovale(7).	  

	  

Stegrade	  cTn-‐nivåer	  har	  rapporterats	  vid	  alla	  tillstånd	  som	  ingår	  i	  begreppet	  stroke	  

(cerebral	  infarkt/blödning	  och	  subarachnoidal	  blödning)	  och	  verkar	  också	  vara	  kopplat	  

till	  en	  högre	  mortalitet	  hos	  strokepatienter(12).	  Det	  har	  spekulerats	  i	  om	  dessa	  

patienter	  haft	  en	  AMI	  som	  föregått	  och	  orsakat	  strokeinsjuknandet.	  I	  en	  studie	  av	  Jensen	  

et	  al	  uppmättes	  cTn	  samt	  utfördes	  myokardperfusionsscintografi	  hos	  strokepatienter.	  

Man	  kunde	  då	  inte	  påvisa	  att	  perfusionsabnormaliteter	  var	  mer	  uttalade	  eller	  mer	  

frekvent	  förekommande	  hos	  strokepatienterna	  med	  stegrat	  cTn	  jämfört	  med	  de	  som	  låg	  
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inom	  referensintervallet(13).	  Detta	  talar	  emot	  att	  cTn-‐stegringen	  vid	  stroke	  kan	  

förklaras	  av	  AMI.	  

	  

Tako-‐Tsubo	  kardiomyopati	  (även	  kallad	  stresskardiomyopati	  eller	  broken	  heart	  

syndrome)	  uppstår	  till	  följd	  av	  en	  reversibel	  dilatation	  och	  dysfunktion	  av	  

vänsterkammarens	  apikala	  delar(14).	  Genesen	  är	  oklar	  men	  man	  känner	  till	  att	  hjärtats	  

apikala	  delar	  är	  mer	  känsliga	  för	  sympatisk	  stimulering	  och	  det	  har	  föreslagits	  att	  

sjukdomstillståndet	  uppstår	  pga.	  en	  massiv	  katekolaminfrisättning	  i	  samband	  med	  

stress(7).	  Det	  har	  även	  spekulerats	  i	  om	  orsaken	  kan	  vara	  mikrovaskulär	  spasm	  eller	  

övergående	  AMI.	  Den	  reversibla	  kardiomyopatin	  presenterar	  sig	  ofta	  kliniskt	  liksom	  

AMI	  med	  bröstsmärta	  och	  ibland	  även	  med	  EKG-‐förändringar	  och	  lätt	  cTn-‐stegring(7).	  	  

	  

Om	  man	  mäter	  cTn	  hos	  individer	  direkt	  efter	  hård	  fysisk	  ansträngning	  kommer	  man	  i	  

vissa	  fall	  få	  värden	  som	  överstiger	  referensintervallet.	  I	  en	  studie	  där	  man	  uppmätt	  

högkänsligt	  cTn	  hos	  maratonlöpare	  direkt	  efter	  ett	  lopp	  fann	  man	  att	  över	  80%	  hade	  

stegrade	  värden(15).	  Värdena	  normaliseras	  dock	  snabbt	  och	  generellt	  anses	  inte	  cTn-‐

stegringen	  bero	  på	  irreversibel	  hjärtskada	  utan	  det	  verkar	  snarare	  handla	  om	  att	  cTn	  

släpps	  ut	  från	  hjärtmuskelcellernas	  cytoplasma	  under	  hög	  stress	  med	  hög	  kardiell	  

belastning(6)(16).	  Dock	  kan	  det	  uppstå	  diagnostiska	  problem	  vid	  bröstsmärta	  eller	  

kollaps	  i	  samband	  med	  hård	  fysisk	  ansträngning.	  

	  

Vid	  svår	  njursvikt	  noteras	  ofta	  förhöjda	  cTn-‐värden	  trots	  frånvaro	  av	  tecken	  på	  

ischemisk	  hjärtsjukdom.	  Det	  har	  föreslagits	  att	  denna	  cTn-‐stegring	  beror	  på	  nedsatt	  

förmåga	  hos	  den	  sviktande	  njuren	  att	  rensa	  ut	  cTn-‐molekylerna	  med	  urinen(17).	  	  

	  

Troponinstegring	  och	  hjärtskada	  kan	  sammanfattningsvis	  uppstå	  genom	  flera	  olika	  

mekanismer.	  Ischemisk	  hjärtmuskelskada	  (AMI)	  beror	  antingen	  på	  ökat	  kardiellt	  

syrgasbehov	  eller	  minskad	  kardiell	  syrgastillförsel.	  Hjärtmuskelskador	  kan	  dock	  även	  

uppstå	  pga.	  kardiellt	  trauma,	  kardiell	  inflammation,	  ökad	  belastning/spänning	  i	  

hjärtmuskeln	  eller	  pga.	  direkt	  toxiska	  effekter	  av	  gifter,	  läkemedel	  eller	  kraftiga	  

katekolaminpåslag(16).	  Dessutom	  kan	  stegrade	  troponinkoncentrationer	  eventuellt	  

även	  uppstå	  i	  frånvaro	  av	  hjärtmuskelskada	  exempelvis	  i	  fallet	  med	  svår	  njursvikt.	  
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1.4.	  Skillnader	  mellan	  typ	  1	  och	  typ	  2	  AMI	  

	  
Enligt	  den	  nya	  subklassificeringen	  av	  AMI	  ovan	  är	  typ	  1	  AMI	  den	  subtyp	  som	  folk	  i	  

allmänhet	  associerar	  med	  sjukdomen	  hjärtinfarkt	  där	  (med	  vardagliga	  termer	  uttryckt)	  

en	  blodpropp	  i	  hjärtats	  kranskärl	  orsakar	  syrebrist	  i	  hjärtmuskeln	  och	  till	  följd	  av	  detta	  

död	  av	  hjärtmuskelceller.	  Vid	  en	  Typ	  2	  AMI	  (även	  kallad	  sekundär	  hjärtinfarkt)	  dör	  

hjärtmuskelceller	  till	  följd	  av	  antingen	  omständigheter	  som	  orsakar	  en	  minskad	  

syrgastillförsel	  till	  hjärtat	  eller	  omständigheter	  som	  leder	  till	  ett	  ökat	  syrgasbehov	  hos	  

hjärtat.	  Tillstånd	  som	  enligt	  Third	  Universal	  Definition	  anses	  kunna	  leda	  till	  typ	  2	  AMI	  är	  

takykardi,	  bradykardi,	  anemi,	  respiratorisk	  svikt,	  chock,	  hypertension,	  aortastenos,	  

aortadissektion,	  hypertrof	  kardiomyopati,	  koronarspasm,	  koronarembolism	  samt	  

koronar	  endoteldysfunktion(1).	  Dessa	  tillstånd	  kan	  förekomma	  ensamma	  eller	  i	  

kombination	  samt	  med	  eller	  utan	  samtidig	  aterosklerotisk	  kranskärlssjukdom(1).	  

Patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  utgör	  med	  andra	  ord	  en	  mycket	  heterogen	  grupp.	  Det	  saknas	  

tydliga	  kriterier	  för	  hur	  man	  ställer	  diagnosen	  Typ	  2	  AMI	  och	  den	  kan	  ibland	  vara	  svår	  

att	  särskilja	  mot	  typ	  1	  AMI	  samt	  inte	  minst	  mot	  de	  (i	  föregående	  avsnitt	  nämnda)	  

tillstånd	  som	  ger	  upphov	  till	  hjärtskada	  av	  multifaktoriell	  eller	  obestämbar	  genes(7)(6).	  

Eftersom	  det	  råder	  en	  oklarhet	  kring	  genesen	  vid	  flera	  av	  dessa	  tillstånd	  kan	  man	  i	  

många	  fall	  inte	  säkert	  säga	  om	  det	  föreligger	  en	  ischemiskt-‐	  eller	  en	  icke-‐ischemiskt	  

betingad	  myokardskada(7).	  Det	  finns	  m	  a	  o	  en	  gråzon	  mellan	  typ	  2	  AMI	  och	  

myokardskada	  av	  icke-‐ischemisk	  natur.	  

	  

AMI-‐klassificeringen	  introducerades	  2007	  och	  är	  således	  relativt	  ny.	  Det	  har	  börjat	  dyka	  

upp	  studier	  på	  vad	  som	  karaktäriserar	  typ	  2	  AMI	  och	  hur	  den	  skiljer	  sig	  mot	  övriga	  

subtyper	  men	  de	  som	  publicerats	  är	  ännu	  få	  och	  uppvisar	  en	  stor	  variation	  i	  resultaten.	  	  

Andelen	  typ	  2	  AMI	  som	  rapporterats	  varierar	  från	  1,6%(18)	  till	  29,6%(19).	  Resultat	  

som	  hittills	  publicerats	  tyder	  på	  att	  patienterna	  är	  äldre	  och	  mer	  multisjuka.	  Det	  är	  en	  

högre	  andel	  kvinnor	  som	  drabbas	  av	  typ	  2	  AMI	  jämfört	  med	  typ	  1	  och	  flera	  studier	  visar	  

att	  det	  maximala	  cTn-‐värdet	  är	  lägre	  vid	  typ	  2-‐	  jämfört	  med	  typ	  1	  AMI(20)(19).	  

	  

De	  tre	  tillstånden	  Typ	  1AMI,	  Typ	  2	  AMI	  och	  hjärtskada	  av	  icke-‐ischemisk	  natur	  kräver	  

sannolikt	  olika	  handläggning	  och	  behandling.	  Kontrollerade	  kliniska	  prövningar	  för	  hur	  

Typ	  2	  AMI	  ska	  förebyggas	  och	  behandlas	  saknas	  liksom	  information	  om	  hur	  Typ	  2	  AMI	  

för	  närvarande	  behandlas	  i	  klinisk	  praxis	  i	  Sverige.	  
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De	  flesta	  misstänkta	  insjuknanden	  i	  hjärtinfarkt	  som	  sker	  i	  Sverige	  registreras	  i	  ett	  

nationellt	  kvalitetsregister	  –	  SWEDEHEART,	  där	  de	  sedan	  2010	  även	  rutinmässigt	  

klassificerats	  i	  olika	  AMI-‐subtyper.	  Under	  2012	  deltog	  samtliga	  landets	  69	  sjukhus	  och	  

sammanlagt	  51	  939	  vårdtillfällen	  registrerades;	  AMI	  förelåg	  i	  20	  034	  (39%)	  av	  

fallen(21).	  AMI-‐klassificeringen	  görs	  av	  den	  rapporterande	  personalen	  på	  de	  deltagande	  

sjukhusen.	  Arbete	  pågår	  med	  att	  validera	  hur	  korrekt	  den	  registrerade	  klassificeringen	  

är	  och	  hur	  representativa	  infarktsubgrupperna	  i	  SWEDEHEART-‐registret	  är	  för	  hela	  

infarktpopulationen.	  Fördelningen	  mellan	  olika	  AMI-‐subtyper	  som	  registreras	  varierar	  

mellan	  olika	  sjukhus	  men	  flertalet	  sjukhus	  registrerar	  en	  andel	  typ	  2	  AMI	  på	  5-‐15%(21).	  

	  

	  

1.5.	  Syfte	  
	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  jämföra	  karaktäristika	  hos	  olika	  subtyper	  av	  hjärtinfarkt	  enligt	  

Universal	  Definition	  of	  Myocardial	  Infarction.	  	  Detta	  med	  fokus	  på	  att	  beskriva	  Typ	  2	  AMI	  

och	  vad	  som	  skiljer	  denna	  mot	  typ	  1	  AMI.	  

	  

Primär	  hypotes:	  	  

-‐ Patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  är	  äldre	  och	  mer	  multisjuka	  än	  patienter	  med	  typ	  1	  

AMI.	  De	  utreds	  mer	  sällan	  med	  koronarangiografi,	  genomgår	  mer	  sällan	  invasiv	  

reperfusionsbehandling	  och	  behandlas	  mer	  sällan	  med	  klassisk	  farmakologisk	  

hjärtinfarktbehandling	  under	  vårdtillfället	  och	  sekundärprofylaktiskt	  jämfört	  

med	  typ	  1	  AMI-‐patienter.	  	  

	  

Sekundära	  hypoteser:	  	  

-‐ De	  vanligaste	  orsakerna	  till	  typ	  2	  AMI	  är	  takykardi,	  anemi	  och	  respiratorisk	  svikt	  

-‐ Uppmätta	  koncentrationer	  av	  hjärtskademarkören	  troponin	  är	  allmänt	  sett	  lägre	  

vid	  typ	  2	  AMI	  jämfört	  med	  de	  som	  uppmäts	  vid	  typ	  1	  AMI.	  	  	  

-‐ Andelen	  typ	  2	  AMI	  är	  högre	  i	  gruppen	  med	  icke-‐SWEDEHEART-‐registrerade	  

patienter	  än	  i	  gruppen	  med	  SWEDEHEART-‐registrerade	  patienter.	  

-‐ Patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  vårdas	  ofta	  på	  andra	  avdelningar	  än	  hjärtmedicinska	  

avdelningar.	  	  	  

	  

Tertiär	  hypotes:	  

-‐ Det	  finns	  en	  tydlig	  diskrepans	  i	  AMI-‐typningen	  mellan	  en	  oerfaren	  läkarstudent	  

och	  en	  erfaren	  specialist.	  
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2.	  Metod	  
	  

	  

Studiedesign	  

Analysen	  genomfördes	  som	  en	  retrospektiv	  observationsstudie	  där	  data	  insamlades	  

från	  200	  patienter	  som	  vårdats	  inneliggande	  på	  Akademiska	  sjukhuset	  i	  Uppsala	  under	  

året	  2011	  och	  som	  vid	  vårdtillfället	  fått	  diagnos	  AMI.	  All	  data	  samlades	  in	  från	  

elektroniska	  patientjournaler	  hjälp	  av	  ett	  Case	  Report	  Form	  (CRF)	  –	  ett	  prespecificerat	  

protokoll	  med	  information	  om	  insjuknandet,	  vårdtiden	  och	  utskrivningen	  (Bilaga	  1).	  

Detta	  kompletterades	  med	  kodade	  kopior	  av	  epikris,	  relevanta	  EKG	  samt	  

ekokardiografi-‐	  och	  koronarangiografiutlåtanden.	  	  

	  

AMI-‐klassificering	  

Utifrån	  insamlade	  data	  utförde	  en	  läkarstudent	  och	  en	  erfaren	  specialist	  i	  kardiologi	  en	  

retrospektiv	  bedömning	  i	  varje	  enskilt	  fall	  om	  AMI	  förelåg	  samt	  subklassificerade	  AMI-‐

patienterna	  till	  sannolika	  subtyper	  enligt	  Third	  Universal	  Definition	  of	  Myocardial	  

Infarction(1).	  I	  de	  fall	  där	  de	  två	  bedömningarna	  inte	  överensstämde	  eftersträvade	  man	  

att	  nå	  konsensus	  (vilket	  gjordes	  i	  alla	  fall).	  	  Vid	  subklassificering	  till	  typ	  2	  AMI	  krävdes	  

en	  uppenbar	  sekundär	  orsak	  till	  hjärtmuskelischemin	  där	  följande	  mekanismer	  

föreslagna	  i	  Third	  Universal	  Definition	  godtogs:	  

-‐ koronar	  endoteldysfunktion	  	  

-‐ koronarspasm	  	  

-‐ Koronarembolism	  

-‐ Takykardi	  

-‐ Bradykardi	  

-‐ Anemi	  

-‐ Respiratorisk	  svikt	  

-‐ Hypotension/chock	  

-‐ Hypertension	  med	  eller	  utan	  samtidig	  LVH	  

-‐ Aortastenos	  av	  minst	  måttlig	  grad	  

-‐ Aortadissektion	  

	  

Statistiska	  analyser	  

Data	  från	  journalgenomgång	  och	  infarkttypning	  matades	  in	  i	  en	  databas	  och	  statistiska	  

beräkningar	  gjordes	  i	  SPSS.	  Kontinuerliga	  variabler	  såsom	  laboratoriedata	  
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presenterades	  i	  resultatet	  som	  medianvärden	  med	  interquartile	  range	  alternativt	  som	  

medelvärden	  med	  standarddeviation,	  medan	  kategoriska	  variabler	  presenterades	  som	  

antal	  och	  procentuell	  andel	  inom	  aktuell	  kolumn.	  För	  att	  räkna	  ut	  p-‐värde	  hos	  de	  

kontinuerliga	  variablerna	  användes	  T-‐student-‐test	  vid	  medelvärden	  och	  Mann-‐Whitney-‐

test	  vid	  medianvärden.	  För	  de	  kategoriska	  variablerna	  användes	  chi-‐kvadrat	  test.	  Vid	  

jämförelse	  av	  medelvärde	  mellan	  tre	  grupper	  användes	  Anova-‐test.	  Konfidensnivån	  är	  

satt	  till	  95%	  men	  eftersom	  ett	  stort	  antal	  variabler	  jämfördes	  i	  studien	  utfördes	  även	  en	  

anpassning	  av	  gränsen	  för	  signifikans	  med	  Bonferroni-‐metoden.	  För	  att	  underlätta	  för	  

läsaren	  har	  p-‐värdet	  markerats	  med	  fet	  stil	  för	  de	  variabler	  där	  skillnaden	  även	  efter	  

anpassningen	  beräknats	  som	  signifikant	  (dessa	  p-‐värden	  överstiger	  aldrig	  0,001).	  För	  

att	  beräkna	  styrkan	  i	  överensstämmelsen	  mellan	  studentens	  och	  specialistens	  AMI-‐

subklassificering	  utfördes	  en	  kappa-‐analys.	  	  

	  

Biokemi	  

cTn-‐koncentrationer	  uppmättes	  genom	  en	  rad	  olika	  metoder.	  värden	  som	  presenteras	  

är	  en	  blandning	  av	  cTnI	  med	  följande	  referensvärden	  (ug/l):	  <0,022,	  <0,04,	  <0,08,	  <0,1.	  

Tio	  av	  patienterna	  som	  presenteras	  i	  resultatdelen	  övertogs	  från	  andra	  sjukhus	  där	  man	  

uppmätt	  cTnT	  (ng/l)	  med	  referensvärde	  <15.	  Vi	  tog	  hänsyn	  till	  dessa	  värden	  vid	  

rediagnostiseringen	  men	  valde	  att	  utesluta	  dem	  vid	  jämförande	  analyser.	  	  

	  

Studiepopulation	  

Studiepopulationen	  utgjordes	  av	  total	  200	  patienter	  som	  vårdats	  inneliggande	  vid	  

Uppsala	  Akademiska	  Sjukhus	  under	  2011	  och	  som	  under	  vårdtillfället	  fått	  diagnos	  AMI.	  

Den	  ena	  hälften	  av	  studiepopulationen	  utgjordes	  av	  de	  100	  första	  AMI-‐patienter	  som	  det	  

aktuella	  året	  registrerats	  i	  det	  nationella	  SWEDEHEART-‐registret	  medan	  den	  andra	  

hälften	  utgjordes	  av	  de	  100	  första	  som	  under	  det	  aktuella	  året	  inte	  registrerats.	  Om	  en	  

individ	  insjuknat	  flera	  gånger	  under	  det	  aktuella	  året	  inkluderades	  endast	  det	  första	  

insjuknandet.	  Studien	  utfördes	  som	  en	  del	  i	  en	  större	  studie	  –	  TOTAL-‐AMI	  –	  som	  utförs	  

på	  sammanlagt	  nio	  svenska	  sjukhus	  med	  totalt	  1800	  patienter.	  Sample	  size-‐	  och	  power-‐

beräkningar	  för	  val	  av	  studiepopulationens	  storlek	  har	  gjorts	  med	  utgångspunkt	  från	  

TOTAL-‐AMI	  (bilaga	  2).	  

	  

Etikgodkännande	  

Studien	  har	  etikprövats	  och	  godkänts	  av	  lokala	  etikprövningsnämnden	  (EPN)	  Uppsala,	  

diarienr:	  2012/208	  
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3.	  Resultat	  
	  

	  

Tvåhundra	  patienter	  som	  vårdats	  inneliggande	  för	  AMI	  i	  Uppsala	  under	  året	  2011	  

rediagnostiserades	  och	  reklassificerades	  retrospektivt	  enligt	  Universal	  Definition	  of	  

Myocardial	  Infarction.	  Hälften	  av	  studiepopulationen	  utgjordes	  av	  patienter	  som	  

registrerats	  i	  SWEDEHEART-‐registret	  och	  den	  andra	  hälften	  utgjordes	  av	  patienter	  som	  

inte	  registrerats.	  Totalt	  bedömdes	  119	  st.	  som	  typ	  1	  AMI,	  42	  st.	  som	  typ	  2	  AMI,	  1	  st.	  som	  

typ	  3	  AMI,	  5	  st.	  som	  typ	  4a	  AMI	  och	  2	  st.	  som	  typ	  4b	  AMI.	  Inget	  fall	  bedömdes	  som	  typ	  5	  

AMI	  och	  i	  31	  st.	  av	  fallen	  bedömdes	  inte	  AMI	  föreligga	  (gruppen	  kallas	  fortsättningsvis	  

Ej-‐AMI).	  I	  gruppen	  med	  SWEDEHEART-‐registrerade	  patienter	  uppfyllde	  en	  absolut	  

majoritet	  AMI-‐kriterier	  och	  den	  klart	  dominerande	  subtypen	  var	  AMI	  typ	  1.	  Bland	  icke-‐

SWEDEHEART-‐registrerade	  patienter	  utgjorde	  subgrupperna	  AMI	  typ	  1,	  -‐typ	  2	  och	  Ej-‐

AMI	  ca	  en	  tredjedel	  var	  (Figur	  1).	  Antalet	  patienter	  med	  AMI	  typ	  2	  var	  11	  st.	  i	  gruppen	  

med	  SWEDEHEART-‐registrerade	  och	  31	  st.	  i	  gruppen	  med	  icke-‐SWEDEHEART-‐

registrerade.	  Om	  man	  filtrerar	  bort	  gruppen	  ej-‐AMI	  utgjorde	  typ	  2	  AMI	  11,6	  %	  av	  

SWEDEHEART-‐gruppen	  och	  42,5%	  av	  icke-‐SWEDEHEART-‐gruppen.	  Patienter	  med	  

AMI-‐subtyper	  3-‐5	  var	  totalt	  sett	  få	  och	  exkluderades	  från	  vidare	  analys.	  

	  

	  
Figur	  1.	  Andel	  av	  olika	  AMI-‐subtyper	  inom	  A)	  gruppen	  med	  SWEDEHEART-‐registrerade	  patienter	  (100	  st.)	  och	  
B)	  gruppen	  med	  icke-‐SWEDEHEART-‐registrerade	  patienter	  (100	  st.).	  EJ	  AMI	  =	  patienter	  som	  vid	  den	  
retrospektiva	  rediagnostiseringen	  inte	  ansågs	  ha	  AMI.	  
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Figur	  2	  visar	  fördelningen	  av	  AMI-‐subtyperna	  1	  och	  2	  mellan	  olika	  avdelningar	  inom	  

och	  utom	  SWEDEHEART.	  I	  SWEDEHEART-‐gruppen	  vårdades	  den	  absoluta	  majoriteten	  

av	  patienterna	  på	  hjärtmedicinsk	  avdelning	  (HIA/Kard)	  medan	  patienterna	  i	  icke-‐

SWEDEHEART-‐gruppen	  i	  större	  utsträckning	  vårdades	  på	  andra	  avdelningar.	  För	  båda	  

grupperna	  gällde	  att	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  till	  större	  andel	  än	  patienterna	  med	  typ	  1	  

AMI	  återfanns	  på	  andra	  avdelningar	  än	  hjärtmedicinska.	  

	  

	  

	  
Figur	  2.	  Fördelning	  av	  AMI-‐subtyperna	  1	  och	  2	  mellan	  olika	  avdelningar.	  A)	  fördelning	  
inom	  SWEDEHEART-‐gruppen,	  B)	  fördelning	  inom	  icke-‐SWEDEHEART-‐gruppen.	  n	  =	  
antal,	  HIA	  =	  hjärtintensivavdelning,	  Kard	  =	  kardiologavdelning,	  MAVA	  =	  medicinsk	  
akutvårdsavdelning,	  ger.	  Ortopedi	  =	  geriatrisk	  ortopedavdelning.	  P-‐värden	  för	  
skillnaden	  mellan	  subtyperna	  avseende	  hur	  stor	  andel	  som	  vårdats	  på	  annan	  
avdelning	  än	  HIA/kard	  beräknat	  med	  chi-‐kvadrat	  test.	  
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3.1.	  Bakgrundskaraktäristik	  

	  

Patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  var	  i	  högre	  utsträckning	  kvinnor	  och	  hade	  en	  högre	  

medelålder	  än	  patienter	  med	  typ	  1	  AMI	  (Tabell	  1).	  Inga	  skillnader	  dessa	  två	  grupper	  

emellan	  kunde	  observeras	  vad	  gäller	  kända	  riskfaktorer	  för	  hjärtinfarkt	  såsom	  rökning,	  

högt	  blodtryck,	  höga	  blodfetter	  eller	  diabetes.	  Förmaksflimmer,	  perifer	  arteriell	  

sjukdom,	  kronisk	  njursvikt	  och	  KOL	  förekom	  alla	  i	  högre	  andel	  inom	  gruppen	  med	  typ	  2	  

AMI	  och	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  hade	  även	  i	  högre	  utsträckning	  än	  patienterna	  med	  

typ	  1	  AMI	  haft	  så	  pass	  uttalade	  besvär	  av	  hjärtsvikt	  att	  de	  vårdats	  inneliggande	  pga.	  

detta.	  Det	  fanns	  stora	  likheter	  mellan	  patienterna	  som	  inte	  bedömdes	  ha	  AMI	  och	  

patienterna	  som	  bedömdes	  ha	  typ	  2	  AMI.	  Överhuvudtaget	  kunde	  inga	  signifikanta	  

skillnader	  vad	  gäller	  bakgrundskaraktäristik	  observeras	  dessa	  grupper	  emellan.	  	  

	  
	  

Tabell	  1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bakgrundskaraktäristik	  typ	  1	  AMI,	  typ	  2	  AMI	  och	  ej-‐AMI	  
	   Ej	  AMI	  

n=31	  
Typ	  1	  
n=119	  

Typ	  2	  
n=42	  

P-‐värde	  
(typ	  1	  vs	  typ	  2)	  

Kvinnligt	  kön,	  n(%)	   12(61,3)	   32(26,9)	   21(50,0)	   0,006	  
Ålder,	  m(SD)	   80,87	  

(±10,36)	  
70,07	  
(±12,2)	  

78,38	  
(±12,1)	  

	  <0,001	  
*	  

Riskfaktorer	  n(%)	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rökare	   2(6,5)	   26(21,8)	   7(16,7)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hypertoni	   23(74,2)	   68(57,1)	   28(66,7)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hyperlipidemi	   3(9,7)	   32(26,9)	   7(16,7)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diabetes	  typ	  2	   6(19,4)	   17(14,3)	   9(21,4)	   Ns.	  
Sjukdomshistoria,	  n(%)	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tidigare	  stroke/TIA	   6(19,4)	   6(5,0)	   4(9,5)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tidigare	  PCI/CABG	   5(16,1)	   30(25,2)	   9(21,4)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Känd	  nedsatt	  LV-‐EF	   7(22,6)	   23(19,3)	   11(26,2)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tidigare	  inläggning	  pg	  av	  Hjärtsvikt	   7(22,6)	   3(2,5)	   8(19,0)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tidigare	  hjärtinfarkt	   11(35,5)	   41(34,5)	   21(50,0)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Känt	  förmaksflimmer	   11(35,5)	   11(9,2)	   14(33,3)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Perifer	  arteriell	  sjd.	   1(3,2)	   4(3,4)	   7(16,7)	   0,003	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kronisk	  njursvikt	   7(22,6)	   2(1,7)	   8(19,0)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  KOL	   2(6,5)	   7(5,9)	   8(19,0)	   0,012	  
n	  =	  antal	  individer,	  m	  =	  medelvärde,	  SD	  =	  standarddeviation.	  TIA	  =	  transitorisk	  ischemisk	  attack,	  CABG	  =	  koronar	  bypass	  
kirurgi,	  PCI	  =	  perkutan	  koronar	  intervention,	  LV-‐EF	  =	  ett	  mått	  på	  vänsterkammarfunktionen.	  Ns.	  =	  ej	  signifikant.	  P-‐värden	  
för	  skillnad	  mellan	  AMI	  typ	  1	  och	  2	  beräknat	  med	  chi-‐kvadrat	  test.	  Fetstilta	  p-‐värden	  indikerar	  signifikant	  skillnad	  efter	  
anpassning	  enligt	  Bonferroni-‐metoden.	  *	  Beräknat	  med	  en-‐vägs	  variansanalys	  (Anova).	  
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3.2.	  EKG	  och	  laboratoriedata	  

	  

ST-‐höjningsinfarkt	  (STEMI)	  var	  betydligt	  vanligare	  vid	  typ	  1	  AMI	  där	  ST-‐höjning	  eller	  

nytillkommet	  vänstersidigt	  skänkelblock	  noterades	  hos	  nära	  hälften	  av	  patienterna.	  

Endast	  2	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  hade	  STEMI	  (Figur	  3).	  En	  större	  andel	  av	  patienterna	  

med	  typ	  2	  AMI	  bedömdes	  ha	  NSTEMI.	  I	  några	  enstaka	  fall	  var	  EKGt	  inte	  bedömbart	  

exempelvis	  pga.	  tidigare	  känt	  skänkelblock.	  

	  

	  
Figur	  3.	  Procentuell	  andel	  av	  individerna	  inom	  respektive	  AMI-‐subtyp	  1	  och	  2	  som	  
klassificerats	  som	  ST-‐höjningsinfarkt	  (inkluderat	  nytillkommet	  vänstersidigt	  
skänkelblock	  –	  LBBB)	  respektive	  icke-‐ST-‐höjningsinfarkt.	  P-‐värdet	  för	  skillnaden	  i	  
andel	  STEMI	  mellan	  AMI	  typ	  1	  och	  2	  beräknades	  till	  <0,001	  med	  chi-‐kvadrat	  test.	  
	  
	  
Laboratoriemässigt	  noterades	  några	  skillnader	  mellan	  subtyperna.	  Både	  det	  maximala	  

cTn-‐värdet	  och	  cTn-‐värdet	  vid	  ankomst	  var	  lägre	  hos	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI.	  	  

Patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  hade	  även	  lägre	  hemoglobinvärde	  och	  tendens	  till	  högre	  

kreatininvärde	  (tabell	  2).	  	  	  
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Tabell	  2.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Laboratoriedata	  AMI-‐subtyp	  1	  &	  2	  
	   Typ	  1	  

n=119	  
Typ	  2	  
n=42	  

P-‐värde	  

Labdata,	  M(IQR)	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  CRP	  mg/l	   127,5	  (46,0-‐193,5)	   144,0	  (61,5-‐208,5)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nt-‐proBNP	  ng/l	   2721	  (867-‐9145)	   4893	  (1919-‐14169)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  cTnI	  (maxvärde)	  ug/l	   7,87	  (1,60-‐27,00)	   0,87	  (0,37-‐4,77)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  cTnI	  (första	  värde)	  ug/l	   0,63	  (0,08-‐5,70)	   0,13	  (0,04-‐0,34)	   0,005	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  F-‐glukos	  mmol/l	   6,00	  (5,4-‐7,4)	   6,75	  (5,6-‐10,4)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hb	  g/l	   138,0	  (127,0-‐148,0)	   118,5	  (106,5-‐131,0)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kreatinin	  umol/l	   90,0	  (75,0-‐117,0)	   106,0	  (77,0-‐169,0)	   0,045	  
M	  =	  medianvärde,	  IQR=	  interquartile	  range.	  F-‐glukos	  =	  fasteblodsocker.	  	  cTnI	  =	  Troponin	  I	  (hjärtskademarkör),	  Ns.	  =	  ej	  
signifikant.	  P-‐värden	  för	  skillnad	  mellan	  AMI	  typ	  1	  och	  2	  beräknat	  med	  Mann-‐Whitney-‐test.	  Fetstilta	  p-‐värden	  indikerar	  
signifikant	  skillnad	  efter	  anpassning	  enligt	  Bonferroni-‐metoden.	  

	  
	  
	  
3.3.	  Utredning	  och	  behandling	  	  

	  

Endast	  sex	  patienter	  (14,3%)	  med	  typ	  2	  AMI	  utreddes	  med	  koronarangiografi	  och	  av	  

dessa	  gick	  man	  vidare	  med	  PCI	  i	  två	  av	  fallen	  (tabell	  3).	  Här	  förelåg	  en	  tydlig	  skillnad	  

gentemot	  typ	  1	  varav	  merparten	  av	  patienterna	  angiograferades	  (96/119)	  och	  av	  dessa	  

resulterade	  de	  flesta	  fallen	  i	  revaskularisering	  (78	  st.	  PCI,	  6	  st.	  CABG).	  	  Även	  i	  den	  

medicinska	  behandlingen	  under	  vårdtiden	  förelåg	  tydliga	  skillnader	  mellan	  subtyperna	  

(tabell	  4).	  Fler	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  fick	  parenteral	  antikoagulantiabehandling	  med	  

Fragmin	  (LMWH)	  och	  färre	  behandlades	  med	  Arixtra	  (fondaparinux)	  som	  kan	  sägas	  

tillhöra	  standardarsenalen	  av	  medicinsk	  hjärtinfarktbehandling	  i	  Uppsala.	  

Antibiotikabehandling	  var	  vanligt	  förekommande	  vid	  typ	  2	  AMI	  liksom	  intravenös	  

diuretika.	  En	  större	  andel	  av	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  var	  i	  behov	  av	  andningsstöd,	  

vanligast	  i	  form	  av	  CPAP	  (19,0%	  vid	  typ	  2	  vs	  4,2%	  vid	  typ	  1,	  p=0,002).	  	  	  

	  
	  

Tabell	  3.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Invasiv	  utredning	  och	  behandling	  AMI-‐subtyp	  1	  &	  2	  
	   Typ	  1	  

n=119	  
Typ	  2	  
n=42	  

P-‐värde	  

Invasiv	  utredning/behandling	  n(%)	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Koronarangiografi	   96(80,7)	   6(14,3)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  PCI	   78(65,5)	   2(4,8)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  CABG	   6(5,0)	   0(0,0)	   Ns.	  
n	  =	  antal	  individer.	  PCI	  =	  perkutan	  koronar	  intervention,	  CABG	  =	  Koronar	  bypass	  kirurgi.	  Ns.	  =	  ej	  signifikant.	  P-‐värden	  för	  
skillnad	  mellan	  AMI	  typ	  1	  och	  2	  beräknat	  med	  chi-‐kvadrat	  test.	  Fetstilta	  p-‐värden	  indikerar	  signifikant	  skillnad	  efter	  
anpassning	  enligt	  Bonferroni-‐metoden.	  

	  
	  
	  



	   20	  

Tabell	  4.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Medicinsk	  behandling	  under	  vårdtiden	  AMI-‐subtyp	  1	  &	  2	  
	   Typ	  1	  

n=119	  
Typ	  2	  
n=42	  

P-‐värde	  

Behandling	  vårdtid	  n(%)	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nitroglycerin	  iv	   10(8,4)	   1(2,4)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fondaparinux*	  sc	   66(55,5)	   8(19,0)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  LMWH	   9(7,6)	   14(33,3)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Antibiotika	  iv/po	   18(15,1)	   26(61,9)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Betablockare	  iv	   8(6,7)	   6(14,3)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diuretika	  iv	   25(21,0)	   17(40,5)	   0,014	  
n	  =	  antal	  individer,	  iv	  =	  intravenöst,	  sc	  =	  subkutant,	  po	  =	  peroralt,	  LMWH	  =	  lågmolekylärt	  heparin,	  Ns.	  =	  ej	  signifikant.	  P-‐
värden	  för	  skillnad	  mellan	  AMI	  typ	  1	  och	  2	  beräknat	  med	  chi-‐kvadrat	  test.	  Fetstilta	  p-‐värden	  indikerar	  signifikant	  skillnad	  
efter	  anpassning	  enligt	  Bonferroni-‐metoden.	  *Arixtra	  är	  det	  generiska	  namnet	  för	  det	  Fondaparinux	  som	  används	  i	  Uppsala.	  

	  
	  

Tabell	  5	  ger	  en	  översikt	  över	  vilka	  mediciner	  patienterna	  skrevs	  ut	  med	  (observera	  att	  

totalantalet	  inom	  subtyperna	  är	  mindre	  i	  denna	  tabell	  eftersom	  avlidna	  patienter	  

filtrerats	  bort).	  Det	  stora	  flertalet	  av	  patienterna	  med	  typ	  1	  AMI	  erhöll	  klassisk	  

trombocythämmande	  behandling	  i	  form	  av	  ASA	  och	  Plavix	  medan	  många	  av	  patienterna	  

med	  typ	  2	  AMI	  istället	  skrevs	  ut	  med	  antikoagulantia.	  När	  det	  gäller	  övrig	  

sekundärprofylaktisk	  behandling	  erhöll	  en	  signifikant	  större	  andel	  typ	  1	  AMI	  statiner,	  

däremot	  såg	  man	  ingen	  skillnad	  i	  förskrivningen	  av	  betablockare,	  ACEI	  och	  ARB-‐

preparat.	  Digitalis,	  diuretika,	  långverkande	  nitro	  och	  bronkdilaterare	  i	  inhalationsform	  

var	  vanligare	  vid	  typ	  2.	  	  

	  
Tabell	  5.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mediciner	  vid	  utskrivning	  AMI-‐subtyp	  1	  &	  2	  

	   Typ	  1	  
n=111	  

Typ	  2	  
n=33	  

P-‐värde	  

Mediciner	  utskrivning	  n(%)	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ACEI	   66(59,5)	   19(57,6)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ARB	   21(18,9)	   9(27,3)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Antikoagulantia*	   4(3,6)	   12(36,4)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  ASA	   110(99,1)	   23(69,7)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plavix	   103(92,8)	   13(39,4)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Beta-‐blockare	   98(88,3)	   26(78,8)	   Ns.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Digitalis	   4(3,6)	   4(12,1)	   0,029	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diuretika	   35(31,5)	   19(57,6)	   0,007	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Statiner	   87(78,4)	   9(27,3)	   <0,001	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Långverkande	  nitro	   19(17,1)	   11(33,3)	   0,044	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bronkdilaterare	  inh	   12(10,8)	   9(27,3)	   0,019	  
n	  =	  antal	  individer,	  ACEI	  =	  angiotensin	  converting	  enzyme	  inhibitor,	  ARB	  =	  angiotensinreceptor-‐blockare,	  ASA	  =	  
acetylsalicylsyra,	  inh	  =	  inhalatorer.	  Ns.	  =	  ej	  signifikant.	  P-‐värden	  för	  skillnad	  mellan	  typ	  1	  och	  2	  beräknat	  med	  chi-‐kvadrat	  
test.	  Fetstilta	  p-‐värden	  indikerar	  signifikant	  skillnad	  efter	  anpassning	  enligt	  Bonferroni-‐metoden.	  *Waran	  eller	  Fragmin.	  
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3.4.	  Mortalitet	  under	  vårdtillfället	  

	  

En	  högre	  andel	  av	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  avled	  under	  vårdtiden	  jämfört	  med	  typ	  1	  

AMI	  (figur	  4).	  Dödsorsaker	  har	  inte	  analyserats	  närmare	  i	  denna	  studie.	  

	  

	  
Figur	  4.	  Andel	  av	  patienterna	  inom	  respektive	  AMI-‐subtyp	  1	  och	  2	  som	  avled	  under	  
vårdtiden.	  6,7%	  (8/119)	  av	  patienterna	  med	  typ	  1	  AMI	  och	  21,4%	  (9/42)	  av	  
patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  avled.	  	  
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3.5.	  Orsaker	  till	  typ	  2	  AMI	  

	  

Totalt	  bedömdes	  42	  patienter	  ha	  typ	  2	  AMI.	  	  I	  vardera	  av	  dessa	  fall	  gjordes	  även	  en	  

bedömning	  av	  vilken	  bakomliggande	  orsak	  som	  medfört	  den	  ischemiska	  

hjärtmuskelnekrosen	  (figur	  5).	  Även	  om	  det	  i	  vissa	  fall	  var	  en	  kombination	  av	  flera	  

tillstånd,	  resulterande	  i	  antingen	  ökat	  kardiellt	  syrgasbehov	  eller	  minskad	  kardiell	  

syrgastillförsel,	  fick	  endast	  en	  huvudsaklig	  orsak	  väljas	  i	  varje	  enskilt	  fall.	  Vanligast	  var	  

takyarytmi	  (huvudsakligen	  i	  form	  av	  förmaksflimmer)	  följt	  av	  anemi	  (som	  antingen	  var	  

av	  uttalad	  grad	  eller	  i	  form	  av	  snabbt	  Hb-‐fall	  i	  samband	  med	  blödning	  eller	  operation).	  

Tredje	  vanligaste	  orsaken	  var	  chock.	  Inte	  i	  något	  fall	  bedömdes	  koronarembolism	  eller	  

koronarspasm	  orsaka	  infarkten.	  

	  
	  

	  
Figur	  5.	  Bakomliggande	  mekanismer	  till	  den	  ischemiska	  hjärtmuskelnekrosen	  vid	  typ	  
2	  AMI.	  n	  =	  antal	  individer	  (totalt	  n=42).	  
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3.6.	  Orsaker	  till	  cTn-‐stegring	  i	  gruppen	  ej-‐AMI	  

	  

Trettioen	  av	  patienterna	  som	  vid	  utskrivning	  fått	  AMI-‐diagnos	  bedömdes	  vid	  den	  

retrospektiva	  rediagnostiseringen	  inte	  ha	  AMI.	  De	  bedömdes	  istället	  ha	  en	  

myokardskada	  av	  multifaktoriell	  eller	  obestämbar	  genes.	  I	  flera	  av	  dessa	  fall	  fanns	  en	  

annan	  tänkbar	  förklaring	  till	  cTn-‐stegringen.	  Dessa	  presenteras	  i	  figur	  6.	  Endast	  en	  

orsak	  fick	  anges	  för	  varje	  enskild	  individ.	  Den	  klart	  vanligaste	  orsaken	  till	  cTn-‐

stegringen	  ansågs	  vara	  hjärtsvikt.	  I	  åtta	  av	  fallen	  fanns	  antingen	  flera	  tänkbara	  

förklaringar	  där	  ingen	  tydlig	  enkel	  orsak	  kunde	  anges	  eller	  så	  fanns	  överhuvudtaget	  

ingen	  bättre	  förklaring	  än	  AMI.	  

	  
	  
	  

	  
Figur	  6.	  Orsaker	  till	  cTn-‐stegring	  hos	  patienter	  med	  hjärtskada	  av	  multifaktoriell	  eller	  
obestämbar	  genes	  (patientgruppen	  ej-‐AMI).	  n	  =	  antal	  individer	  (totalt	  n=31).	  Annat	  =	  
De	  fall	  där	  ingen	  tydlig,	  enskild	  orsak	  förelåg.	  
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3.7.	  Överensstämmelse	  i	  subtypsklassificering	  mellan	  student	  och	  

specialist	  

	  

Tabell	  6	  visar	  studentens	  och	  specialistens	  resultat	  av	  rediagnostiseringen	  och	  

reklassificeringen	  i	  förhållande	  till	  varandra.	  Samma	  bedömning	  gjordes	  i	  161	  av	  de	  200	  

fallen.	  Tabell	  7	  visar	  överensstämmelsen	  vad	  gäller	  de	  tre	  största	  grupperna	  –	  Ej	  AMI,	  

AMI	  typ1	  och	  AMI	  typ	  2.	  Styrkan	  i	  överensstämmelsen	  vid	  klassificering	  av	  dessa	  tre	  

grupper	  beräknades	  med	  kappa-‐analys	  till	  ”god”.	  

	  
	  

	  AMI-‐subtyp	  enligt	  
student	  

AMI-‐subtyp	  enligt	  	  
specialist	  

Antal	  
Procent	  

Ej	  
AMI	  

Typ	  
1	  

Typ	  	  
2	  

Typ	  	  
3	  

Typ	  
4a	  

Typ	  	  
4b	   Totalt	  

Ej	  AMI	   11	  
5.50	  

1	  
0.50	  

6	  
3.00	  

1	  
0.50	  

2	  
1.00	  

0	  
0.00	  

21	  
10.50	  

Typ	  1	   8	  
4.00	  

113	  
56.50	  

8	  
4.00	  

0	  
0.00	  

0	  
0.00	  

2	  
1.00	  

131	  
65.50	  

Typ	  2	   8	  
4.00	  

3	  
1.50	  

33	  
16.50	  

0	  
0.00	  

1	  
0.50	  

0	  
0.00	  

45	  
22.50	  

Typ	  3	   1	  
0.50	  

0	  
0.00	  

0	  
0.00	  

0	  
0.00	  

0	  
0.00	  

0	  
0.00	  

1	  
0.50	  

Typ	  4a	   0	  
0.00	  

0	  
0.00	  

0	  
0.00	  

0	  
0.00	  

2	  
1.00	  

0	  
0.00	  

2	  
1.00	  

Totalt	   28	  
14.00	  

117	  
58.50	  

47	  
23.50	  

1	  
0.50	  

5	  
2.50	  

2	  
1.00	  

200	  
100.00	  

Tabell	  6.	  Korstabell	  över	  AMI-‐klassificeringen	  med	  studentens	  och	  specialistens	  bedömning	  i	  
förhållande	  till	  varandra.	  Siffrorna	  i	  fet	  stil	  motsvarar	  de	  fall	  där	  samma	  bedömning	  gjorts.	  K-‐
koefficient	  kan	  inte	  erhållas	  pga.	  att	  subtyp	  4b	  saknas	  i	  studentens	  bedömning.	  
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AMI-‐subtyp	  enligt	  
student	  

	  AMI-‐subtyp	  enligt	  
specialist	  

Antal	  
Procent	   Ej	  AMI	   Typ	  1	   Typ	  2	   Total	  

Ej	  AMI	   11	  
5.76	  

1	  
0.52	  

6	  
3.14	  

18	  
9.42	  

Typ	  1	   8	  
4.19	  

113	  
59.16	  

8	  
4.19	  

129	  
67.54	  

Typ	  2	   8	  
4.19	  

3	  
1.57	  

33	  
17.28	  

44	  
23.04	  

Total	   27	  
14.14	  

117	  
61.26	  

47	  
24.61	  

191	  
100.00	  

Kappa	  statistics	  

	   Value	   ASE	   95%	  confidence	  limit	  	  

Simple	  kappa	   0,6552	   0,0491	   0,5590	   0,7514	  
Tabell	  7.	  Liknande	  korstabell	  över	  AMI-‐klassificering	  som	  tabell	  6	  men	  nu	  endast	  
med	  Ej-‐AMI,	  typ	  1	  och	  typ	  2.	  Kappakoefficienten	  är	  ett	  mått	  på	  styrkan	  i	  
överensstämmelse	  mellan	  studenten	  och	  specialisten	  där	  det	  aktuella	  värdet	  
0,6552	  motsvarar	  ”god”	  överensstämmelse	  (0,61	  -‐	  0,80).	  Gränsen	  för	  ”mycket	  god”	  
är	  0,81.	  	  
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4.	  Diskussion	  
	  

I	  denna	  studie	  insamlades	  data	  som	  berör	  epidemiologi,	  komorbiditet,	  utredning	  och	  

behandling	  från	  200	  patienter	  som	  vårdats	  inneliggande	  för	  hjärtinfarkt	  i	  Uppsala	  2011.	  

Hälften	  av	  patienterna	  var	  registrerade	  i	  SWEDEHEART-‐registret	  medan	  den	  andra	  

hälften	  inte	  var	  registrerade.	  Syftet	  var	  att	  undersöka	  vilka	  karaktäristika	  som	  utmärker	  

typ	  2	  AMI	  och	  på	  vilket	  sätt	  denna	  subtyp	  skiljer	  sig	  från	  den	  vanligare	  typ	  1	  AMIn.	  Efter	  

en	  ny	  retrospektiv	  rediagnostisering	  och	  reklassificering	  enligt	  Third	  Universal	  

Definition	  of	  Myocardial	  Infarction	  ansågs	  169	  av	  de	  200	  patienterna	  ha	  AMI.	  Av	  dessa	  

tillskrevs	  119	  st.	  subtyp	  1	  och	  42	  st.	  subtyp	  2.	  Om	  man	  endast	  ser	  till	  de	  patienter	  som	  

hade	  AMI	  enligt	  rediagnosticeringen	  utgjorde	  typ	  2	  AMI	  11,6%	  av	  gruppen	  med	  

SWEDHEART-‐registrerade	  patienter	  och	  42,5%	  av	  gruppen	  med	  icke-‐SWEDEHEART-‐

registrerade	  patienter.	  Det	  är	  vanskligt	  att	  dra	  slutsatser	  om	  frekvensen	  typ	  2	  AMI	  i	  den	  

totala	  studiepopulation	  eftersom	  denna	  studie	  utgjorts	  av	  2	  olika	  huvudgrupper	  som	  

delvis	  skiljer	  sig	  åt	  även	  i	  andra	  avseenden.	  År	  2011	  SWEDEHEART-‐registrerades	  503	  

AMI-‐patienter	  av	  totalt	  609	  i	  Uppsala.	  Gruppen	  med	  patienter	  som	  inte	  registrerats	  

utgör	  alltså	  snarast	  ett	  undantag.	  Den	  sanna	  frekvensen	  i	  Uppsala	  2011	  ligger	  därför	  

sannolikt	  närmare	  det	  lägre	  värdet	  11,6%,	  men	  genom	  att	  även	  icke-‐registrerade	  

patienter	  inkluderats	  finns	  nu	  skäl	  att	  misstänka	  att	  denna	  registrerade	  frekvens	  typ	  2	  

AMI	  är	  underskattad.	  Frekvensen	  typ	  2	  AMI	  som	  rapporterats	  i	  andra	  studier	  har	  

varierat	  kraftigt	  från	  1,6%(18)	  till	  29,6%(19).	  Detta	  avspeglar	  en	  osäkerhet	  vid	  

diagnosticeringen	  av	  denna	  subtyp	  och	  understryker	  bristen	  på	  tydliga	  kriterier.	  Det	  

finns	  även	  skillnader	  i	  rapporteringen	  av	  vilka	  mekanismer	  som	  vanligast	  ger	  upphov	  

till	  typ	  2	  AMI.	  I	  denna	  studie	  ansågs	  takyarytmier	  (och	  allra	  främst	  i	  form	  av	  

förmaksflimmer)	  utgöra	  den	  vanligaste	  huvudsakliga	  orsaken	  till	  ischemin	  vid	  typ	  2	  

AMI,	  därefter	  var	  i	  sjunkande	  ordning	  anemi	  och	  chock	  vanligast.	  Detta	  överensstämmer	  

ganska	  väl	  med	  den	  nyligen	  publicerade	  danska	  studien	  av	  Saaby	  et	  al	  som	  anger	  

takyarytmier	  som	  den	  vanligaste	  orsaken	  följt	  av	  anemi	  och	  respiratorisk	  svikt(20).	  	  

	  

En	  signifikant	  skillnad	  i	  medelålder	  observerades	  mellan	  typ	  1-‐	  och	  2	  AMI	  där	  patienter	  

med	  typ	  2	  AMI	  i	  genomsnitt	  var	  äldre	  än	  patienter	  med	  typ	  1	  AMI.	  Dessutom	  noterades	  

en	  högre	  andel	  kvinnor	  bland	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI.	  Detta	  överensstämmer	  med	  

vad	  som	  rapporterats	  av	  Saaby	  et	  al.	  Flera	  tidigare	  studier	  visar	  liksom	  denna	  studie	  att	  

njursvikt	  är	  överrepresenterat	  hos	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI(20)(19)(22).	  Arytmier	  och	  

hjärtsvikt	  har	  i	  tidigare	  visats	  vara	  exempel	  på	  komorbititeter	  som	  förekommer	  i	  högre	  
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frekvens	  vid	  typ	  2	  AMI(20),	  detta	  får	  stöd	  av	  denna	  studie	  som	  visar	  att	  patienter	  med	  

typ	  2	  AMI	  i	  högre	  utsträckning	  har	  ett	  sedan	  tidigare	  känt	  förmaksflimmer	  samt	  har	  en	  

historia	  av	  inneliggande	  vård	  för	  hjärtsvikt.	  Skillnaden	  i	  förekomst	  av	  KOL	  och	  perifer	  

arteriell	  sjd.	  som	  i	  denna	  studiepopulation	  var	  vanligare	  förekommande	  vid	  typ	  2	  AMI	  

har	  rapporterats	  även	  i	  andra	  studier(20).	  Saaby	  et	  al	  rapporterar	  även	  en	  ökad	  

förekomst	  av	  tidigare	  stroke	  vilket	  inte	  överensstämmer	  med	  resultaten	  som	  

presenteras	  här.	  I	  en	  amerikansk	  studie	  av	  Javed	  et	  al	  påvisades	  en	  överrepresentation	  

av	  drogmissbruk	  bland	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI,	  något	  som	  i	  denna	  studie	  

överhuvudtaget	  inte	  förekom.	  Både	  Javed	  et	  al	  och	  Saaby	  et	  al	  anger	  att	  hyperlipidemi	  är	  

mer	  sällsynt	  hos	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  än	  hos	  patienter	  med	  typ	  1	  AMI.	  Resultaten	  i	  

denna	  studie	  pekar	  i	  samma	  riktning	  men	  skillnaden	  bedömdes	  inte	  vara	  signifikant.	  

Överhuvudtaget	  observerades	  inga	  skillnader	  vad	  gäller	  klassiska	  riskfaktorer	  för	  AMI.	  

	  

Större	  studier	  pågår	  i	  Sverige	  för	  att	  validera	  om	  den	  AMI-‐subklassificering	  som	  gjorts	  i	  

SWEDEHEART-‐registret	  är	  representativ	  för	  AMI-‐populationen	  i	  stort.	  Om	  så	  är	  fallet	  

skulle	  data	  från	  väldigt	  stora	  AMI-‐populationer	  kunna	  analyseras	  och	  jämföras.	  

Preliminära	  data	  från	  registret	  påvisar	  samma	  skillnader	  i	  epidemiologi	  och	  

bakgrundskaraktäristik	  mellan	  AMI	  typ	  1	  och	  2	  som	  observerats	  här.	  	  Utöver	  dessa	  

observationer	  kan	  man	  i	  registret	  även	  se	  att	  rökning	  är	  vanligare	  förekommande	  vid	  

typ	  1	  AMI	  samt	  att	  tidigare	  hjärtinfarkt	  är	  överrepresenterat	  vid	  typ	  2	  AMI(23).	  

	  

I	  likhet	  med	  tidigare	  studier	  var	  ST-‐höjningsinfarkt	  betydligt	  vanligare	  vid	  typ	  1	  AMI	  än	  

vid	  typ	  2	  i	  denna	  studie.	  Att	  typ	  1	  AMI	  är	  associerat	  med	  högre	  cTn-‐nivåer	  än	  typ	  2	  AMI	  

liksom	  att	  typ	  2	  AMI	  är	  associerat	  med	  lägre	  hemoglobinnivåer	  överensstämmer	  också	  

med	  tidigare	  publicerade	  data(20).	  Både	  preliminära	  data	  från	  SWEDEHEART	  och	  data	  

som	  rapporterats	  från	  Saaby	  et	  al	  påvisar	  även	  högre	  kreatinin-‐	  och	  CRP-‐värden	  vid	  typ	  

2	  AMI(20)(23).	  Resultaten	  i	  denna	  studie	  pekar	  åt	  samma	  håll	  men	  inga	  signifikanta	  

skillnader	  kunde	  påvisas.	  Sannolikt	  var	  studiepopulationen	  för	  liten	  för	  att	  kunna	  

identifiera	  detta.	  

	  

I	  likhet	  med	  data	  från	  SWEDHEART	  och	  tidigare	  studier	  genomgick	  typ	  2	  AMI-‐

patienterna	  i	  denna	  studie	  betydligt	  mer	  sällan	  koronarangiografi	  än	  patienterna	  med	  

typ	  1	  AMI	  och	  endast	  2	  st.	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  genomgick	  PCI(20)(19)(24).	  

Eftersom	  så	  få	  av	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  utreddes	  med	  koronarangiografi	  kan	  man	  

inte	  dra	  några	  slutsatser	  om	  hur	  vanlig	  kranskärlssjukdom	  var	  i	  denna	  delpopulation.	  

Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  påpeka	  att	  kranskärlssjukdom	  och	  förekomst	  av	  signifikanta	  
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stenoser	  inte	  utesluter	  typ	  2	  AMI	  enligt	  Third	  Universal	  Definition	  of	  Myocardial	  

Infarction.	  Ambrose	  et	  al	  skriver	  i	  en	  artikel	  där	  man	  jämfört	  olika	  AMI-‐subtyper	  med	  

avseende	  på	  koronarangiografiska	  fynd	  att	  s.k.	  culprit	  lesioner	  (nyckel-‐lesioner	  eller	  den	  

lesion	  som	  sannolikt	  orsakat	  en	  trombosbildning)	  är	  betydligt	  vanligare	  förekommande	  

vid	  typ	  1	  AMI	  än	  typ	  2	  AMI	  samt	  att	  avsaknad	  av	  signifikanta	  stenoser	  är	  vanligare	  vid	  

typ	  2	  AMI(22).	  Dessa	  resultat	  är	  knappast	  överraskande	  och	  de	  kan	  sägas	  stödja	  den	  

patofysiologiska	  uppdelning	  man	  gjort	  i	  dessa	  AMI-‐typer.	  Kanske	  ännu	  mer	  intressant	  är	  

att	  studien	  även	  visar	  att	  3-‐kärlssjuka	  (dvs.	  signifikanta	  stenoser	  i	  alla	  hjärtats	  tre	  stora	  

kranskärl)	  är	  lika	  vanligt	  förekommande	  vid	  typ	  2	  som	  vid	  typ	  1	  AMI.	  	  Det	  förefaller	  

ganska	  logiskt	  att	  stenoserade	  kranskärl	  medför	  en	  ökad	  risk	  för	  plaqueruptur,	  

tromosbildning	  och	  därmed	  typ	  1	  AMI.	  Dock	  innebär	  kranskärlssjukdom	  även	  minskade	  

marginaler	  för	  hjärtat	  om	  andra	  tillstånd	  med	  minskad	  kardiell	  syretillförsel	  eller	  ökat	  

kardiellt	  syrebehov	  tillstöter.	  Att	  en	  patients	  symtom	  och	  EKG-‐förändringar	  avklingar	  

efter	  PCI	  säger	  därför	  inte	  nödvändigtvis	  vilken	  AMI-‐subtyp	  patienten	  drabbats	  av.	  

	  

Intressanta	  skillnader	  observerades	  i	  valet	  av	  blodproppsförebyggande	  behandling	  

mellan	  subtyperna	  både	  under	  vårdtiden	  och	  sekundärprofylaktiskt.	  	  Under	  

vårdtillfället	  gavs	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  ofta	  Fragmin	  istället	  för	  fondaparinux	  och	  

de	  skrevs	  ofta	  ut	  med	  antikoagulantia	  istället	  för	  klassisk	  sekundärprofylaktisk	  

trombocythämning	  med	  ASA	  och	  Plavix.	  En	  orsak	  till	  detta	  är	  sannolikt	  den	  höga	  

förekomsten	  av	  förmaksflimmer	  bland	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI.	  Dessa	  observationer	  

överensstämmer	  med	  preliminära	  data	  från	  SWEDEHEART	  men	  tyvärr	  finns	  inga	  

tidigare	  studier	  att	  jämföra	  med(24).	  Att	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  i	  högre	  

utsträckning	  fick	  antibiotika	  och	  andningsstöd	  beror	  rimligtvis	  på	  bakomliggande	  

sjukdomar	  som	  förekom	  vid-‐	  eller	  orsakade	  infarkten	  såsom	  sepsis,	  septisk	  chock,	  

respiratorisk	  svikt	  eller	  hjärtsvikt.	  Den	  ökade	  förekomsten	  av	  hjärtsvikt	  är	  sannolikt	  

också	  förklaringen	  till	  den	  större	  användningen	  av	  diuretika	  hos	  dessa	  patienter.	  

	  

Saaby	  et	  al	  visar	  att	  ca	  hälften	  av	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  vårdas	  på	  annan	  avdelning	  

än	  hjärtmedicinsk-‐.	  Här	  observerades	  att	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  i	  större	  utsträckning	  

än	  patienter	  med	  typ	  1	  AMI	  vårdas	  på	  icke-‐hjärtmedicinsk	  avdelning,	  27,3%	  av	  de	  

SWEDEHEART-‐registrerade-‐	  och	  77,4%	  av	  de	  icke-‐registrerade	  patienterna	  med	  typ	  2	  

AMI	  vårdades	  på	  annan	  avdelning	  än	  HIA	  eller	  kardiologavdelning.	  
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Bland	  patienterna	  som	  inte	  bedömdes	  ha	  AMI	  ansågs	  hjärtsvikt	  vara	  den	  vanligaste	  

orsaken	  till	  cTn-‐stegringen.	  Javed	  et	  al	  rapporterar	  sepsis	  som	  den	  vanligaste	  orsaken	  

till	  cTn-‐stegring	  bland	  de	  patienter	  som	  i	  den	  studien	  inte	  erhöll	  AMI-‐diagnos(19).	  	  

Motsvarande	  population	  i	  denna	  studie	  är	  dock	  lite	  speciell	  eftersom	  patienterna	  under	  

det	  aktuella	  vårdtillfället	  fick	  AMI-‐diagnos.	  

	  

En	  högre	  mortalitet	  under	  vårdtiden	  observerades	  hos	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  än	  

hos	  patienterna	  med	  typ	  1	  AMI.	  Dödsorsaker	  har	  dock	  inte	  analyserats,	  det	  är	  m	  a	  o	  inte	  

givet	  att	  patienterna	  avlidit	  pga.	  AMI.	  Mortalitet	  eller	  morbiditet	  på	  länge	  sikt	  har	  inte	  

studerats	  i	  denna	  studie.	  I	  en	  studie	  av	  Gonzalez	  et	  al	  där	  man	  undersökt	  långtidrisker	  

hos	  patienter	  med	  olika	  AMI-‐subtyper	  visade	  sig	  risken	  för	  död	  eller	  ny	  AMI	  var	  mindre	  

än	  hälften	  så	  stor	  vid	  typ	  2	  AMI	  som	  vid	  typ	  1	  AMI(25).	  

	  

Styrkan	  i	  överensstämmelsen	  mellan	  en	  oerfaren	  student	  och	  en	  erfaren	  specialists	  

reklassificering	  beräknades	  vara	  god.	  I	  39	  av	  de	  totalt	  200	  fallen	  överensstämde	  dock	  

inte	  bedömningarna.	  Diskrepansen	  mellan	  bedömarna	  var	  tänkt	  att	  avspegla	  

avsaknaden	  av	  tydliga	  kriterier	  för	  hur	  man	  särskiljer	  typ	  2	  AMI	  från	  typ	  1	  AMI	  och	  

myokardnekros	  av	  multifaktoriell	  eller	  obestämbar	  genes.	  Störst	  osäkerhet	  upplevde	  

både	  student	  och	  specialist	  vid	  gränsdragning	  mellan	  typ	  2	  AMI	  och	  ej-‐AMI.	  Det	  finns	  

med	  dagens	  kunskapsläge	  en	  tydlig	  gråzon	  mellan	  ischemisk-‐	  och	  icke-‐ischemisk	  

myokardskada.	  	  

	  

Det	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  patienterna	  i	  studien	  har	  utretts	  och	  behandlats	  utifrån	  

den	  diagnos/subtyp	  de	  ansetts	  ha	  under	  vårdtillfället	  2011	  och	  inte	  utifrån	  den	  subtyp	  

de	  bedömts	  ha	  vid	  reklassificeringen.	  Vid	  jämförelserna	  i	  utredning	  och	  behandling	  

mellan	  typ	  1	  och	  2	  borde	  detta	  om	  något	  lett	  till	  att	  skillnader	  blivit	  falskt	  för	  små	  med	  

tanke	  på	  att	  vissa	  av	  de	  som	  i	  studien	  presenteras	  som	  typ	  2	  AMI	  under	  vårdtillfället	  

tolkades	  som	  typ	  1	  AMI	  och	  vice	  versa.	  Gruppen	  som	  i	  studien	  kallas	  ej-‐AMI	  har	  under	  

vårdtillfället	  ansetts	  vara	  AMI,	  det	  är	  m	  a	  o	  naturligt	  att	  den	  i	  hög	  utsträckning	  liknar	  

AMI-‐gruppen.	  Dessa	  patienter	  utgör	  en	  intressant	  grupp	  i	  studien	  men	  gruppen	  är	  

knappast	  representativ	  för	  populationen	  med	  myokardskada	  av	  multifaktoriell	  eller	  

obestämbar	  genes.	  Man	  bör	  ha	  detta	  i	  åtanke	  i	  de	  fall	  där	  denna	  grupp	  undersöks	  och	  

jämförs.	  	  
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4.1	  Fortsatt	  forskning	  

	  

Sammantaget	  pekar	  resultaten	  i	  denna	  studie	  liksom	  tidigare	  forskning	  mot	  att	  

patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  är	  äldre	  och	  mer	  multisjuka.	  Sannolikt	  är	  det	  också	  en	  högre	  

andel	  kvinnor	  som	  får	  typ	  2	  AMI	  än	  typ	  1	  AMI	  även	  om	  det	  i	  denna	  studie	  inte	  

observerades	  några	  signifikanta	  skillnader	  i	  kön.	  Allt	  detta	  är	  pusselbitar	  i	  ett	  arbete	  att	  

försöka	  definiera	  vad	  som	  utmärker	  denna	  heterogena	  patientgrupp.	  Förhoppningen	  är	  

att	  man	  på	  sikt	  ska	  kunna	  skapa	  underlag	  för	  kliniska	  verktyg	  när	  man	  ska	  särskilja	  typ	  

2	  AMI	  mot	  typ	  1	  AMI	  och	  icke-‐ischemisk	  myokardskada	  där	  skillnad	  i	  

bakgrundskaraktäristik	  tillsammans	  med	  exempelvis	  EKG-‐förändringar	  och	  cTn-‐värden	  

kan	  komma	  att	  utgöra	  riktlinjer	  vid	  diagnosticering.	  Vidare	  forskning	  krävs	  innan	  detta	  

kan	  bli	  en	  realitet.	  	  

	  

Skillnader	  som	  i	  denna	  studie	  observerades	  vad	  gäller	  behandlingsstrategier	  mellan	  

AMI-‐subtyperna	  måste	  undersökas	  ytterligare	  och	  förhoppningsvis	  kan	  SWDEHEART-‐

registret	  användas	  för	  att	  bekräfta	  skillnaderna.	  Vidare	  forskning	  måste	  till	  för	  att	  

undersöka	  vad	  behandlingen	  av	  typ	  2	  AMI	  betyder	  för	  outcome.	  Hur	  bör	  man	  behandla	  

dessa	  patienter?	  Det	  är	  inte	  alls	  orimligt	  att	  man	  inriktar	  behandlingen	  mot	  de	  

bakomliggande	  orsakerna	  genom	  exempelvis	  frekvensreglering	  vid	  takykardi,	  

volymsersättning	  vid	  chock	  etc.	  men	  i	  denna	  studie	  observerades	  att	  få	  patienter	  med	  

typ	  2	  AMI	  genomgick	  koronarangio/PCI	  samt	  att	  behandlande	  läkare	  var	  mindre	  

benägna	  att	  farmakologiskt	  förebygga	  ateroskleros	  med	  exempelvis	  klopidogrel.	  Vad	  får	  

detta	  för	  betydelse?	  Sannolikt	  är	  aterosklerotisk	  kranskärlssjukdom	  en	  bidragande	  

orsak	  till	  hjärtmuskelischemin	  även	  hos	  många	  av	  typ	  2	  AMI-‐patienterna.	  Dessa	  kan	  

vara	  hjälpta	  av	  koronarangio/PCI	  och	  eventuellt	  skulle	  utredning	  och	  behandling	  av	  

kranskärlssjukdom	  kunna	  förebygga	  återinsjuknanden.	  Detta	  måste	  studeras	  så	  att	  även	  

denna	  patientgrupp	  kan	  få	  en	  korrekt	  och	  evidensbaserad	  behandling.	  

	  

	  

4.2	  Brister	  och	  begränsningar	  

	  

Trovärdigheten	  i	  AMI-‐subklassificeringen	  vid	  en	  studie	  som	  denna	  är	  oerhört	  viktig	  

eftersom	  den	  ligger	  till	  grund	  för	  alla	  jämförande	  analyser.	  Den	  initiala	  tanken	  i	  denna	  

studie	  var	  att	  ytterligare	  en	  oberoende	  specialist	  skulle	  bedöma	  de	  fall	  där	  det	  rådde	  

oenighet	  mellan	  de	  två	  första	  bedömarna.	  Detta	  hade	  varit	  att	  föredra	  men	  pga.	  tidsbrist	  

valdes	  istället	  att	  eftersträva	  konsensus	  i	  dessa	  fall.	  	  
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Det	  faktum	  att	  det	  saknas	  tydliga	  kriterier	  för	  AMI-‐subklassificeringen	  (framförallt	  vad	  

gäller	  subtyp	  2	  och	  hur	  man	  skiljer	  denna	  mot	  subtyp	  1	  och	  icke-‐ischemisk	  

myokardskada)	  gör	  att	  sådant	  som	  påvisats	  i	  andra	  studier	  (exempelvis	  att	  höga	  

troponinvärden	  och	  ST-‐höjningar	  är	  vanligare	  vid	  typ	  1)	  ibland	  blir	  vägledande	  när	  man	  

subklassificerar	  infarkterna.	  Naturligtvis	  kan	  man	  inte	  fullt	  ut	  lita	  på	  att	  STEMI	  och	  

högre	  troponinvärden	  är	  vanligare	  vid	  typ	  1	  AMI	  när	  dessa	  variabler	  i	  vissa	  fall	  legat	  till	  

grund	  för	  klassificeringen.	  

	  

Alla	  cTn-‐T	  värden	  uteslöts	  vid	  den	  jämförande	  analysen	  eftersom	  det	  ansågs	  för	  

komplicerat	  och	  riskabelt	  att	  försöka	  översätta	  dem	  till	  cTn-‐I-‐värden.	  Detta	  innebär	  att	  9	  

patienter	  med	  typ	  1	  AMI	  och	  1	  patient	  med	  typ	  2	  AMI	  uteslutits	  vid	  jämförelse	  av	  

ankomstvärden	  respektive	  maxvärden	  av	  cTn.	  	  Vidare	  består	  Troponin-‐

koncentrationerna	  som	  presenteras	  i	  resultatet	  av	  en	  blandning	  av	  cTn-‐I-‐värden	  

uppmätta	  med	  flera	  olika	  metoder	  med	  olika	  referensvärden.	  Sammantaget	  minskar	  

detta	  trovärdigheten	  vid	  dessa	  analyser.	  I	  andra	  prospektiva	  studier	  har	  man	  endast	  

använt	  sig	  av	  en	  och	  samma	  mätmetod	  för	  alla	  patienter	  något	  som	  dock	  inte	  var	  möjligt	  

för	  oss	  pga.	  den	  retrospektiva	  studiedesignen.	  

	  

Denna	  studie	  bestod	  av	  två	  huvudgrupper	  –	  SWEDEHEART	  och	  icke-‐SWEDEHEART	  –	  

vilket	  är	  både	  en	  styrka	  och	  en	  svaghet	  med	  studien.	  En	  styrka	  eftersom	  de	  patienter	  

som	  inte	  registrerats	  till	  stor	  andel	  utgörs	  av	  individer	  med	  typ	  2	  AMI	  som	  annars	  

riskerar	  att	  falla	  ur	  statistiken.	  En	  svaghet	  eftersom	  det	  bidrar	  med	  ytterligare	  en	  

kofaktor.	  Merparten	  av	  patienterna	  med	  typ	  2	  AMI	  i	  denna	  studie	  utgörs	  av	  individer	  

som	  inte	  registrerats	  och	  man	  skulle	  därför	  kunna	  argumentera	  för	  att	  de	  karaktäristika	  

som	  utmärker	  patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  lika	  gärna	  skulle	  kunna	  vara	  sådan	  som	  är	  

utmärkande	  för	  patienter	  som	  inte	  registreras.	  Man	  måste	  m	  a	  o	  fråga	  sig	  varför	  dessa	  

patienter	  inte	  registrerades?	  I	  denna	  studie	  tog	  vi	  hänsyn	  till	  två	  tänkbara	  orsaker:	  1)	  

man	  är	  mindre	  benägen	  att	  registrera	  patienter	  när	  det	  finns	  en	  osäkerhet	  kring	  AMI-‐

diagnosen	  (vilket	  kan	  tänkas	  innefatta	  många	  fall	  av	  typ	  2	  AMI);	  2)	  det	  finns	  inte	  samma	  

rutin	  att	  registrera	  patienter	  på	  andra	  (icke-‐hjärtmedicinska-‐)	  avdelningar.	  Med	  

anledning	  av	  detta	  presenterades	  andelen	  typ	  2	  AMI	  separat	  för	  SWEDEHEART-‐	  

respektive	  icke-‐SWEDEHEART-‐gruppen	  och	  inga	  slutsatser	  drogs	  utifrån	  andelen	  i	  hela	  

studiepopulationen.	  Likaså	  presenterades	  subtypernas	  fördelning	  mellan	  olika	  

avdelningar	  på	  samma	  uppdelade	  sätt.	  I	  övrigt	  har	  de	  registrerade	  och	  de	  icke-‐

registrerade	  patienterna	  klumpats	  ihop.	  Man	  skulle	  också	  exempelvis	  kunna	  tänka	  sig	  
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att	  benägenheten	  att	  SWEDEHEART-‐registrera	  patienter	  är	  lägre	  när	  de	  är	  riktigt	  gamla,	  

väldigt	  multisjuka	  eller	  döende?	  Detta	  skulle	  omkullkasta	  några	  av	  studiens	  viktigaste	  

resultat.	  Ett	  alternativ	  hade	  varit	  att	  presentera	  all	  jämförande	  data	  mellan	  subtyperna	  

uppdelat	  mellan	  registrerade	  och	  icke-‐registrerade	  patienter.	  Studiepopulationen	  var	  

dock	  för	  liten	  för	  att	  tillåta	  en	  sådan	  uppdelning.	  

	  

	  

5.	  Slutsats	  
	  

Patienter	  med	  typ	  2	  AMI	  är	  i	  genomsnitt	  äldre	  och	  i	  regel	  mer	  multisjuka	  än	  patienter	  

med	  typ	  1	  AMI.	  De	  utreds	  sällan	  med	  koronarangiografi	  och	  behandlas	  sällan	  med	  PCI	  

jämfört	  med	  typ	  1	  AMI.	  De	  erhåller	  i	  mindre	  utsträckning	  klassisk	  

hjärtinfarktbehandling	  utan	  man	  inriktar	  sig	  mer	  mot	  att	  behandla	  den	  bakomliggande	  

orsaken	  till	  ischemin.	  Sannolikt	  utgör	  typ	  2	  AMI	  en	  större	  andel	  av	  den	  totala	  AMI-‐

populationen	  än	  vad	  som	  registrerats	  i	  SWEDEHEART.	  	  
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6.	  Tack	  
	  

Ett	  stort	  tack	  till	  Tomasz	  Baron	  för	  detta	  intressanta	  forskningsprojekt	  samt	  för	  god	  och	  

uppmuntrande	  handledning!	  Ett	  stort	  tack	  också	  till	  Henrik	  Sahlin	  som	  hjälpt	  till	  med	  

datainmatning	  och	  dessutom	  bistått	  med	  oumbärlig	  teknisk	  support!	  Tack	  också	  Nermin	  

Hadzmiosmanovic	  för	  hjälp	  och	  vägledning	  med	  statistik	  samt	  Per	  Lundqvist	  för	  hjälp	  

med	  datorer	  och	  programvara!	  
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CASE REPORT FORM (CRF) 
   

Patient registrerad i SWEDEHEART:         Ja   Nej 

 

Födelsedatum:  /__/__/__/__/    /__/__/    /__/__/ 

   å   å   å    å        m  m        d   d 

 

Kön:         Kvinna  Man 

 

Vikt:  /__/__/__/ kg 
 

Längd:  /__/__/__/ cm 

 

Rökning:       Aldrig 

       Ex-rökare, definition: slutat röka > 1 månad sedan 

       Rökare 
 

Snusning:       Aldrig 

       Ex-snusare, definition: slutat snusa > 1 månad sedan 

       Snusare 

 

ANKOMSTUPPGIFTER – INSKRIVNING 

 

Ankomst till akuten: /__/__/__/__/    /__/__/    /__/__/ /__/__/ : /__/__/ 

   å   å   å    å        m  m        d   d                  t    t       m  m 
 

Ankomst till avd/PCI: /__/__/__/__/    /__/__/    /__/__/ /__/__/ : /__/__/ 

   å   å   å    å        m  m        d   d                  t    t       m  m 

 

Vårdande enhet:      Hjärtistensivvårdavdelning / kardiologen (med telemetri) 

       Medicinsk akutvårdavelning eller motsvarande (med telemetri) 

       Medicinskavdelning inkl. infektion (utan telemetri) 

     Intensivvårdavdelning 

     Kirurgisk avdelning 

     Annan: _________________________________________ 

Intagningsorsak: 

1. bröstsmärta 

          Om Ja ange duration:     /__/__/__/ min 

2. pågående bröstsmärta 

3. dyspné 

4. hjärtklappning 

5. annat 

          Om Ja, ange nedan 

_____________________________________________ 
 

6. hjärtstopp 

  

1.      Ja 

 

2.      Ja 

3.      Ja 

4.      Ja 

5.      Ja 
 

 

 

 

6.      Ja 

 

Nej 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
 

 

 

 

Nej 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCR 
Uppsala Clinical Research Center 

TOTAL-AMI 
TYP 2 AMI -  VALIDERINGSSTUDIE 

INFARKT 

 

Klinik kod:                Patient initialer:                    Patient nr:  

 

version/2013-05-22                 2 

 

ANAMNES 

 

 

Har patienten i anslutning till detta insjuknande blivit utsatt för: 

1. kraftig psykisk stress  

2. kraftig fysisk stress/ansträngning 

3. kyla (nedkylning) 

4. trauma mot bröstkorgen 

Har patienten den senaste månaden haft: 

5. DVT/lungemboli 

6. infektion med feber 

7. infektion utan feber 

Har patienten de senaste 7 dagarna: 

8. använt ASA? 

Har patienten under senaste 2 åren: 

9.  haft symtom av angina? 

(ansträngningsrelaterad bröstsmärta/andfåddhet som 

anginaekvivalent) 

  

1.      Ja 

2.      Ja 

3.      Ja 

4.      Ja 

 

5.      Ja 

6.      Ja 

7.      Ja 

 

8.      Ja 

 

9.      Ja 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

 

Nej 

Nej 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

 

 

 

 

Tidigare sjukdomar/ingrepp: 

1. Hjärtinfarkt 

          Om Ja, ange år för den sista  /__/__/__/__/      

2. Tidigare inläggning p g a hjärtsvikt 

          Om Ja, ange år för den sista  /__/__/__/__/      

3. känd nedsatt LV-EF 

4. paroxysmalt förmaksflimmer (paroxysmalt/permanent) 

5. paroxysmal takykadi (SVT, VT) 

6. endocardit 

7. tidigare stroke eller TIA eller systemisk emboli 

8. större blödning (inkl. hjärnblödning) 

 

 

 

9. PCI 

          Om Ja, ange år för den sista  /__/__/__/__/      

10. påvisad kärlspasm vid tidigare angiografi 

11. tidigare hjärtkirurgi 

          Om Ja ange typ:               CABG 

                                                    klaffkirurgi 

                                                    annan 

12. ablation (RF/kryo) < 1 vecka innan inkomsten 

  

1.      Ja 

 

2.      Ja 

 

3.      Ja 

4.      Ja 

5.      Ja 

6.      Ja 

7.      Ja 

8.      Ja 

 

 

 

9.      Ja 

 

10.      Ja 

11.      Ja 

 

 

 

12.      Ja 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

 

 

 

Nej 

 

Nej 

Nej 

 

 

 

Nej 
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Pågående sjukdomar: 

1. diabetes typ 1 

2. diabetes typ 2 

3. hypertoni 

4. hyperlipidemi 

5. vänsterkammarhypertrofi 

6. hypertrof kardiomyopati 

7. kronisk njursvikt 

8. perifer arteriell sjukdom 

9. KOL 

10. pulmonell hypertension 

11. vasculit 

12. inlagringssjukdom t ex. amyloidos 

13. metastaserad cancer 

14. leversjukdom 

15. alkoholmissbruk 

16. drogmissbruk 

17. demens 

 

 

1.      Ja 

2.      Ja 

3.      Ja 

4.      Ja 

5.      Ja 

6.      Ja 

7.      Ja 

8.      Ja 

9.      Ja 

10.      Ja 

11.      Ja 

12.      Ja 

13.      Ja 

14.      Ja 

15.      Ja 

16.      Ja 

17.      Ja 

 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

 

Genomgångna hjärtutredningar under senaste 2 år: 

1. Arbetsprov 

          Om Ja, ange: år för den sista  /__/__/__/__/ 

                                 resultat:      normalt 

                                                    patologiskt - ischemi 

                                                    okänt/ej bedömbart 

2. Myocardscintigrafi (alt. stress-eko) 

          Om Ja, ange: år för den sista  /__/__/__/__/ 

                                 resultat:      normalt 

                                                    patologiskt - ischemi 

                                                    okänt/ej bedömbart 

3. Känd LV-EF mått (enl. eko, scint, angio, annan metod) 

          Om Ja, ange: år för den sista us:  /__/__/__/__/ 

                                 resultat:      ≥ 50% 

                                                    40-49% 

                                                    30-39% 

                                                    < 30% 

4. Ekokardiografi 

          Om Ja, ange: år för den sista us:  /__/__/__/__/ 

                                 resultat:      LV-hypertrofi 

                                                    distolisk dysfunktion 

                                                    klaffel ≥ måttlig grad 

  

1.      Ja 

 

 

 

 

2.      Ja 

 

 

 

 

3.      Ja 

 

 

 

 

 

4.      Ja 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

Nej 
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Aktuella mediciner vid ankomsten: 

1. ACE-hämmare 

2. ARB-preparat 

3. antikoagulantia (t ex. Waran, Pradaxa) 

4. ASA 

5. övriga trombocythämmare (t.ex. Plavix/Clopidogrel,  Efient, Brilique) 

6. beta-blockerare 

7. Ca-hämmare 

8. insulin 

9. peroral diabetesbehandling 

10. digitalis 

11. diuretika 

12. statiner 

13. övriga lipidsänkare (t.ex. Ezetrol, fibrater, annat) 

14. bronkdilaterare i inhalationsform  

 

1.      Ja 

2.      Ja 

3.      Ja 

4.      Ja 

5.      Ja 

6.      Ja 

7.      Ja 

8.      Ja 

9.      Ja 

10.      Ja 

11.      Ja 

12.      Ja 

13.      Ja 

14.      Ja 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

   

  

 

ANKOMSTSTATUS 

 

1. RLS-grad: /__/  

2. Hjärtfrekvens: /__/__/__/ /min 

3. Blodtryck /__/__/__/  /   /__/__/__/ mmHg 

4. Temperatur /__/__/ , /__/ 
o
C 

5. Andningsfrekvens /__/__/  /min 

6. Sa O2 (utan syrgas) /__/__/ % 

7. Rassel:       nej 

       basala rassel 

       halva lungorna 

       lungödem  

        uppgifter saknas 

8. Är patienten intuberad eller får andningsstöd? 

9. Är patienten i chock? 

10. Har patienten nytillkomna neurologiska bortfall?  

8.      Ja 

9.      Ja 

10.      Ja 

Nej 

Nej 

Ne 
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VÅRD - ÅTGÄRDER UNDER VÅRDTILLFÄLLET 

 

 

1. Koronarangiografi: 

          Om Ja, ange:  

- datum och tid: /__/__/__/__/__/__/    /__/__/ : /__/__/ 

                           å    å   m m  d   d          t    t       m  m 

- beslut:                    invasiv behandling 

                                           medicinsk behandling enbart 

2. PCI: 

          Om Ja, ange:  

- datum och tid: /__/__/__/__/__/__/    /__/__/ : /__/__/ 

                           å    å   m m  d   d          t    t       m  m 

3. CABG: 

          Om Ja, ange:  

- datum och tid: /__/__/__/__/__/__/    /__/__/ : /__/__/ 

                           å    å   m m  d   d          t    t       m  m 

 

1.      Ja 

 

 

 

 

 

2.      Ja 

 

 

 

3.      Ja 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

Genomgångna hjärtutredningar under vårdtillfället: 

 

1. Arbetsprov 

          Om Ja, ange resultat:        normalt 

                                                    patologiskt - ischemi 

                                                    okänt/ej bedömbart 

2. Myocardscintigrafi (alt. stress-eko) 

          Om Ja, ange resultat:        normalt 

                                                    patologiskt - ischemi 

                                                    okänt/ej bedömbart 

 

3. LV-EF mått (enl. eko, scint, angio, annan metod) 

           Om Ja, ange resultat:       ≥ 50% 

                                                    40-49% 

                                                    30-39% 

                                                    < 30% 

4. Ekokardiografi 

           Om Ja, ange resultat:       LV-hypertrofi 

                                                    diastolisk dysfunktion (>lindrig) 

                                                    klaffel ≥ måttlig grad 

                                                    högerbelastning 

                                                    pericardexudat 

 

  

 

 

1.      Ja 

 

 

 

2.      Ja 

 

 

 

 

3.      Ja 

 

 

 

 

4.      Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Nej 
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5. Rtg thorax 

           Om Ja, ange resultat:       normalfynd 

                                                    stas 

                                                    infiltrat 

                                                    övrigt 

6. CT thorax 

           Om Ja, ange resultat:       lungemboli 

                                                    Ao dissektion 

                                                    stas 

                                                    infiltrat 

                                                    övrigt 

7. Lungscintigrafi 

           Om Ja, ange resultat:       lungemboli 

                                                    övrigt 

8. CT skalle 

           Om Ja, ange resultat:       blödning 

                                                    färsk infarkt 

                                                    gammal/gamla infarkter 

                                                    övrigt 

 

 

5.      Ja 

 

 

 

 

6.      Ja 

 

 

 

 

 

7.      Ja 

 

 

8.      Ja 

 

Nej 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Mediciner under vårdtiden: 

 

1. antikoagulantia iv/sc 

     Om Ja, ange vilket:                heparin iv. 

                                                    lågmolekulärt heparin 

                                                    fondaparinux 

2. bivalirudin 

3. trombocythämmare iv. (t.ex. Reopro, Aggrastat, Integrilin) 

4. beta-blockerare iv. 

5. Beta-blockerare po. 

6. Diuretika iv 

7. Inotropa iv 

8. Nitroglycerin iv 

9. Antibiotika iv/po 

10. Respiratorvård/CPAP 

 

 

 

 

1.      Ja 

 

 

 

2.      Ja 

3.      Ja 

4.      Ja 

5.      Ja 

6.      Ja 

7.      Ja 

8.      Ja 

9.      Ja 

10.      Ja 

 

 

 

Nej 

 

 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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LABORATORIEDATA 
 

Ange samtliga troponin-(alt. CK-MB) värden med datum och klokslag. 

Ange normalreferensvärde på din klinik och måttenheter (t ex. <0,03 µg/L). 

 

1. Infarktmarkör:  troponin T  Referensvärde - N: < ________ ______  

  troponin I   

  hs-troponin T  

  CK-MB   
  

Värde nr 1:  __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ tid: /__/__/ : /__/__/ 

Värde nr 2:  __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ tid: /__/__/ : /__/__/ 

Värde nr 3:  __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ tid: /__/__/ : /__/__/ 

Värde nr 4: __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ tid: /__/__/ : /__/__/ 

Värde nr 5: __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ tid: /__/__/ : /__/__/ 

Värde nr 6: __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ tid: /__/__/ : /__/__/ 

Värde nr 7: __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ tid: /__/__/ : /__/__/ 

Värde nr 8: __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ tid: /__/__/ : /__/__/ 

                                                                 å   å   m  m  d   d            t    t        m  m 
 

 

2. D-dimer:    Referensvärde - N: < ________ ______  

Värde nr 1  __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/  

Max värde: __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/         

Sista värdet: _________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ 

                                   å  å    m  m  d   d        
 

3. Hjärtsviktmarkör:        BNP  Referensvärde - N: < ________ ______  

       NT-pro-BNP  

Värde nr 1  __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/  

Max värde: __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/         

Sista värdet: _________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ 

                                   å  å    m  m  d   d        
 

 

4. CRP:    Referensvärde - N: < ________ ______  

Värde nr 1  __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/  

Max värde: __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/         

Sista värdet: _________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ 

                                   å  å    m  m  d   d        
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5. kreatinin:   Referensvärde - N: < ________ ______  

Värde nr 1  __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/  

Max värde: __________________  datum: /__/__/__/__/__/__/         

Sista värdet: _________________  datum: /__/__/__/__/__/__/ 

                                   å  å    m  m  d   d        

 

 

Lipider (första värden)    datum: /__/__/__/__/__/__/ 

6. Totalt kolesterol:  _______________ mmol/L   

7. LDL-kolesterol:  _______________ mmol/L   

8. HDL-kolesterol:  _______________ mmol/L  

9. Triglicerider: _______________ mmol/L  

10. Apo B  _______________ mmol/L  

11. Apo A1  _______________ mmol/l   

 

 

Blodsocker (första värden)   datum: /__/__/__/__/__/__/ 

12. F-glukos  _______________ mmol/L  

13. HbA1c  _______________ mmol/L  

 

 

Blodstatus (första värden)   datum: /__/__/__/__/__/__/ 

14. Hemoglobin _______________ g/L   

15. LPK  _______________ 10
9
/L   

 

 

Sepsismarkör (högsta värdet)   datum: /__/__/__/__/__/__/ 

16. Prokacitonin _______________ mg/mL  

 

 

Blodgaser (första värden)   datum: /__/__/__/__/__/__/ 

17. pH:   _______________    

18. pO2:   _______________ kPa   

19. pCO2:   _______________ kPa  

20. standardbikarbonat: _______________ mmol/L  

21. Hb-Oxygenmättnad:  _______________ % 

22. Laktat:   _______________ mmol/l  
 

 

23. Blododling:  negativ   

  positiv   

  ej utförd  
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KOMPLIKATIONER  - UNDER VÅRDTILLFÄLLET 

 

 

1. reinfarkt 

2. blödning 

          Om Ja, välj följande:        dödlig 

                                                    cerebral 

                                                    krävande transfusion 

3. HLR/defibrilering         

           Om Ja, välj följande:       VT/VF 

                                                    annat 

4. Kardiogen chock 

5. AV-block grad II eller III 

6. Nytt förmaksflimmer 

7. Mekanisk komplikation 

          Om Ja, välj följande:        fri väggruptur 

                                                    VSD 

                                                    akut mitralisinsufficiens 

 

 

1.      Ja 

2.      Ja 

 

 

 

3.      Ja 

 

 

4.      Ja 

5.      Ja 

6.      Ja 

7.      Ja 

 

 

 

Nej 

Nej 

 

 

 

Nej 

 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

 

  

UTSKRIVNINGSUPPGIFTER – UTSKRIVNING 

 

Utskrivningsdatum: /__/__/__/__/    /__/__/    /__/__/  

   å   å   å    å        m  m        d   d              

  

Patient är avliden:      Ja  Nej       

 

Mediciner vid utskrivningen: 

1. ACE-hämmare 

2. ARB-preparat 

3. antikoagulantia (t ex. Waran, Pradaxa) 

4. ASA 

5. övriga trombocythämmare (t.ex. Plavix/Clopidogrel,  Efient, Brilique) 

           Om Ja, ange planerad behandlingstid: 

                                                    < 3mån 

                                                    3-6 mån 

                                                    > 6-12 mån 

                                                    ej bestämd / angiven 

6. beta-blockerare 

7. Ca-hämmare 

8. insulin 

9. peroral diabetesbehandling 

10. digitalis 

 

1.      Ja 

2.      Ja 

3.      Ja 

4.      Ja 

5.      Ja 

 

 

 

 

 

6.      Ja 

7.      Ja 

8.      Ja 

9.      Ja 

10.      Ja 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

 

 

 

 

 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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11. diuretika 

12. statiner 

13. övriga lipidsänkare (t.ex. Ezetrol, fibrater, annat) 

14. långverkande nitroglycerin 

15. bronkdilaterare i inhalationsform  

11.      Ja 

12.      Ja 

13.      Ja 

14.      Ja 

15.      Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

 

Diagnoskoder (ICD-10) enligt epikrisen: 

 

Diagnos nr 1: __________________ (huvuddiagnos) 

Diagnos nr 2: __________________ 

Diagnos nr 3: __________________ 

Diagnos nr 4: __________________ 

Diagnos nr 5: __________________ 

 

 Vid diagnos hjärtinfarkt ange typ:  NSTEMI 

        STEMI 

        ej angiven i epikrisen 

   ej infarkt 

 
 

Ange klinisk typ (från SWEDEHEART form alt. från epikris om angiven): 

   Typ 1 

   Typ 2 

   Typ 3 

   Typ 4a 

   Typ 4b 

   Typ 5  

 

Planering:   planerad coronarangio/PCI efter utskrivningen 

planerad CABG efter utskrivningen 

 

Uppföljning:  ingen 

   specialist mottagning 

   primärvård 

 

Bifoga kopior på: 

1. Ankommst/beslutgenererande EKG 

2. Baseline EKG (ett EKG taget vid senaste innan insjuknandet vårdkontakt) 

3. Utskrivnings EKG 

4. Koronarangiografi utlåtande 

5. Icke-invasiva undersökningar under vårdtillfälle (stress-test, ekokardiografi)  

6. Epikris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed intygas att informationen på sidan 1-10 för denna patient är korrekt. 

 

Prövarens signatur: ____________________________ Datum: ____________________ 



Bilaga 2 – TOTAL-AMI 

 

Beskrivning och utvärdering av riskfaktorer, behandlingsstrategier och prognos 

samt diagnosvalidering hos patienter med typ-2 hjärtinfarkt utifrån 

SWEDEHEART-registret och lokal diagnosregisterdata (patientregister) på 

utvalda sjukhus i Sverige. 

 

Ansvariga:  Tomasz Baron1, Kristina Hambraeus2, Bertil Lindahl1 
1Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Uppsala Clinical Research 

Center 
2Cardiologkliniken, Falu lasarett 

 

Bakgrund:  

I samband med uppdateringen av redefinitionen av hjärtinfarkt (AMI) 2007, universal 

definition of myocardial infarction, infördes en subklassificering av AMI i 5 olika 

kliniska typer. Typ 1 AMI (”primär” AMI) karaktäriseras av att den myokardischemi 

som ger upphov till nekros orsakas av en primär händelse i koronarkärlen, dvs. 

plaqueruptur/erosion i kombination med trombo-embolisk ocklusion.  Typ 2 AMI 

(”sekundär” AMI) karaktäriseras av att ischemin som orsakar myokardnekros 

uppkommer på grund av obalans mellan syrgasbehov och syrgastillförsel till 

myokardiet av andra orsaker än de som ger upphov till vid typ 1 AMI.  Patienter med 

typ 2 AMI utgör en mycket heterogen grupp där flera olika patofysiologiska 

mekanismer som ger sänkt blodtillförsel (t.ex. anemi, hypoxi, bradyarytmi, 

hypotention, vasospasm) eller ökat behov av blodtillförsel (takyarytmi, hypertensiv 

kris, feber) hos patient med eller utan etablerad aterosklerotisk koranarsjukdom 

(CAD), kan spela roll. Utöver ischemisk orsakad myokardskada/nekros förekommer 

också myokardskada/nekros som har icke-ischemiska orsaker (t.ex. myokardit, sepsis, 

hjärttoxiska läkemedel, hjärtkontusion m.m.) eller där mekanismen är oklar (Tako-

Tsubo kardiomyopati, lungembolism etc.). I klinisk praxis är det ibland svårt att skilja 

dessa tre tillstånd (typ 1, typ2 och non-ischemisk myokardskada) från varandra och 

särskilt svårt är att skilja typ 2 från typ 1. Det saknas enkla och tydliga kriterier i 

universal definition of myocardial infarction 2007, vilket lett till en rad olika 

tolkningar i litteraturen hur diagnosen typ 2 AMI ska sättas.  



Internationellt har det publicerats endast ett fåtal retrospektiva studier som visar stor 

diskrepans i angiven andel typ 2 AMI, alltifrån 9 till 41 % av alla hjärtinfarkter. Sedan 

september 2010 klassificeras hjärtinfarkterna rutinmässigt till typ i SWEDEHEART-

registret. Under det första årets registrering sågs en stor variation mellan sjukhus och 

enheter avseende andelen angivna typ-2 infarkter (0,5-66,2 %) med 7,5 % som ett 

snitt i landet. Dessa resultat avspeglar en osäkerhet i hur diagnosen ska sättas, men 

också att förekomsten är starkt beroende av vilken patientkohort man studerar.  

De tre tillstånden typ 1 AMI, typ 2 AMI och non-ischemisk myokardskada kräver 

med all sannolikhet olika handläggning och behandling, men data från kontrollerade 

kliniska prövningar hur typ 2-AMI bör behandlas eller förebyggas saknas. Inte heller 

har vi information om hur typ 2-AMI för närvarande behandlas i klinisk praxis i 

Sverige. Prognosen avseende risk för reinfarkt och död vid typ 2 AMI är också okänd. 

Av samma skäl finns det mycket lite känt om vad som karakteriserar patienter med 

typ 2 AMI. Några få studier som är publicerade under de senaste åren visar olika 

resultat, men typ 2 patienterna förefaller vara äldre och har oftare komorbiditeter 

(t.ex. nedsatt njurfunktion) än typ 1 AMI. Preliminära data från SWEDEHEART-

registret visar på att dessa patienter med typ 2 AMI mer sällan genomgår 

kranskärlsröntgen och har lägre troponin-värden jämfört med typ 1.  

Den kontinuerliga registreringen av infarkttyp i SWEDEHEART-registret kommer att 

ge unika möjligheter att studera prevalens, demografi och riskfaktorer, aktuell 

medicinsk behandling samt kort- och långsiktig prognos avseende mortalitet, 

återinsjuknande i hjärtinfarkt, inläggningar samt livskvalitet hos patienter med typ 2 

AMI. För att SWEDEHEART ska vara användbart för dessa syften krävs i ett första 

steg en validering av infarktypssättandet inom registret, vilket också är huvudsyftet 

med den aktuella studien.  

 

Primära frågeställningar:  

1. Hur korrekt är klassificeringen av infarkttyp i SWEDEHEART (gold 

standard – central adjudicering av en expertpanel)? 

2. Hur stor andel (täckningsgrad) av samtliga typ 2 hjärtinfarkter har registrerats 

i SWEDEHEART? 

3. Hur representativa är typ-2 infarktpatienterna registrerade i SWEDEHEART 

för hela populationen med denna typ av infarkt? 

Sekundära frågeställningar: 



1. Skillnader i patientkaraktäristika, behandling och prognos mellan typ 1 och 

typ 2 infarkter? 

2. Skillnad i andel typ 2 AMI bland AMI-patienter inkluderade i 

SWEDEHEART jmf med typ 2 AMI-patienter ej inkluderade i 

SWEDEHEART? Vad beror diskrepans av andel typ 2 infarkter mellan 

rapporterade sjukhus på? 

Tertiär frågeställning: 

1. Hur vanligt är det att patienter med troponinstegring felaktigt inte erhåller 

diagnosen AMI (företrädesvis av typ 2) och vad karaktäriserar dessa patienter? 

 

Metodik:  

Valideringen kommer att genomföras som en retrospektiv studie. Utifrån andel typ-2 

infarkter rapporterade i SWEDEHEART-registret för 2011 kommer vi att välja 3 

sjukhus (med hög produktion dvs. över 300 AMI patienter/år) i varje 

rapporteringsintervall (under 5 %, 5-10 % och över 10 %), totalt 9 centra (4 

universitets- och 5 länssjukhus).  

Val av sjukhus görs ´för hand´ med tanke på att stora skillnader i kvalificeringen 

mellan olika sjukhus kraftigt påverkar resultatet ändå. Ett slumpmässigt urval av 

sjukhus skulle inte ge markant bättre representativitet. Detta resonemang möjliggör att 

välja sjukhus med stora volymer, som på förhand ser mycket intressanta ut. På varje 

sjukhus kommer vi att analysera de 100 första patienterna med hjärtinfarktdiagnos 

rapporterade i SWEDEHEART-registret under 2011 och dessutom de 100 första 

hjärtinfarktpatienterna som under samma år fick hjärtinfarktdiagnos utan att ha blivit 

registrerade i SWEDEHEART. Totalt kommer ca 1800 patienter inkluderas i den 

delen av studien.  

1. Alla patienter som har fått diagnosen hjärtinfarkt i SWEDEHEART granskas 

och klassificeras i typ1-5 av en central expertpanel. Klassificeringen jämförs 

sedan med den angivna typningen i registret. 

2. Alla patienter som har fått diagnosen hjärtinfarkt och inte är registrerade i 

SWEDEHEART (hämtas från sjukhusets lokala diagnosregister) granskas på 

liknande sätt och klassificeras i typ1-5 av en central expertpanel.  

Utöver ovanstående grupper kommer vi i Uppsala och Stockholm analysera de 100 

första patienter som uppvisat förhöjda troponinvärden (hämtas från det lokala 

laboratoriets LIMS-system) utan att ha fått infarktdiagnos, totalt 200 patienter. 



Patienterna granskas av en central expertpanel och diagnossätts inkluderande 

eventuell infarkttypning.  

 

Granskningen av den centrala expertpanelen baseras på data insamlade med hjälp av 

ett prespecificerat protokoll baserat på SWEDEHEART-registervariabler kompletterat 

med vissa ytterligare data såsom kodade kopior på relevanta EKG, ekokardiografi- 

och angiografiutlåtanden, mm.  

Expertpanelen utgår från prospektivt upprättade kriterier (”best available practice”) 

för infarktklassificeringen. Varje patient granskas utifrån dessa kriterier av två erfarna 

kardiologer oberoende av varandra. I fall av diskrepans i bedömning, granskas fallet 

också av en tredje person. 

 

Studiegruppstorleken fick vi utifrån en enkel sample-size-beräkning där man skattar 

att med en sannolikhet för korrekt klassificering (d.v.s. överensstämmelse mellan 

sjukhusets och expertpanelens klassificering) på 90 % och ett fel på 5 procentenheter 

(konfidensintervallets halva bredd) behöver vi ca 156 patienter. För subgruppsanalys 

(t.ex. de patienter som av expertpanelen klassats som typ 2) med samma noggrannhet 

som ovan behöver även subgruppen ha 156 patienter (på respektive ställen), varför vi 

planerar att inkludera 200 patienter på varje deltagande ställe.  

 

Tidsplan:  

Data samlas in under Q3-4 2012, bearbetning och rapportering Q4 2012- 2013. 
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