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Projektplan 
Ulf Jonsson ST-läk Anestesi/Intensivvård, Sunderby sjukhus. 

 

Handledare: Magnus Hultin, docent och överläkare, Anestesi/Intensivvård, Sunderby sjukhus. 

 

Perioperativt inducerad myocardskada. En studie med Troponin T som 

hjärtskademarkör. 

 

Bakgrund 
En operation utsätter patienten för ett trauma, stress och fysiologisk belastning av varierande 

grad. Hur stor belastning- och vilken betydelse det får för patienten, beror i första hand på hur 

frisk eller sjuk patienten är preoperativt och storleken på operationstraumat.  

 

Kriterierna för hjärtinfarkt är högsensitivt troponin > 14 ng/l, med dynamik (stigande eller 

sjunkande vid jmf av två prov taget med minst 6h mellanrum) tillsammans med EKG-

förändringar förenliga med coronarischemi och/eller typiska symtom [1,2]. Det är visat i ett 

flertal studier att en relativt stor andel (8 %) av patienterna äldre än 45 år som opereras, i 

regional eller generell anestesi, får troponinläckage postoperativt [3]. Postoperativt 

troponinläckage, med eller utan övriga kriterier för hjärtinfarkt, har i sin tur visat sig vara en 

oberoende riskfaktor för ökad morbiditet och 30-dagars mortalitet [3,4,5].  

 

Riskfaktorer för postoperativt troponinläckage är bl.a. akut kirurgi, hög ålder, manligt kön, 

njursvikt, flertalet kardiovaskulära riskfaktorer samt stort kirurgiskt trauma under operationen 

[3,4,5].  

 

Ett observandum är att det är visat att en stor andel av patienterna (58 %) med postoperativt 

troponinläckage inte uppfyller standardkriterierna för hjärtinfarkt [3], vilket gör att dessa 

patienter riskerar att missas i den kliniska vardagen. Det finns studier som tyder på att 

användning av ASA och statiner sänker 30-dagars mortaliteten hos patienter med perioperativ 

myocardskada, men f n finns det inget konsensus med avseende på uppföljning eller 

behandling av dessa patienter [6,7].  

 

Syfte 
Eftersom en stor andel av patienterna med troponinläckage inte uppfyller standardkriterierna 

för hjärtinfarkt och det inte heller är rimligt att ta prov (troponiner) på alla patienter som 

opereras, riskeras att många patienter med perioperativ myocardskada missas. Studien har två 

delar, dels i vilken utsträckning patienter som opereras på vår operationsavdelning släpper 

troponiner postoperativt och dels om det går att prediktera vilka patienter som löper högst risk 

genom att sammanväga olika metoder för preoperativ riskklassificering utifrån kända 

riskfaktorer.  

 

Metod 
Prospektivt inkluderande patientserie genomförd vid AnOpIVA vid Sunderbyns sjukhus. 

Studien planeras att genomföras som kvalitetssäkringsstudie inom ramarna för klinikens 

program för kvalitetsuppföljning.  

 

Inklusionskriterier: Målet är att rekrytera ca 100 försökspersoner som är > 45 år och ska 

genomgå måttligt- eller stort kirurgiskt trauma. För att underlätta datainsamlingen samt öka 
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möjligheterna till att erhålla ett grundat samtycke till att medverka, inkluderas endast 

försökpersoner som ska genomgå elektiv eller subakut kirurgi. Vid den preoperativa 

bedömningen kommer en manual med listade riskfaktorer att gås igenom och noteras, med 

patienter som innefattas av inklusionskriterierna (ålder och operationstyp). Högsensitivt 

troponin-T (trophs) tas preoperativt på operationsdagen, 6h post anestesiologisk induktion 

samt på morgonen dagen efter operationen. Ett trophs > 30 ng/l kommer att betraktas som 

positivt.  

 

Patientnytta 
Finns det möjlighet att prediktera vilka som är högriskpatienter kan dessa patienter väljas ut 

för ett anpassat och optimerat perioperativt omhändertagande för att, i bästa fall, minimera 

risken för att perioperativ myocardskada ska uppstå. Det skulle också motivera 

förlängd/utökad monitorering av dessa patienter för att hitta de som drabbas av myocardskada 

samt öka möjligheterna till tidig åtgärd.  

 

Etiska överväganden 
Patienter som är med i studien kommer inte att lida men på något sätt, det som tillkommer i 

och med ett deltagande i studien, är att det tas tre blodprov på dem. Vi förväntas hitta ett antal 

individer med postoperativt troponinläckage och därmed ökad risk för morbiditet och 

mortalitet. Uppföljningen av dessa patienter kommer inte att avhandlas i denna studie. Dom 

kommer att handläggas enl. gällande lokal rutin, dvs. enl. ansvarig läkares bedömning.  
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