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Kronisk totalokklusjon (CTO) av et eller 
flere koronarkar er et relativt vanlig funn 
ved diagnostisk koronar angiografi og sees 
hos 15-20 % av pasienter med etablert 
koronarsykdom (1).  Tidligere har det vært 
lav suksessgrad ved forsøk på åpning av 
kronisk okkluderte koronarkar. I løpet av de 
siste årene har nytt utstyr og nye teknikker 
medført at perkutan koronar intervensjon 
(PCI) kan gjøres med høy grad av suksess. 
I denne oversiktsartikkelen vil vi beskrive 
noe av disse teknikkene og rasjonale for 
behandling av CTO.

En CTO defineres som en 100 % 
okklusjon av et koronarkar med minst tre 
måneders opphør av gjennomblødning.  
Slike okklusjoner kommer som regel over 
tid.  I takt med at kransåren blir trangere 
og trangere utvikles det kollateraler fra 
andre kransårer som gjør at myokard som 
forsynes av en CTO-åre, kan forbli viabelt 
og således gi iskemiske symptomer. Fordi 
disse okklusjonene har stått over tid og 
utsettes for systemtrykk blir de harde og 
kalsifiserte, noe som gjør muligheten for 
konvensjonell PCI vanskelig da det ofte ikke 
er mulig å komme gjennom disse lesjonene 
med en guidewire, noe som er nødvendig 
for å levere ballonger og stenter.  Kompleks 
og utfordrende anatomi har medført lav 
suksessgrad ved PCI. Derfor har denne 
pasientgruppen oftest blitt tilbudt koro-
nar bypasskirurgi (CABG) eller medisinsk 
behandling.

Teknikker
Fremgangsmåten ved behandling av CTO 
krever spesialkompetanse, planlegging og 
tid. Disse prosedyrene gjøres derfor best 
elektivt av dedikert personell på allokerte 
dager. Det er utviklet spesielle teknikker 
som er tilpasset ulike problemstillinger/
anatomi (2).  Rutinemessig etableres to 
arterielle innganger slik at man simultant 
kan se fylling av karet antegrad (medstrøms 
fra aorta) og retrograd (fylling via kol-
lateraler fra andre koronarkar) (figur 1 A).  
Avhengig av anatomi og affiserte kransårer 
velges enten en antegrad eller retrograd 
tilnærming, men i mange tilfeller må man 
angripe problemet fra begge sider.  For både 
antegrad og retrograd tilnærming er det 
enkelt forklart to fremgangsmåter: (1) wire-
eskalering eller (2) disseksjon og reentring. 

Wire-eskalering
Wire-eskalering går ut på å jobbe seg vei 
gjennom en CTO ved hjelp av spesial-
wire som er designet for formålet. Disse 
wirene kan være glattere, spissere eller 
stivere enn rutinemessig anvendt utstyr 
ved konvensjonell PCI og kan derfor være 
mer traumatiserende. Som regel må flere 
wirer med forskjellige egenskaper brukes 
for å komme gjennom en okklusjon, og en 
forståelse av utstyrets egenskaper er derfor 
viktig for å unngå potensielle komplika-
sjoner. Ved denne teknikken er målet å 
gå fra sant lumen til sant lumen gjennom 
det okkluderte partiet (figur 2). Anatomi 
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og lengden på stenosen er avgjørende for 
suksess, og den egner seg derfor kun i noen 
tilfeller. Som regel blir denne metoden brukt 
ved antegrad forsøk, men det er også mulig 
med wire-eskalering ved retrograd PCI (se 
beskrivelse under).

Disseksjon og reentring
Ved hjelp av denne teknikken skaper man 
med hensikt et disseksjonsplan subintimalt 
i koronaråren, dvs. mellom intima og media.  
En PCI-wire avanseres i det subintimale pla-
net forbi den aktuelle okklusjonen. Deretter 
kan man ved hjelp av spesialwire «stikke» 
seg inn igjen i det sanne lumen (figur 2).  
I de tilfeller der det ikke lykkes å reentre 
sanne lumen fra det subintimale planet, kan 
man i mange tilfeller utføre både retro-
grad og antegrad subintimal disseksjon. 
En retrograd tilnærming er mulig når det 
foreligger kollateraler fra andre koronarårer. 
Kollateraler utvikles når en åre blir så trang 
at antegrad gjennomblødning blir for liten 
og/eller når en åre okkluderer.  Retrograd 
wiring av f.eks. høyre koronararterie (RCA) 
vil si at man fører en wire gjennom hele 
hjerte via septalgrener fra venstre koronar-
arteries fremre nedgående gren (LAD) og ut 
i grener fra RCA og videre tilbake i RCA til 
man støter på okklusjonen retrograd (figur 
1A, 3). På denne måten har man mulighet til 
å angripe okklusjonen fra begge sider. Man 
kan så forsøke wire eskalering retrograd (se 
over) eller disseksjon og reentring. Målet 
med disseksjon og reentring med antegrad 
og retrograd tilnærming er å få de subinti-
malt plasserte antegrade og retrograde wire 

Figur 1. Angiografisk bilde av en pasient med kronisk okkludert RCA. A: Retrograde kollateraler fra 
LAD til RCA (røde stiplete linjer), antregrad tilnærming (grønn stiplet linje), okkludert segment (oran-
sje). B: Angiografisk bilde fra samme pasient som viser et gjennomgående system via retorgrade septaler 
fra LAD til RCA og videre ut gjennom antregrad leveringssystem. I bilde sees også levering av første 
stent. 

 

Figur 2. Skjematisk fremstilling av kransåre med 
konisk okkludert parti (oransje).  Koronarwire 
antregrad (rønn) og retrograd (rød) kan passere 
okklusjon via wire-eskalering gjennom selve okklu-
sjon (stiplet linje) eller via det subintimale planet 
forbi den aktuelle okklusjonen. Deretter kan man 
ved hjelp av spesialwire «stikke» seg inn igjen i det 
samme lumen distalt for okklusjonen.
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til å ligge så nær hverandre som mulig (figur 
3A). Ved hjelp av bl.a. ballonginflasjon lager 
man et felles kommunikasjonsrom subin-
timalt (figur 3B). I denne prosessen finnes 
det uttallige forskjellige teknikker som man 
kan/må benytte for hvert steg for å nå målet 
som er å få en wire retrograd forbi okklusjo-
nen og ut til det antegrade katetersystemet. 
Ved vellykket wireføring vil en wire gå inn 
via en inngang i arm/lyske, gjennom native 
kransåre og kollateraler, retrograd forbi 
okklusjonen i CTO-karet og ut gjennom 
antegrade utstyr via arm/lyske nummer to 
(figur 3C). Når en slik wire er på plass, kan 
man få levert ballonger og stenter antegrad 
som ved vanlig PCI (figur 1B). 

Komplikasjoner
CTO-PCI er forbundet med en noe høyre 
komplikasjonsprofil en konvensjonell PCI, 
men komplikasjonsraten er fremdeles lav. 
Fordi utstyr og wire som brukes i noen tilfel-
ler har andre egenskaper enn utstyr som 
brukes i vanlig PCI, kreves det dedikert opp-
læring/erfaring for å unngå komplikasjoner. 
Retrograd tilnærming er assosiert med noe 
høyre komplikasjonsrate enn antegrad til-
nærming, men igjen er forekomsten relativt 
lav, men likevel noe høyere sammenlignet 
med konvensjonell PCI (tabell 1) (3-7).

Indikasjon og evidens
I litteraturen finnes det en rekke ikke-rando-
miserte studier som har vist effekt på blant 
annet bedring i venstre ventrikkelfunksjon, 
venstre ventrikkels volum og mikrosirkula-
sjon(8-10). Når det gjelder livskvalitet/
reduksjon av angina etter vellykket PCI av 
CTO, er det publisert flere studier som viser 
bedring sammenlignet med mislykkede for-
søk (11, 12). Studier har også vist at funn av 
koeksisterende CTO-lesjoner hos pasienter 
med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) og non-
STEMI gir dårligere prognose (13, 14). Det 
har derimot vært mangel på randomiserte 
studier på effekten av å åpne CTO-årer. I 
2017 ble 2 randomiserte studier presentert 
på ulike kongresser. Disse skulle se på PCI 
vs. optimal medisinsk behandling (OMB) 
hos pasienter med CTO og symptomer. 
«EURO CTO» konsentrerte seg om livskva-
litet og viste forbedret livskvalitet og reduk-
sjon i anginasymptomer hos PCI-gruppen 
(15). «Decision CTO», en koreansk studie 
skulle se på forskjell på harde endepunk-
ter (MACE) mellom de to gruppene, men 
den er ennå ikke publisert (presentert på 
American College of Cardiology (ACC)-
kongressen i 2017). Problemet med disse og 
lignende studier i denne pasientgruppen har 
vært bias i forbindelse med inklusjon. De 
fleste av pasientene som vurderes for CTO-

behandling, har sympto-
mer og er i utgangspunk-
tet godt medisinert. De 
ønsker derfor å motta 
behandling, noe som 
forfatterne (EURO CTO) 
selv har problematisert. 
Videre blir disse pasi-
entene ofte henvist til 
sentre som utfører CTO-
behandling og har derfor 
et klart ønske om behand-
ling og vil derfor ikke gå 
inn i en studie hvor et 
av alternativene ikke gir 
dem dette. EURO CTO 
klarte ikke å møte sitt 
planlagte inklusjonsmål, 
og symptombyrden hos 
inkluderte pasienter var 
mindre enn hos den ikke-
randomiserte CTO-popu-

Figur 3. Skjematisk fremstilling av kransåre med kronisk okkludert parti 
(oransje). A: Mikrokateter ( blå med svart tupp) som leverer en koronar wire 
antregrad (grønn) og retrograd (rød). Antegrad og retrograd wire ligger 
subintimalt nær hverandre. B: En ballong leveres antegrad inn i okklusjonen 
og blåses opp for å lage en kommunikasjon mellom subintimalt rom og sanne 
lumen. C: Retrograd wire føres fra subintimale plan til sanne lumen og kan 
så eksternaliseres slik at man har et gjennomgående system fra sant til sant 
lumen.  
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lasjonen. På tross av dette så man reduksjon 
i symptomer, økt yteevne og økt opplevd 
livskvalitet i PCI-gruppen versus OMB-
gruppen. Randomiserte studier for behand-
ling av CTO-pasienter har vært etterspurt, 
og det har vært stor interesse rundt disse to 
studiene. Det er derfor beklagelig at det ser 
ut til at begge disse studiene har begrens-
ninger, og at de i mindre grad har inkludert 
høysymptomatiske pasienter grunnet bias.  
Det er usikkert om det vil komme flere mer 
avklarende studier på dette feltet. Basert 
på det som finnes i litteraturen må man 
være ærlig på at det begrenset evidens som 
støtter rutinemessig behandling av denne 
pasientgruppen.   

Det vi allikevel vet, er at kollateraler 
som dannes i forbindelse med CTO kan gi 
tilstrekkelig blodtilførsel til å opprettholde 
viabilitet i myokard (16). Nettopp dette 
argumentet, at det er god kollateral fylling 
av CTO-åren, har ofte blitt brukt som et 
argument for å avstå fra intervensjon. Dess-
uten er det vist at kollateraler alene ikke gir 
tilstrekkelig blodtilførsel ved belastning, noe 
som igjen vil gi iskemi i hjertet (17). Dette 
vil si at revaskularisering ved CTO-PCI vil ha 
potensial til å redusere/opphøre iskemi på 
lik linje med vanlig PCI av en stenosert kran-

såre. Det er derfor et sterkt argument for å 
tilby symptomatiske pasienter med viabelt 
myokard CTO-PCI.

Retningsinjer
CTO-PCI omtales spesifikt i både amerikan-
ske og europeiske retningslinjer med en 
IIa B-anbefaling for reduksjon av iskemi og 
angina. Det nevnes også at dette bør gjøres 
av dedikerte operatører (18). 

Konklusjon
Teknologisk utvikling innen intervensjons-
kardiologi har medført et utvidet tilbud om 
ikke-kirurgisk behandling av alvorlig koro-
narsykdom. Til tross for sprikende data i de 
refererte studier vet vi at kollateraler kan gi 
tilstrekkelig blodtilførsel til å opprettholde 
viabilitet. Kollateralene gir imidlertid ikke 
tilstrekkelig blodtilførsel ved belastning/økt 
etterspørsel i myokard.  Det virker derfor 
unaturlig å behandle symptomgivende 
CTO-lesjoner annerledes enn ikke-CTO-
lesjoner. Dette føyer seg inn i rasjonalet ved 
CABG der man ved funn av adekvat periferi 
alltid tilstreber revaskularisering av okklu-
derte kransårer med kollateralfylling. I lys av 
de fremskritt som er gjort i løpet av de siste 
årene med suksessrate på over 90 % og en 

Tabell 1.

Studie/antall 
pasienter

Teknikk Prosedyrerelatert 
komplikasjon

Suk-
sess

Konklusjon

Morino et al.
J-CTO regis-
try/498 (3)

Antegrad og 
retrograd

Kardial død (0,2 %), 
Q-bølge-MI (0,2 %), og 
slag (0 %).

88.6 Høy suksessrate med lav 
komplikasjonsrate.

Galassi et al.
ERCTO regis-
try/1914 (4)

Antegrad 
ogretrograd

Kardial død (0,3 %), 
Q-bølge-MI (0,1 %), ikke-
Q-bølge MI (0,1 %), ST 
(0,05%), TVR (0,05 %), 
og slag (0,05 %).

82.9 Høy suksessrate med lav 
komplikasjonsrate.
Retrograd tilnærming assosiert 
med høyre forkomst av perfora-
sjon av koronarkar

Alaswad et al.
PROGRESS 
CTO/650 (5)

Antegrad 
ogretrograd

Kardial død (0,3 %), MI 
(0,7 %), and TVR (0,1 %).

92.6 Transradial CTO-PCI kan utføres 
med lik suksess- og kompli-
kasjonsrate som transfemoral 
CTO-PCI.

Karmpaliotis et 
al/ 462 (6)

Retrograd Død (0,2 %), Q-bølge MI 
(0,4 %),og ø.hjelps CABG 
(0,.6 %).

81.4 Retrograd CT- PCI er assosi-
ert med høy suksess og lav 
komplikasjonsrate.

Muramatsu 
et al.
J-PROCTOR,
Registry/163 
(7)

Disseksjon
re-entry- 
teknikk

1 år – kardial død (0 %), 
MI (0 %), ST (0 %).
– Lik TVR-rate mellom 
intimal og subintimal 
grupper (10.4 vs. 12.9 %; 
P = 0,75).

100 Ingen negative klinisk komse-
kvens ved subintimal teknikk 
etter 1 år

MI: myokardinfarkt , TVR: “target vessel revasularisation” , CABG: koronar bypasskirurgi, ST: 
stenttrombose
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lav komplikasjonsrate er det derfor rimelig å 
tilby denne behandlingen til symptomatiske 
pasienter med viabelt myokard.
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