EECP – ett behandlingsalternativ av refraktär angina när konventionell
behandling inte räcker till
Refraktär angina karakteriseras av att patienterna inte svarar optimalt på
läkemedelsbehandling eller revaskularisering med PCI eller CABG.1 En betydande andel har
olämplig anatomi, diffus kranskärlssjukdom eller komorbiditeter som gör att interventionella
metoder inte längre är lämplig. Dessa aspekter gör det ännu viktigare att studera och anamma
andra behandlingsmetoder, till exempel enhanced external counterpulsation (EECP), coronary
sinus reducer och baksträngsstimulator, som nämns i guidelines vid vård av dessa patienter.2
EECP är en behandling (35 entimmes sessioner över sju veckor) som kan minska
anginasymtom, förbättra funktionsklass och öka livskvaliteten hos patienter med refraktär
angina.3-5 Behandlingen har i över 20 år framgångsrikt använts i USA och andra länder på just
dessa patienter. Studier visar att ca 70–85% blir förbättrade efter EECP och en del blir helt
besvärsfria.6, 7 EECP finns för närvarande endast på två centra i Sverige, Centralsjukhuset i
Kristianstad och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge/Stockholm. På det sistnämnda
sjukhuset har EECP funnits sedan 2005 och mottagningen bedrivs av sjuksköterskor med
flerårig erfarenhet inom vård av patienter med kranskärlsjukdom. Behandlingstekniken vid
EECP innebär växelvis fyllning och tömning av tryckmanschetter som är kopplad runt de
nedre extremiteterna (Bild 1). Patienten är EKG-övervakad och tryckmanschetterna fylls upp
under diastole till maximalt 240–260 mmhg sekventiellt från vader till stuss och strax innan
systole töms luften i dessa. Detta ger ökad diastolisk fyllnad och ökad koronarperfusion.
EECP kan betraktas som en icke-invasiv utveckling av aortaballongpumpen.
Eftersom behandlingen är relativt tids- och resurskrävande med begränsad tillgänglighet, kan
det vara rimligt och meningsfullt att identifiera potentiella responders till EECP vilket också
var projektets syfte. Utfallsmåttet som användes var en förbättrad gångsträcka (6MWD) på
minst 10% efter EECP, mätt med ett 6 minuters gångtest före och efter behandling. Totalt
inkluderades 119 patienter (män=97, ålder 40–91) varav 49 (41,2%) var responders till EECP
baserat på det aktuella utfallsmåttet. Patienter med låg funktionsstatus, nedsatt
ejektionsfraktion och tidigare ingen utförd eller enbart en typ av revaskularisering (PCI eller
CABG) hade cirka tre gånger högre chans att svara positivt på behandling (Tabell 1).
Traditionella riskfaktorer vid kranskärlssjukdom som kön, rökning och komorbiditeter
(diabetes och hypertoni) gav inget utfall. Sammanfattningsvis bör EECP-behandling erbjudas
företrädesvis patienter med betydande funktionsbegränsning, objektiva tecken på systolisk
hjärtdysfunktion och exponering av färre typer av revaskularisering. Förbättring av 6MWD
efter EECP kan innebära en förbättring av fysisk kapacitet, vilket sannolikt bidrar till
förbättrat välbefinnande hos dessa patienter. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till VIC
för tilldelning av projektstipendium 2019.
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Bild 1. Schematisk bild på de sekventiella in- och utblåsningar av benmanschetter under EECP.
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Tabell 1. Den reducerade och slutgiltiga modellen med variabler som predicerar respons på EECP
behandling. (Multinominell regressionsanalys med bakåteliminering)
Variabler
Multivariat analys
Funktionsstatus, CCS klass ≥ 3
Ejektionsfraktion, < 50 %
Tidigare revaskularisering, ≤ 1 typ av intervention1
Förkortningar: CI, konfidensintervall; OR, Odd ratio.
1
Intervention med PCI eller CABG

OR (95% CI)
3.10 (1.12-8.57)
2.82 (1.02-7.80)
2.77 (1.06-7.20)

p värde
.029
.045
.037
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