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Bättre resultat med ballongvidgning
än med fibrinolys vid akut hjärtinfarkt?
❙ ❙ DANAMI-2-studien hade till syfte att
svara på frågan om det är bättre att trans-
portera patienter med akut ST-höjnings-
infarkt till centra för direkt ballongvidg-
ning (percutaneous coronary interven-
tions, PCI) än att utföra fibrinolys på
plats. Studien stoppades i förtid efter
bättre resultat i ballongvidgningsgrup-
pen men är ändå, med 1 572 patienter,
den största studien i världen som jämfört
fibrinolys med direkt ballongvidgning.
Alla patienter över 18 år med ST-höjning
och symtom i minst 30 minuter och högst
12 timmar screenades för inklusion.

Exklusionskriterier var bl a tidigare
koronar bypass-operation (coronary ar-
tery bypass graft, CABG), metformin-
behandlad diabetes, S-Kreatinin >250
µmol/l, tidigare fibrinolysbehandling in-
om 30 dagar eller kontraindikation för
fibrinolys. Medianåldern var 64 år, och
73 procent var män. Endast 7 procent
hade diabetes, 11 procent tidigare hjärt-
infarkt och 3 procent tidigare stroke. 

Det kombinerade primära effektmåt-
tet var död, reinfarkt och stroke inom 30
dagar. Direkt ballongvidgning jämfört
med fibrinolys gav en absolut riskreduk-
tion för det kombinerade effektmåttet på
5,7 procent (8,0 vs 13,7 procent; P<
0,001), för död 1,2 procent (6,6 vs 7,8
procent; P=0,35), för reinfarkt 4,7 pro-
cent (1,6 vs 6,3 procent; P<0,001), och
för stroke 0,9 procent (1,1 vs 2,0 pro-
cent; P=0,15). Det primära effektmåttet
drevs av reinfarktresultaten. Mediantid
för transport var 67 minuter och för sym-
tom till start av ballongvidgning 224 mi-
nuter. 81 procent av patienterna som
randomiserades till ballongvidgning er-
höll stent. Effekten var lika god för båda
könen, alla åldrar, och för de flesta för-
definierade subgrupper, dock inga signi-
fikanta resultat för diabetiker, vilka var
få i studien. Författarna konkluderar att
transport till ballongvidgning är bättre
än fibrinolys vid ST-höjningsinfarkt, om
den kan utföras inom 2 timmar. 

DANAMI-2-gruppen i Danmark får gratu-
leras till en mycket väl genomförd studie
på en aktuell och viktig frågeställning.
Fibrinolytisk behandling har i kliniska
studier visat sig öppna 60 procent av de
ockluderade kärlen om terapi startas
inom 1 timme efter symtomdebut, och
med ökande fördröjning erhålls en sjun-
kande andel reperfusion. Direkt ballong-
vidgning öppnar 90 procent av ocklusio-
nerna oberoende av fördröjningstid un-
der första dygnet. Om alla myokardcel-
lerna har hunnit dö i det drabbade områ-

det hjälper det dock inte att man öppnar
kranskärlsocklusionen. Därför är tids-
aspekten avgörande. DANAMI-2 visar
att vid upp till två timmars fördröjning
(median 90 minuter) från beslut till in-
tervention är ballongvidgning fortfaran-
de bättre än fibrinolys. Studien visade
inte signifikant förbättring av överlev-
nad men avbröts i förtid på grund av bätt-
re resultat i ballongvidgningsgruppen
avseende det primära effektmåttet. 

I en metaanalys (Keeley EC, et al.
Lancet 2003;361:13-20) visades en 20
procents relativ riskreduktion för död
med ballongvidgning jämfört med fibri-
nolys, varvid 50 patienter behöver be-
handlas för att vinna ett liv. Motsvaran-
de siffra för kombinationen död/rein-
farkt/stroke är 17 patienter. DANAMI-2
svarar inte på frågan hur prehospital fi-
brinolys står sig mot ballongvidgning. 

CAPTIM-studien (Bonnefoy E, et al.
Lancet 2002;360:825-9), som analysera-
de denna fråga men avslutades i förtid på
grund av ekonomiska problem, visade
ingen signifikant skillnad mellan direkt
ballongvidgning och prehospital fibri-
nolys, dock fick 26 procent omedelbar
»rescue PCI« i fibrinolysgruppen. Inte
heller kan vi dra säkra slutsatser från
DANAMI-2 angående diabetiker som i
Sverige utgör 19 procent av ST-höjnings-
infarkterna och 31 procent av infarkterna
med vänster grenblock. 

Vi kan konkludera att med den danska
strategin var det bättre att flytta patienter
från ett sjukhus till ett annat för direkt
ballongvidgning än att ge fibrinolys på
sjukhus om: ballongvidgning kan påbör-
jas inom 2 timmar, läkare medföljer i
ambulansen, och ballongvidgning utförs
vid ett centrum med stor vana (minst 600
ballongvidgningsfall per år). CAPTIM-
studien med sin ännu lägre mortalitet i
båda interventionsgrupperna än DANA-
MI-2 lämnar dock vissa frågetecken. 

Det vore önskvärt med en studie som
tydligt kunde besvara frågan vilket som
är bäst vid ST-höjningsinfarkt; direkt
ballongvidgning, eventuellt kombinerad
med prehospital GPIIb/IIIa-trombocyt-
hämmare, eller prehospital fibrinolys.
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❙ ❙ Att utse årets bästa artiklar i sin
egen tidning är ingen lätt uppgift –
läs bara annonsen om årets prisut-
delning på sidan 169 i detta num-
mer. 

Lancets redaktion vågar sig på
den heroiska uppgiften att utse årets
bästa artikel globalt. Försiktigtvis är
kriterierna för »bästa« löst definie-
rade. Man vill dock lyfta forskning

med ett globalt perspektiv, vilket
även innefattar internationellt och
multidisciplinärt samarbete.

Av tjugoen nominerade artiklar vann
»Genetic structure of human popu-
lations« (Science 2002;298:2381-
5). Detta arbete fick stor uppmärk-
samhet redan tidigare, eftersom man
genom analys av gemensamma gen-
alleler kunde visa att den nutida
människans ursprung finns i Afrika.
Än mer uppseendeväckande var att
olikheterna i språk och utseende till
trots är de genetiska likheterna mel-
lan olika etniska grupper större än
likheterna inom varje etnisk grupp.

Men det var mer än detta anti-
rasistiska budskap som bidrog till
segern. Att försteförfattaren, den
unge Noah Rosenberg, hade lyckats
få prov från 1 056 individer ur 52
väl avgränsade etniska grupper var
en bedrift i sig. Genom en sofistike-
rad statistisk gruppering av »gene-
tiska fingeravtryck«, s k mikrosatel-
litsekvenser, har man utvecklat ett
kraftfullt verktyg som kan karakteri-
sera etniska grupper genom en tyd-
lig genetiska profil. 

En direkt praktisk konsekvens av
arbetet är dock att skillnader i sjuk-
domsförekomst och behandlingsef-
fekter mellan olika befolknings-
grupper inte kan förklaras av gene-
tiska skillnader.

Motiveringen till valet av bästa
artikeln är skriven av Lancets che-
fredaktör Richard Horton, som av-
slutningsvis lämnar följande jävsde-
klaration för sig själv: »I have a bag-
ful of conflicts, and I would prefer to
keep them to myself.«

Fjolårets bästa artikel
– enligt Lancet
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