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Kraftig övervikt försvårar
kirurgiska ingrepp och innebär
postoperativt ökad risk för
bland annat sårruptur och in-
fektioner. Av 7 248 patienter
som kranskärlsopererades var
17 procent av kvinnorna och 13
procent av männen kraftigt
överviktiga (kroppsmasseindex,
BMI, ≥30 kg/m2). 

Med stigande BMI tenderade
risken att avlida inom 30 dagar
snarast att avta. Risken för re-
operation för blödning minska-
de signifikant med stigande
BMI, medan risken för djup sår-
infektion och sternumlossning
ökade. Vår studie talar för att
överviktiga personer kan krans-
kärlsopereras med låg risk. 

När kraftigt överviktiga personer i
behov av hjärtkirurgi accepteras för
operation finns en viss föraning om
ökad risk för komplikationer eftersom
både anestesi och ingreppet i sig kan in-
nebära en utmaning. Kraftig övervikt
medför patologisk hemodynamik med
stor blodvolym, förhöjda slutdiastolis-
ka kammartryck och lungartärtryck
samt störd perfusions–ventilations-
kvot i lungorna resulterande i shuntning
[1]. 

På operationsbordet lutar patientens

sternum brant ned mot en kort hals. Ve-
ner och artärer ligger djupt och är svåra
att punktera. Det kan vara svårt att hål-
la narkosmasken tätt, att intubera och
även tungt att ventilera en bröstkorg
med tjocka väggar. Mediastinum är
djup, fylld med fettväv och av bukinne-
hållet pressas diafragma uppåt så att
hjärtat ligger högt och aorta ascendens
ibland knappt syns. Typiskt är att bröst-
korgen hos storvuxna män är avsevärt
djupare än hos kraftigt överviktiga
kvinnor, där man ibland finner en ung,
smal flickas benstomme innanför ett
massivt tjockt subkutant vävnadslager. 

Hjärtat är rikligt täckt med epikardi-
ellt fett som försvårar identifiering av
kranskärlen. En tung patient är vidare
svår att mobilisera postoperativt, vilket
innebär risk för ventrombos, lungate-
lektas, luftvägsobstruktivitet och där-
med även ökad incidens av infektion
och sårruptur [1-5]. Trots dessa besvär-

ligheter har förloppet ofta varit okom-
plicerat, och i flera artiklar har påvisats
en låg risk att avlida och för blödningar
efter kranskärlskirurgi hos feta perso-
ner [5, 6]. 

Vår avsikt har varit att presentera re-
sultat efter kranskärlskirurgi på över-
viktiga personer uttryckt som risk att
avlida, reopereras för blödning respek-
tive att drabbas av infektion eller sår-
ruptur. 

Analys 
av registerdata
Sedan en tid tillbaka finns hos oss ett

register som för närvarande omfattar
samtliga 11 876 kranskärlsoperationer
utförda i Stockholm 1970–1995. För
patienterna finns registrerade ett antal
faktorer som kan vara av betydelse för
risken vid ingreppet och för prognosen.
Uppgifter finns om längd, vikt, kön,
operationsdatum, operationsindikation,
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Tabell I. Patientkarakteristika, operationsdata och överlevnad i relation till kroppsmasseindex
(body mass index, BMI).

<25 kg/m2 25<30 kg/m2 ≥30 kg/m2

Antal patienter 2 554 3 679 1 015 P-värde

n (procent) n (procent) n (procent)

Ålder
<50 år 325 (13) 495 (14) 168 (17)
50–59 år 653 (25) 1 208 (33) 391 (38)
60–69 år 968 (38) 1 371 (37) 334 (33) <0,001
≥70 år 608 (24) 605 (16) 122 (12)

Kvinnor 551 (22) 546 (14) 218 (21) <0,001
Aktuell rökare 969 (38) 1 665 (45) 489 (48) <0,001
Tidigare hjärtinfarkt 1 342 (53) 1 972 (54) 529 (52) 0,59
Hyperlipidemi 276 (11) 484 (13) 149 (15) 0,002
Claudicatio 193 ( 6) 222 ( 6) 52 ( 5) 0,07
Tidigare stroke 129 ( 5) 223 ( 6) 44 ( 4) 0,03
Hypertoni 622 (24) 1 100 (30) 384 (38) <0,001
Diabetes mellitus 237 ( 9) 419 (11) 226 (22) <0,001
Tidigare PTCA 88 ( 3) 137 ( 4) 45 ( 4) 0,37
Instabil angina 388 (15) 474 (13) 106 (10) <0,001

Koronarsjukdom:
enkärlssjukdom 248 ( 9) 337 ( 9) 95 ( 9)
tvåkärlssjukdom 572 (22) 913 (25) 263 (26)
trekärlssjukdom 1 236 (48) 1 777 (48) 515 (51) 0,003
huvudstamsstenos 492 (19) 634 (17) 139 (14)

Nedsatt vänsterkammarfunktion  56 ( 2) 82 ( 2) 34 ( 3) 0,09
Antal anastomoser 8 425 11 916 3 217 0,62
Anastomoser/patient 3,3 3,2 3,2
Art mammaria graft 2 167 (85) 3 089 (84) 838 (83) 0,23
Tidiga dödsfall 56 (2,1) 76 (2,1) 13 (1,3) 0,20
Lever efter 1 år 2 445 (95,7) 3 551 (96,5) 989 (97,4) 0,04



rökning, claudicatio intermittens, tidi-
gare infarkt, stroke, behandlad hyperli-
pidemi, hypertoni eller diabetes melli-
tus, tidigare eller samtidigt annat hjärt-
ingrepp, tidigare perkutan kateterinter-
vention, samt uppgifter om utfört in-
grepp och vissa postoperativa kompli-
kationer. 

För att få en så enhetlig patientgrupp
som möjligt inkluderades vid denna
studie 7248 patienter, som genomgick
en första isolerad kranskärlsoperation
för angina pectoris vid thoraxkirurgiska
kliniken, Karolinska sjukhuset. 

Risken att avlida tidigt definierades
som dödsfall inom 30 dagar. Överlev-
nad efter ett år och dödsorsaker har
hämtats från det nationella dödsorsaks-
registret. Reoperation för blödning ut-
fördes inom första dygnet hos patienter
som fortfarande hade kvar de primärt
satta toraxdränagen. Patienter som be-
handlats för tamponad sent under vård-
tiden inkluderades ej. 

Djup infektion i sternumsåret var en-
dera odlingsverifierad mediastinit eller
sternumosteit som tillstött under hela
det postoperativa förloppet. Dessa in-
fektioner kunde ibland debutera flera
veckor efter primäringreppet men åter-
remitterades för åtgärd, och är inklude-
rade i vår uppföljning och analys. Ster-
numlossning var instabilitet i bröstbe-
net som krävde en stabiliserande opera-
tion och där tagna odlingar varit negati-
va. 

Kroppsmasseindex (body mass in-
dex, BMI) användes för att uttrycka re-
lativ vikt, och beräknades som kvoten
vikt (kg)/längd (m2). Måttlig övervikt
definierades som BMI ≥25 kg/m2 och
kraftig övervikt som BMI ≥30 kg/m2.
Betydligt nedsatt vänsterkammarfunk-
tion definierades som dilaterad kamma-
re med minst ett akinetiskt segment,
konstaterad vid angiografi eller ekokar-
diografi. Vid jämförelse av patientvari-
abler och mortalitet mellan patienter
utan respektive med övervikt användes
χ2-analys för beräkning av P-värden.
Den relativa risken att avlida inom 30
dagar för överviktiga personer jämfört
med normalviktiga beräknades med lo-

gistisk regression [7]. 

Övervikt vanligt 
hos anginapatienter
Av de opererade patienterna var 58

procent av kvinnorna och 66 procent av
männen måttligt överviktiga (BMI ≥25
kg/m2); 17 procent av kvinnorna och 13
procent av männen klassificerades som
kraftigt överviktiga (BMI ≥30 kg/m2). 

Bland patienter med BMI ≥30 kg/m2

var fler yngre, rökte, hade hyperlipi-
demi, hypertoni eller diabetes, men fär-
re hade haft stroke, opererades på indi-
kationen instabil angina eller hade hu-
vudstamsstenos jämfört med patienter
med lägre BMI (Tabell I). 

Totalt avled 145/7248 patienter (2
procent) inom 30 dagar efter operatio-
nen, 297 (4 procent) reopererades för
blödning, 64 (0,9 procent) drabbades av
djup sternuminfektion och 16 (0,2 pro-
cent) reopererades för sternumlossning.
Majoriteten (88 procent) av de tidiga
dödsfallen orsakades av hjärtinfarkt.
Risken att avlida inom 30 dagar skilde
sig ej signifikant mellan grupperna med
BMI <25 kg/m2, BMI 25–30 kg/m2 re-
spektive BMI ≥30 kg/m2, men överlev-
naden efter ett år var högre bland de
kraftigt överviktiga patienterna (Tabell
I). 

När patienterna fördelades på fem
BMI-klasser var det relativt få patienter
i grupperna med lägsta (n=113) respek-
tive högsta (n=97) BMI (Figur 1). Me-
delvikten hos patienterna med BMI <20
kg/m2 var 55 (40–70) kg jämfört med
105 (79–132 ) kg hos patienter BMI ≥35
kg/m2. Incidensen reoperation för blöd-
ning minskade signifikant (P<0,001)
och risken att avlida tidigt tenderade att
avta (P=0,20) med högre BMI, medan
risken för djup sårinfektion (P=0,05)
och sternumlossning (P=0,09) ökade.
Reoperation för blödning utfördes hos
9 procent av dem med lägst BMI jäm-
fört med 2 procent i gruppen med BMI
≥35 kg/m2. I lättaste gruppen avled 3,5
procent, men ingen av patienterna med
BMI ≥35 kg/m2 avled inom 30 dagar. 

Multivariat korrektion för tidsperiod
när operationen utfördes, ålder, kön,
hypertoni, diabetes, instabil angina och
antal sjuka kranskärl visade att högt
BMI ej innebar överrisk för tidig död
efter en kranskärlsoperation (Tabell II ).
Resultaten talade snarast för en mins-
kad risk bland kraftigt överviktiga per-
soner. 

Riskfaktorer 
vanliga vid övervikt
Fetma blir allt vanligare i befolk-

ningen och är en dokumenterad riskfak-
tor för kardiovaskulär sjukdom [8, 9].
Proportionen kraftig övervikt var avse-
värt högre i vårt material av koronarsju-
ka patienter än i den svenska befolk-
ningen, där kraftig övervikt påvisats
hos 7 procent av vuxna män och 9 pro-
cent av kvinnorna [10]. I överensstäm-
melse med andra rapporter fann vi att de
kraftigt överviktiga som hjärtoperera-
des i genomsnitt var yngre än personer
utan eller med måttlig övervikt [4-6]. Vi
kunde också konstatera att riskfaktorer
som diabetes, hypertoni och hyperlipi-
demi var vanligt förekommande hos
överviktiga patienter [3, 5, 9]. 
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Tabell II. Relativ risk (RR) med 95 procents konfidensintervall (KI) att avlida inom 30 dagar ef-
ter kranskärlsoperation i relation till kroppsmasseindex. Multivariat analys med korrektion för
skillnad i tidsperiod när operationen utfördes, ålder, kön, hypertoni, diabetes, instabil angina
samt antal sjuka kärl.

Kroppsmasseindex

<25 kg/m2 25<30 kg/m2 ≥30 kg/m2

Variabler i analysen RR RR KI RR KI

BMI 1,0 0,9 0,7–1,3 0,6 0,3–1,1
BMI, ålder 1,0 1,1 0,8–1,5 0,7 0,4–1,4
BMI, ålder, kön 1,0 1,1 0,8–1,5 0,7 0,4–1,4
BMI samt*) 1,0 1,0 0,7–1,5 0,6 0,3–1,2

*) korrektion för tidsperiod, ålder, kön, hypertoni, diabetes, instabil angina och antal sjuka kärl.
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Figur 1. Antal kranskärlsopererade
patienter samt andelen postoperativa
komplikationer i relation till kroppsmasse-
index, BMI, före ingreppet. 



Rökarna var fler i gruppen med kraf-
tig övervikt trots att rökning nedsätter
aptiten, medan rökstopp medfört allvar-
lig övervikt hos 10 procent av dem som
slutat [11]. En lägre förekomst av clau-
dicatio intermittens hos feta personer än
hos lättare personer kan delvis bero på
att detta symtom manifesteras först om
patienten klarar att med viss hastighet
gå en viss distans. 

De operationstekniska svårigheterna
vid operationen av feta patienter med-
förde inte att de blev ofullständigt re-
vaskulariserade. Hos de överviktiga an-
vändes arteriellt mammaria interna-
graft i lika stor utsträckning och de fick
i genomsnitt lika många kranskärls-
anastomoser som lättare personer. 

Låg risk avlida 
och att få blödningar
En orsak till tendensen att risken att

avlida var lägre hos de feta patienterna
kunde vara att de var yngre. Efter kor-
rektion för skillnader i ålder och andra
faktorer tycktes risken att avlida snarast
vara minskad för de kraftigt överviktiga
patienterna. Den lägre risken för reope-
ration för blödning hos överviktiga kan
vara en effekt av högre intratorakalt
tryck än hos magra personer. Mediasti-
nalt fett hjälper till att tamponera
mindre blödningskällor, och bukens in-
nehåll trycker på nedifrån. Stora patien-
ter har också stora kärl där det är enkla-
re att sy täta, väl fungerande kärlanasto-
moser. Vid lungobstruktivitet hos över-
viktiga efter hjärtoperation, ibland med
ihållande hosta, uppstår kraftig påfrest-
ning på cerklagetrådarna som fixerar
sternum. Instabil bröstkorg med ster-
numlossning ökar i sin tur risken för in-
fektion [2]. Postoperativa bråck och
sårinfektioner korrelerar till övervikt
eftersom fettväv inte har någon hållfast-
het och är dåligt vaskulariserad [12]. 

Hjärtkirurgens ängslan inför den
storvuxne patienten behöver enligt vår
analys inte gälla ökad risk för dödsfall
eller för postoperativa blödningar. Den
observerade ökningen av infektioner
och sternumlossning med tilltagande
övervikt bör poängteras. Vid kraftig
övervikt speciellt hos äldre personer
med samtidig kroniskt obstruktiv lung-
sjukdom och diabetes skall kirurgen
fixera sternum omsorgsfullt efter ope-
rationen och undvika att använda bägge
sidors mammariakärl, vilket kan för-
sämra bröstbenets blodförsörjning och
läkning [13]. Flera tekniska modifika-
tioner har föreslagits för att förstärka
slutningen av sternotomin [14]. Det
skall betonas att sternumlossning efter
hjärtkirurgi är en ovanlig komplikation. 

Det kan förefalla oväntat att kraftig
övervikt inte korrelerade till ökad risk
för allvarliga komplikationer efter
kranskärlskirurgi. Man kan spekulara

över huruvida selektion och faktorer
som vi inte haft möjlighet att värdera
kan ha bidragit, exempelvis om patien-
tens entusiasm och motivation samt ex-
tra ansträngningar att postoperativt mo-
bilisera kraftigt överviktiga patienter
kan ha bidragit till den gynnsamma ut-
gången. 

Vår studie, liksom rapporten av
Birkmeyer och medarbetare, talar för
att patienter med övervikt kan kranskär-
lsopereras med låg risk [6]. Även om
det vore önskvärt är det ofta mycket
svårt för en kraftigt överviktig person
med angina pectoris att minska i vikt
före operationen. En kranskärlsopera-
tion kan vara ett led i en radikal livsom-
ställning genom att den gör det möjligt
för patienten att starta regelbunden fy-
sisk aktivitet som tidigare ej varit möj-
lig på grund av symtom från hjärtat. 

*
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Summary

Obesity not a risk factor in coronary
artery bypass surgery

Torbjörn Ivert, Eva Sandberg, Niklas 
Hammar

Läkartidningen 2000; 97:972-4.

Out of 7,248 patients who underwent coro-
nary artery bypass surgery from 1970 - 1995,
17% of females and 13% of males were severe-
ly obese, defined as body mass index (BMI) 30
kg/m2. Risk of death within 30 days of opera-
tion was 2.1% in patients with BMI <25 kg/m2,
2.1% if BMI was 25-30 kg/m2 and 1.3% in pa-
tients with BMI 30 kg/m2 (P=0.20). The low
risk in obese patients persisted after multivaria-
te correction for year of surgery, age, sex, hy-
pertension, diabetes, unstable angina and num-
ber of diseased vessels. The risk of reoperation
for bleeding decreased (P<0.001) whereas the
risk of wound infection and sternal dehiscence
increased (P=0.09 and P=0.05, respectively)
with increasing BMI. We conclude that corona-
ry artery bypass surgery can be performed safe-
ly in obese patients. 
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