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Sammanfattning 
Inledning 
Hjärtinfarkt orsakas av att ett plack i ett kranskärl brister eller lossnar, vilket orsakar 
trombosbildning och ischemi i hjärtmuskeln. Ischemin leder till nekros och så lite som 10-
15 minuter kan ge permanent myokardskada. På EKG kan förändringar ses på ST-vågen 
beroende på infarktens lokalisation, och biomarkörer som troponin och kreatinkinas är 
förhöjda. Reperfusionsbehandling görs i första hand med en så kallad ballongvidgning 
(PCI). I andra hand genomförs trombolys, då proppen löses upp med läkemedel. 
Djurstudier och äldre studier på människor har visat positiva effekter av syrgasbehandling 
vid akut hjärtinfarkt, och detta står till grund för behandlingsrekommendationer. På senare 
tid har negativa effekter så som konstriktion av kranskärlen, minskad syrekonsumtion i 
myokardiet och reperfusionsskador skapat debatt om huruvida syrgasbehandling är 
motiverat vid akut hjärtinfarkt. Andra behandlingar så som hyperbar oxygenterapi (HBO) 
eller övermättad syrelösning (SSO2) lyfts fram som bättre alternativ, då den ökade 
mängden fritt syre i blodet kan öka syresättningen även i ischemisk vävnad. 
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och jämföra effekterna av klassisk 
inhalationsterapi, hyperbar oxygenterapi och övermättad syrelösning vid akut hjärtinfarkt. 
 
Metod 
Litteraturstudien baseras på 8 studier som sökts fram med hjälp av MeSH-termer kopplade 
till oxygenbehandling vid akut hjärtinfarkt i databasen PubMed. De artiklar som valts ut är 
samtliga kliniska prövningar från 2002 och framåt. Bakgrundsinformation har hämtats 
från internet, bland annat från Läkemedelsboken.se och socialstyrelsens hemsida. Även 
böcker i fysiologi har använts till introduktionsavsnittet. 
 
Resultat 
Två av de studier som jämför inhalation av syrgas vid akut hjärtinfarkt med enbart luft eller 
med titrerad syrgas visar att syrgas inte har någon effekt på dödlighet, myokardskada, 
infarktmarkörer eller vänsterkammarfunktion. Två av artiklarna visar på högre dödlighet 
efter 6 månader med högre exponering för syrgas, högre infarktstorlek samt större 
förhöjning av infarktmarkörer. De två studierna på HBO vid akut hjärtinfarkt visar på 
mindre restenos och angina samt minskad end-systolisk volym och ökad ejektionsfraktion. 
SSO2 verkar, enligt de tre studier som inkluderats i arbetet, ha positiva effekter på 
ejektionsfraktion, infarktstorlek och vänsterkammarfunktion. 
 
Diskussion 
Artiklarna som använts till denna litteraturstudie är från 2002 och framåt. Resultatet 
begränsas något eftersom  det finns få nyare studier. Flertalet av studierna var inte blindade 
och har relativt få deltagare. Klassisk inhalationsterapi med syrgas vid akut hjärtinfarkt 
verkar enligt resultatet i denna studie inte ha någon märkbar effekt, eller till och med 
orsaka förhöjning av infarktmarkörer och öka dödligheten. HBO kan ha effekt avseende 
restenos och angina, samt förbättra ejektionsfraktionen och den end-systoliska volymen. 
HBO är dock väldigt invasivt och inte särskilt tillgängligt, enbart fem sjukhus i Sverige kan 
genomföra behandlingen. SSO2 kan genomföras genom samma ingång som PCI och är 
därmed mindre invasiv. Metoden verkar kunna minska infarktstorleken vid anterior 
STEMI, samt förbättra WMSI och ejektionsfraktionen. Fler och större studier behövs dock 
på både HBO och SSO2 för att tydligare resultat ska kunna ses. 
 
Slutsats 
Klassisk inhalationsterapi med syrgas har tveksam effekt vid akut hjärtinfarkt. HBO och 
SSO2 kan ha positiva effekter på vänsterkammarfunktion och infarktstorlek. 
 
Nyckelord: Akut hjärtinfarkt, syrgas, hyperbar oxygenterapi, SSO2 
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Lista med förkortningar 
 
CK = Kreatinkinas 
CK-MB = MB-varianten av kreatinkinas 
CMR = Cardiac magnetic resonance imaging 
EDV = End-diastolisk volym 
EDVI = End-diastoliskt volymindex (end-diastolisk volym justerad efter kroppsyta) 
EF = Ejektionsfraktion 
EKG = Elektrokardiografi 
ESV = End-systolisk volym 
ESVI = End-systoliskt volymindex (end-systolisk volym justerad efter kroppsyta) 
HBO = Hyperbar oxygenterapi 
IABP = Intra-aortic balloon pump 
ITT = Intention-to-treat 
KI = Konfidensintervall 
LBBB = Left bundle branch block (vänstersidigt skänkelblock) 
LVEF = Left ventricle ejection fraction (ejektionsfraktion i vänster kammare) 
NSTEMI = Non ST-elevation myocardial infarction (icke ST-förhöjningsinfarkt) 
PCI = Primary percutaneous intervention (ballongvidgning) 
pO2 = partialtryck för syrgas 
RCT = Radomised controlled trial (randomiserad kontrollerad studie) 
SSO2 = Supersaturated oxygen (övermättad syrelösning) 
STEMI = ST-elevation myocardial infarction (ST-förhöjningsinfarkt) 
WMSI = Wall motion score index 
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Introduktion 
 

Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och årligen drabbas ca 
30 000 personer av akut hjärtinfarkt (1). Den orsakas av att ett aterosklerotiskt plack 
brister eller lossnar i ett kranskärl, vilket inducerar trombocytaggregering och koagulation. 
Syretillförseln i hjärtmuskeln förhindras och redan efter någon minut av ischemi utvecklas 
nekros i vävnaden (2), och 10-15 minuter räcker för att ge permanent myokardskada (1). 
 
På EKG ses det elektriska mönstret i hjärtats arbete. P-vågen visar förmaksaktivering, QRS-
komplexet kammardepolariseringen och T-vågen kammarrepolariseringen (3). Beroende 
på lokalisationen av ischemin delas hjärtinfarkt in i antingen ST-förhöjningsinfarkt eller 
icke ST-förhöjningsinfarkt (STEMI/NSTEMI). Vid STEMI ses förhöjningar av ST-vågen på 
EKG, vilket kan tolkas som en otillräcklig återhämtning av kammarmuskulaturen (2). Figur 
1 visar en normal EKG-kurva och en karakteristisk kurva vid STEMI. 
 

 
Figur 1. Normal EKG-kurva (övre figuren). Vid STEMI (nedre figuren) ses en förhöjning 
av ST-vågen, vilket tyder på otillräcklig repolarisering av kamrarna, vilket illustreras av den 
nedre kurvan.  
 
EKG kan ge falskt negativa svar på akut hjärtinfarkt, och därför tas även blodprov för att 
påvisa biomarkörer som kan vara förhöjda vid hjärtinfarkt (2). De vanligaste 
infarktmarkörerna som kontrolleras är troponin och kreatinkinas (CK). Dessa proteiner 
finns normalt innanför cellmembranen, och visar på skadade muskelceller om de kan 
detekteras i blodet (3). Troponin T-höjning kan ses från ca 3 timmar från symtomdebut 
och upp till 14 dygn efter infarkten (2). Troponin kan dock vara förhöjt av andra orsaker än 
hjärtinfarkt, exempelvis kronisk hjärtsvikt eller muskeldystrofi (4). Även kreatinkinas kan 
vara förhöjt vid andra typer av muskelskador (2). 
 
Tiden fram till behandling är avgörande för hur stora skador infarkten hinner skapa. Det 
viktigaste i akutbehandlingen är reperfusion. Reperfusion görs i första hand med 
ballongvidgning, PCI (Percutaneous Coronary Intervention), om det kan genomföras inom 
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120 minuter från den första vårdkontakten (2). En vidgning görs då med en ballongkateter 
och ett metallnät (stent) sätts in för att hålla kärlet öppet. Om tiden till behandlingen 
bedöms för lång utförs istället trombolys (1). Om tiden till PCI anses för lång (mer än två 
timmar) genomförs trombolys, med bolusdoser av antitrombotiska medel (2). 
 
Normal saturation är ca 98%, och partialtrycket för O2 i det syresatta blodet (pO2) är 
normalt ca 13 kPa (~98 mmHg). Hjärtminutvolym (cardiac output) är den mängd blod som 
pumpas ut från kamrarna varje minut. End-systolisk volym (ESV) är volymen som finns i 
kamrarna efter kammarsystole. End-diastolisk volym är volymen blod som finns i 
kamrarna efter diastole (5). 
 

Oxygenbehandling vid hjärtinfarkt 
I djurstudier har syrgas visat positiva effekter bland annat på infarktstorlek, 
ejektionsfraktion och myokardskada (6). En studie på människor från 1976 (7) visade på 
minskad myokardskada vid inhalation av syrgas. Detta resultat anses vara orsaken till att 
syrgas länge har ingått i basbehandling vid akut hjärtinfarkt. Syretillförseln till den 
ischemiska vävnaden förbättras och därmed minskar vävnadsskadorna (8, 9). På senare 
tid har behandling med syrgas ifrågasatts mer och mer, då evidensen anses begränsade (10, 
11), och vissa studier visat på skadliga effekter (6). Möjliga negativa effekter av syrgasen 
kan inkludera minskat blodflöde i myokardiet genom vasokonstriktion (6, 8, 10, 11), vilket 
kan ge komplikationer vid stentning, då kärldiametern kan underskattas (6). Syrgasen kan 
också ge ökad vaskulär resistens, ökad risk för reperfusionsskada, minskad 
hjärtminutvolym, samt minskad syrekonsumtion i myokardiet (12).  
 
Hyperbar oxygenterapi (HBO) innebär inhalation av ren syrgas i en tryckkammare som 
håller tryck över atmosfärtrycket. Detta ökar andelen fritt syre i blodet, vilket ökar 
tillförseln av syre i vävnaden (6, 13, 14) . Även vävnader med nedsatt genomblödning 
syresätts bättre (15). HBO är väletablerad som behandling vid bland annat 
dekompressionssjuka, brandröksförgiftning, nekrotiserande mjukdelsinfektioner, och 
diabetesfotsår. Förutom ökad syresättning kan HBO även förbättra sårläkning och ge ett 
bättre skydd mot infektioner (15). Med anledning av den ökade syresättningen i ischemisk 
vävnad kan HBO vara en rimlig behandling av akut hjärtinfarkt. Tidigare studier visar dock 
motsägande resultat av HBO-behandling vid akut hjärtinfarkt (6). 
 
Övermättad syrelösning (SSO2) är en syrerik lösning som blandas med blod till önskat pO2, 
för att kunna föras till den ischemiska vävnaden och framkalla hyperoxi (16). I försök med 
grisar har en minskning i infarktstorlek kunnat visas vid pO2 mellan 760 och 1000 mmHg 
i kärlet efter reperfusionsbehandling (17). 

Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka och jämföra effekterna av olika typer av 
oxygenbehandling vid akut hjärtinfarkt. Den frågeställning som behandlas i detta arbete 
är: 

Vilka evidens finns för effekten av klassisk inhalationsterapi, hyperbar oxygenterapi 
och behandling med övermättad syrelösning vid akut hjärtinfarkt? 

 
 

Metod 
  
Sökningar gjordes i PubMed med hjälp av MeSH-termerna Oxygen inhalation therapy, 
Myocardial infarction, Hyperbaric oxygenation, samt Oxygen/therapeutic use, se tabell 
1. Urvalet gjordes genom att läsa abstracts och utifrån dem gjordes bedömningen om 
artikeln var relevant för frågeställningarna i denna studie. Artiklarna som valdes ut togs 
med eftersom de samtliga är originalartiklar från 2000-talet (den äldsta från 2002), är 
skrivna på engelska och jämför oxygenbehandling i samband med akut hjärtinfarkt.  
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Relevant bakgrundsinformation har hämtats från exempelvis Socialstyrelsens hemsida, 
Internetmedicin och Läkemedelsboken.se. Även böcker i fysiologi har använts till 
introduktionsavsnittet. 
 
Tabell 1. Sökningar i PubMed till de originalartiklar arbetet är baserat på. 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda 
referenser 

2018-03-26 ((("Oxygen 
Inhalation 
Therapy"[Mesh]) 
AND "Myocardial 
Infarction"[Mesh])) 
NOT "Hyperbaric 
Oxygenation"[Mesh] 

Clinical trial, 
english 

17 (8), (10), (11), 
(18) 

2018-03-28 ("Hyperbaric 
Oxygenation"[Mesh]) 
AND "Myocardial 
Infarction"[Mesh] 

Clinical trial, 
english 

10 (13), (19) 

2018-04-16 ("Myocardial 
Infarction"[Mesh]) 
AND 
"Oxygen/therapeutic 
use"[Mesh] 
 

Clinical trial 11 (16), (17), (20) 

 
 
 

Resultat 
 

Klassisk inhalationsterapi 
 

Effect of supplemental oxygen exposure on myocardial injury in ST-
elevation myocardial infarction (8, 10) 

 
I studie (10) analyserade data från AVOID-studien (8), för att avgöra om dosen och tiden 
för administrering av syrgas påverkade i vilken grad patienter drabbades av myokardskada 
efter STEMI. AVOID-studien var en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie med 
totalt 638 patienter som fördes till PCI-sjukhus i Melbourne, Australien (8, 10).  
 
Inklusionskriterierna var att patienten skulle vara över 18 år gammal, ha haft bröstsmärtor 
under 12 timmar innan randomisering, samt att prehospitalt EKG visade på STEMI eller 
nytillkommet vänstersidigt skänkelblock (LBBB). Patienter exkluderades om de hade 
syresättning under 94% eller redan fått syrgas före randomisering, om medvetandet var 
nedsatt eller om transport planerades till sjukhus som inte deltog i studien (8, 10). 
 
Patienterna randomiserades antingen till oxygengruppen eller till att enbart andas vanlig 
luft. Oxygengruppen (n=218) fick 8L/min under transport till sjukhus, och därefter 
administrerades syrgas enligt sjukhusens rutiner. Kontrollgruppen (n=223) fick ingen 
syrgas om inte pulsoximeter visade saturation under 94%. Av praktiska skäl var 
sjukvårdspersonal inte blindade för behandlingarna (8, 10).  
 
Vid baseline mättes Troponin I och CK, sedan var 6:e timme under de första 24 timmarna 
och var 12:e timme fram till 72 timmar efter inläggning som mått på myokardskada. Vid 
utskrivning från sjukhus och efter 6 månader togs EKG för bedömning av ST-vågen. 
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Återinsjuknande och allvarliga händelser, exempelvis stroke noterades vid 6 månader, och 
31,5% genomgick CMR (Cardiac Magnetic Resonance Imaging) för att undersöka graden 
av bestående skador (8, 10). 
 
Intention-to-treat-analys (ITT-analys) gjordes på de ursprungliga 441 patienterna med 
bekräftad STEMI. Mängden administrerad syrgas över de första tolv timmarna hade högst 
korrelation med myokardskada, och de togs till multivariabel analys. Grupperna 
stratifierades i fyra, beroende på mängd syrgas (3 strata), och kontrollgruppen för sig. Alla 
218 patienter i oxygengruppen och 102 patienter (45,7%) i kontrollgruppen fick syrgas 
under de första 12 timmarna (8, 10).  
 
Medianmängden syrgas för hela populationen var 1746 L (kvartilavstånd 960-2858 L). 
Oxygengruppens medianvärde var 2258 L och mediandosen 6L/min medan 
kontrollgruppens medianmängd var 960 L och mediandosen 3L/min (p<0,001) (10). 
 
Bortsett från dyslipidemi var skillnaden i anamnes obetydlig mellan de olika strata.  
Gruppen med högst oxygenexponering rapporterade mest smärta vid baseline. Tiden till 
intervention skiljde inte mellan grupperna, men total inläggningstid var längre hos den 
strata som fått mest syre (10). 
 
Återinsjuknande i hjärtinfarkt, kardiogen chock, kraftiga blödningar och arytmier var 
vanligare hos de som fått syrgas. Oönskade utfall vid 6 månader bortsett från 
återinsjuknande i hjärtinfarkt var liknande mellan grupperna (10). Utvalda utfall i de olika 
strata från (10) visas i tabell 2. Tabell 3 visar mätvärden på infarktmarkörer och 
infarktstorlek från ursprungsrandomiseringen i (8). 
 
Tabell 2. Olika utfall i de olika strata med varierande oxygenexponering. Omarbetad från 
(10).  

Kontroll-

grupp 

n=128 

Låg 

oxygenexpo-

nering n=105 

Måttlig 

oxygenexpo-

nering n=104 

Hög 

oxygenexpo-

nering n=104 

p-värde 

Vid ut-

skrivning 

från 

sjukhus 

     

Död oavsett 

orsak 4 (3,1%) 4 (3,8%) 3 (2,9%) 3 (2,9%) 0,98 

Hjärtdöd 3 (2,3%) 2 (1,9%) 3 (2,9%) 3 (2,9%) 0,96 

Återinfarkt 0 1 (1,0%) 4 (3,8%) 9 (8,7%) 0,001 

Vid 6-

månaders-

uppföljning      
Död oavsett 

orsak 6 (4,7%) 5 (5,0%) 4 (4,0%) 6 (5,9%) 0,94 

Hjärtdöd 5 (3,9%) 2 (2,0%) 3 (3,0%) 5 (4,9%) 0,7 

Återinfarkt 3 (2,4%) 3 (3,0%) 5 (5,0%) 13 (12,7%) 0,003 
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Tabell 3. Värden på infarktmarkörer och -storlek hos de två grupperna. Omarbetad från 
(8). 

End point Oxygen n=218 Ej oxygen n=223 
p-
värde 

Troponin I    
Antal 200 205  

Mediantoppvärde (kvartilavstånd), 

μg/L 65,7 (30,1-145,1) 62,1 (19,2-144,0)  
Geometriskt medelvärde (95% KI), 

μg/L 57,4 (48,0-68,6) 48,0 (39,6-58,1) 0,18 

Kreatinkinas    
Antal 217 222  

Mediantoppvärde (kvartilavstånd), 

U/L  2073 (1065-3753) 1727 (737-3598)  
Geometriskt medelvärde (95% KI), 

U/L 1948 (1721-2205) 1543 (1341-1776) 0,01 

Infarktstorlek på CMR    
Antal 61 66  

Median (Kvartilavstånd), g 20,3 (9,6-29,6) 13,1 (5,2-23,6)  
Geometriskt medelvärde (95% KI), 

g 14,6 (11,3-18,8) 10,2 (7,7-13,4) 0,06 

 
 

High-concentation versus titrated oxygen therapy in ST-elevation 
myocardial infarction: A pilot randomized controlled trial (11) 

 
I en prospektiv, oblindad randomiserad kontrollerad studie (11) jämfördes effekten av 
syrgas i hög koncentration och titrerad syrgasbehandling hos patienter med okomplicerad 
STEMI. Studien genomfördes på Wellington hospital i Nya Zeeland, och South Manchester 
University Hospital NHS Trust i Manchester, Storbritannien.  I Manchester var PCI den 
enda metoden för reperfusion, och i Wellington genomfördes PCI eller trombolys på 
patienterna. En metaanalys på relativ risk för död ihop med två ytterligare studier 
planerades också på grund av den begränsade studiestorleken. 
 
Studiepopulationen bestod av patienter över 18 år som inom 12 timmar från symtomdebut 
anlänt till sjukhus, med EKG som visat på ST-förhöjning eller nytillkommet LBBB. 
Exklusionskriterierna var tidigare infarkt, svår KOL, andningssvikt, kardiogen chock, 
saturation under 85%, graviditet, tidigare bleomycinbehandling, samt deltagande i andra 
studier. 
 
Patienterna randomiserades till att antingen få syrgas i hög koncentration (6L/min) via 
mask, eller att få titrerad syrgas via mask eller grimma, som justerades efter patientens 
saturation varje halvtimme. Målsaturationen hos gruppen med titrerad syrgas var 93-96%. 
Om saturationen var över 93% på vanlig luft gavs ingen syrgas, och om saturationen hos 
högkoncentrationspatienter var under 92% gavs högre dos syrgas. 
 
Huvudvariablerna som studerades var mortalitet vid 30 dagar, samt infarktstorlek mätt 
som troponin T 66-78 timmar efter randomisering. Sekundära utfall var massa på infarkten 
(absolut och som procent av vänsterkammarmassan), LVEF på CMR efter 4-6 veckor, samt 
NT-proBNP 24 timmar efter randomisering. Större negativa utfall var död, 
återinsjuknande och revaskularisering av målkärlet vid 30 dagar.  
 
209 patienter med STEMI bedömdes, varav 61 exkluderades på grund av tidigare infarkt, 
sen uppkomst, kardiogen chock, eller annan anledning. 148 personer randomiserades och 
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ytterligare 12 exkluderades på grund av brist på skriftligt samtycke, alternativ diagnos, 
perikardit, normala artärer, samt exklusionskriterier upptäckta efter randomisering. 136 
patienter ingick i den statistiska analysen, 68 i högkoncentrationsgruppen och 68 i gruppen 
med titrerad syrgas. 
 
Prehospital syrgasadministrering var liknande mellan de två grupperna, 85 % av 
patienterna fick syrgas i genomsnitt 62 minuter. Tiden till reperfusionsbehandling var 
också liknande mellan grupperna. Tiden till behandling var oklar hos 11 patienter.  
 
Högkoncentrationsgruppen hade högre andel patienter med inferior eller posterior infarkt, 
72% jämfört med 54% i titreringsgruppen (p=0,02). 
 
Patienter med anterior infarkt hade högre Troponin T-värden, 0,79 ng/mL jämfört med 
0,31 ng/mL (95% KI, 0,07-0,88, p=0,02), och infarktmassa på CMR, 20,7 g jämfört med 
13,4 g (95% KI, 0,4-14,1 p=0,04) än de som hade inferior eller posterior infarkt. 
 
103 patienter genomgick PCI-behandling, 11 fick prehospital trombolys och 19 trombolys 
på sjukhus. Två patienter genomgick bypassoperation och en fick ingen 
reperfusionsbehandling. Andelen som fick respektive behandling såg liknande ut i båda 
grupperna.  
 
Två patienter i varje grupp fick major adverse outcomes, två avled i titreringsgruppen och 
en i högkoncentrationsgruppen, samt en återinfarkt i högkoncentrationsgruppen. BNP-
nivåerna skiljde inte mellan grupperna.  
 
71 patienter genomgick MRI, och ingen skillnad på infarktstorlek sågs mellan grupperna, - 
0,8 g (95% KI, -7,6 till -6,1, p= 0,83) i högkoncentrationsgruppen och -0,6 g ( 95% KI,    -
5,6 till -4,5, p = 0,83) hos titreringsgruppen. LVEF skiljde inte heller mellan grupperna, 
med -0,08% i genomsnitt (95% KI, -5,4 – 5,2, p= 0,98). 
 
I post hoc- analys justerades för infarktlokalisation, tid till reperfusion och tid för 
administrering av syrgas före randomiserng. Det påverkade inte skillnaden mellan 
högkoncentrations- och titrerad syrgasbehandling på secondary outcomes. 
 
Metaanalysen med data på mortalitet från studien och två andra RCT på syrgas jämfört 
med luft, visade på fixed effects odds-ratio på 2,2 (95% KI, 0,8-6,0) och ett random effect 
odds ratio på 2,1 (95% KI, 0,7-6,5) (11). 
 

Oxygen therapy in suspected acute myocardial infarction (18) 

 
En registerbaserad, multicenter-, randomiserad kontrollstudie (RCT)  jämförde 
syrgasbehandling och vanlig luft på patienter med misstänkt hjärtinfarkt utan hypoxi. 
 
Patienterna som ingick var över 30 år gamla, hade infarktssymtom mindre än 6 timmar 
före randomisering, hade en saturation över 90 %, visade tecken på ischemi på EKG, eller 
hade förhöjda Troponin T- eller I-värden vid inskrivning. De skulle också vara svenska 
medborgare med svenskt personnummer för att kunna hittas i register. Pågående 
oxygenbehandling vid inskrivning eller hjärtstopp exkluderades. Om syrgas hade 
administrerats under 20 minuter vid ankomst till sjukhus gjordes bedömningen om 
deltagande efter 10 minuter washout. 
 
Deltagarna randomiserades till att få syrgas via mask 6 L/min, eller att andas vanlig luft. 
Syrgasadministreringen påbörjades direkt vid randomiseringen. Saturationen mättes i 
början och slutet av behandlingen, och om den var lägre än 90 % gavs syrgas utöver 
studieprotokollet. Annan behandling leddes av mottagande läkare och inkluderades inte i 
studien. 
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Primärt utfall var död vid 365 dagar från randomisering för intention to treat-
populationen. Sekundärt var död vid 30 dagar, återinsjuknande i hjärtinfarkt, hjärtsvikt 
samt kardiovaskulär död, alla vid 30 och 365 dagar. Data på mortalitet togs från 
folkbokföringen, de andra variablerna från det svenska kvalitetsregistret för 
kranskärlssjukdom (SWEDEHEART). 35 sjukhus i Sverige deltog i studien. 
 
6629 patienter inkluderades i ITT-analysen. Initialt togs 6243 patienter in för bröstsmärtor 
och 140 för andnöd. Slutligen fick 5010 diagnosen hjärtinfarkt, varav 2952 st (44,5%) med 
STEMI. 3311 ur ITT-populationen randomiserades till att få syrgas och 3318 till luft.  
 
Mediantiden till randomisering var 245 minuter för oxygengruppen och 250 minuter för 
luftgruppen. Vid randomisering var mediansaturationen 97%. Mediantiden för 
administrering av syrgas var 11,64 timmar, och mediansaturationen var 99% i 
oxygengruppen. Motsvarande i luftgruppen var 97%.  
 
316 deltagare fick syrgas utanför studien på grund av hypoxi, 62 personer i oxygengruppen 
och 254 i luftgruppen. 297 i syrgasgruppen och 106 i luftgruppen slutförde inte studien, 
total 403 personer. Slutligen ingick 3014 syrgaspatienter och 3212 luftpatienter i analysen. 
 
5,0% (n=166) av ITT-patienterna i oxygengruppen avled inom ett år från randomiseringen. 
Motsvarande siffror i luftgruppen var 5,1% (n=168) (95% KI, 0,79-1,21, p=0,80). Av de som 
genomgått studien Var samma siffror 4,7% respektive 5,1% (95% KI, 0,72-1,14 p=0,40). 
 
Inom ett år från randomisering återinsjuknade 126 personer (3,8%) i oxygengruppen och 
111 i luftgruppen (3,3%) (95% KI, 0,88-1,46 p=0,33). Troponin T-värdena skiljde inte 
mellan grupperna, efter analys av värdena hos 3976 patienter (79,4%) under 
inläggningstiden (18). 
 

Hyperbar oxygenterapi 
 

Usefulness of hyperbaric oxygen therapy to inhibit restenosis after 
percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction or 
unstable angina pectoris (19) 

 
PCI skapar små skador i kärlväggen, vilket triggar sårläkning och ökar risken för restenos. 
Därför gjordes en undersökning på efficiacy och säkerhet av HBO-behandling i 
kombination med PCI. 69 patienter ingick i urvalet, 33 i HBO-gruppen och 36 i 
kontrollgruppen. Alla hade stabil angina pectoris eller akut hjärtinfarkt. Samtliga 
stabiliserades med läkemedelsbehandling, med normaliserad ST-kurva och avtagna 
bröstsmärtor. Patienter med pågående ischemi efter 30 minuters behandling 
exkluderades. Akut eller kronisk öronsjukdom, historik med spontan pneumothorax samt 
pågående behandling med doxorubicin eller cisplatin var också exklusionskriterier. 
 
Fyra patienter ville ej genomgå HBO, och en var klaustrofobiker. De fem övergick till 
kontrollgruppen. Tre patienter behövde bypassoperation och en behövde ej PCI. Slutligen 
ingick 24 patienter i HBO-gruppen och 37 i kontrollgruppen. 
 
HBO-gruppen genomgick två sessioner á 90 minuter i 100% syre med 2 bars tryck. Totalt 
varade varje session 120 minuter med trycksättning och dekompression. Den första 
sessionen genomfördes två timmar före (n = 8) eller direkt efter PCI, och den andra högst 
18 timmar efter PCI. Kontrollgruppen genomgick enbart PCI. 
 
Samtliga patienter behandlades med 325 mg aspirin dagligen, heparin under PCI och 75 
mg clopidogrel dagligen under en månad. 
 
Lyckad terapi ansågs vara mindre än 20% restenos i kärlet efter intervention utan död, 
återinfarkt, eller behov av revaskularisering efter 8 månader. Hjärtinfarkt definierades som 
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Troponin I- eller CK-MB-värden över dubbelt så höga som den övre normalgränsen. 
Klinisk uppföljning gjordes 1, 8 och 18 månader efter utskrivning. Sekundära end point var 
försämrad eller sent uppkommen angina vid 8 månader. 
 
Kliniska och angiografiska egenskaper var liknande mellan grupperna. En HBO-patient 
hade öronproblem, övriga tolererade behandlingen väl och ingen utvecklade 
oxygentoxicitet. 
 
Inom 8 månader genomgick tre patienter ur HBO-gruppen och 8 i kontrollgruppen 
angiografi. Restenos av minst 50% av kärldiametern fanns inte hos någon av HBO-
patienterna, men hos 7 i kontrollgruppen (p=0,05) (19). Negativa utfall vid 8 månader kan 
ses i tabell 3. 
 
Tabell 4. Negativa utfall vid 8 månader. Omarbetad från (19). 

Variabel HBO (n=24) Kontroll (n=37) p-värde 

Död 0 3 Inte signifikant 

Hjärtinfarkt 1 7 Inte signifikant 

Bypass 0 0 

- 

 

Revaskularisering 0 8 <0,003 

Sen angina (8 mån) 1 9 <0,05 

 
 

Adjunctive effect of hyperbaric oxygen treatment after thrombolysis on left 
ventricular function in patients with acute myocardial infarction (13) 

 
En randomiserad studie gjordes för att undersöka nyttan av HBO i kombination med 
trombolys med avseende på återuppbyggnad och bevarandet av vänsterkammarfunktionen 
vid akut hjärtinfarkt. 
 
Studiepopulationen var över 70 år gamla, med bröstsmärtor i 30-360 minuter före 
randomisering, förhöjd ST-våg, kreatinkinas eller CK-MB, samt första EKG inom 24 
timmar från smärtdebut. Exklusionskriterierna var desamma som för trombolys, 
misstänkt aortadissektion, nyligen genomgått kirurgiskt ingrepp, magsår, stroke, maligna 
arrytmier eller hemodynamisk instabilitet. Även patienter med tidigare infarkt eller bypass 
exkluderades. Otillräcklig förmåga att tryckutjämna i innerörat, klaustrofobi, kronisk otit 
eller rinit, samt KOL var exklusionskriterier för att motta HBO-behandling, och dessa 
patienter exkluderades också. 
 
Totalt bedömdes 92 patienter för deltagande, varav 18 exkluderades. Av de resterande 74 
randomiserades 37 till att få HBO-behandling, och 37 till kontrollgruppen. Samtliga mottog 
behandling med streptokinas 1,5 mU/L i 30-60 minuter, följt av intravenös 
heparinbehandling. 
 
HBO-patienterna fördes till hyperbar enhet efter trombolys, och inom 24 timmar från 
symtomdebut. Tiden till HBO skiljde mellan 45 minuter och 18 timmar, med en 
genomsnittlig tid på 10 timmar. HBO-behandlingen genomfördes med 20 minuter 
kompression, 60 minuter i 2 atm tryck, och sedan 20 minuters dekompression. 
 
Kreatinkinas togs vid inskrivning, var fjärde timme under de första 24 timmarna, och sedan 
dagligen under sjukhusvistelsen. Angiografi gjordes efter utskrivning. EKG gjordes direkt 
efter eller dagen efter trombolys, dag två, samt efter tre veckor på samtliga patienter. 
 
Resultaten på vänsterkammarvolym, end-diastolisk och end-systolisk volym 
normaliserades utifrån kroppsvolym. 
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Kön, ålder, hypertension och rökning skiljde inte mellan grupperna, dock hade HBO-
gruppen större andel diabetiker. Lokalisationen av infarkten var liknande mellan 
grupperna. 
 
Angiografin visade ingen skillnad på kärlförträngning, singel/multikärlsjukdom, eller 
kollateralkärl. De som enbart genomgått trombolys hade högre toppvärden på 
kreatinkinas, 989 IU jämfört med 1529 IU, p<0,05.  
 
Båda grupperna medicinerades liknande med ACE-hämmare, antikoagulantia, aspirin, 
betablockerare, nitromedel, kalciumflödeshämmare, digitalis och diuretika före HBO, 
under inläggning och efter utskrivning. 
 
LVEF var liknande mellan grupperna. Kontrollgruppen hade ökat ESVI och EDVI, 30,89 
till 36,68 mL/m2 och 55,87 till 63,82 mL/m2 under de första tre veckorna. Samtidigt hade 
EF minskat från 45,8% till 44,2%. EDVI ändrades inte signifikant, från 55,68 till 56,24 
mL/m2, men ESVI minskade från 30,40 till 28,18 mL/m2. Under uppföljningen 
förbättrades EF från 46,27% till 50,81%.  
 
HBO-gruppen hade lägre ESVI och EDVI, 28,18 jämfört med 36,68 mL/m2, respektive 56,2 
jämfört med 63,8 mL/m2, p<0,001. EF var också högre, 44,05% jämfört med 50,81%. 
 
Störst skillnad sågs under de första dagarna efter infarkt, med signifikant positiva 
skillnader i ESVI och EF på dag två för HBO-gruppen. Skillnaderna efter tre veckor var små 
och insignifikanta (13). 
 

 

Behandling med övermättad syrelösning 
 

Initial experience with hyperoxemic reperfusion after primary angioplasty 
for acute myocardial infarction (16) 

 
En prospektiv multicenterstudie undersökte möjligheten och säkerheten i att behandla 
akuthjärtinfarkt med övermättad syrelösning (SSO2) efter PCI vid akut hjärtinfarkt. 
Patienterna som deltog antogs inom 24 timmar från symtomdebut, med bröstsmärtor 
minst 30 minuter och ST-förhöjning på EKG.  
 
Exklusionskriterier var kardiogen chock, behov av IABP (intra-aortic balloon pump), minst 
50% stenos, trombolys, bypass-operation den senaste månaden, klaffstenos, icke-ichemisk 
kardiomyopati, perikardit, samt graviditet. 
 
Samtliga patienter fick lågdos syrgas via grimma, 300 mg aspirin peroralt, och heparin 
intravenöst i samband med/före PCI. Hyperoxisk reperfusion genomfördes efter PCI. 
Lösningen förbereddes på plats till 1 mL O2/mL Ringer-Laktat, som blandades med 
arteriellt blod till pO2 på 600-800 mmHg. Nio patienter mottog sedan den hyperoxiska 
blodlösningen under 60 minuter. 
 
I nästa fas bereddes lösningen på samma sätt, och gavs i infarktskärlet i 90 minuter, med 
infusionshastigheten 75 ml/min. Under reperfusionsbehandlingen bevakades artärtrycket, 
saturationen, systemiskt pO2, EKG och ekokardiografi var 15:e minut. Efter ingreppet 
vårdades patienter enligt gällande riktlinjer på intensivvårdsavdelning. Ekokardiografi 
gjordes efter PCI, under och efter hyperoxisk reperfusion, vid 24 timmar, en månad samt 
tre månader. 
 
Primära utfall var bröstsmärtor, ST-förhöjning, onormalt blodflöde i infarktartären, 
hjärtblock, arrytmier, förändringar i puls eller blodtryck, instabilitet vid SSO2, död, 
blödning, återkommande ischemi, target vessel revascularization och hjärtsvikt. 
Sekundära utfall var vänsterkammarfunktion vid 24 timmar, en månad och tre månader. 
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29 patienter ingick i studien, varav 19 med anterior infarkt. Medelvärdet på tiden till 
reperfusion var 5,4 ±3,8 timmar från symtomdebut. 93% av patienterna fick en stent. 
Högsta kreatinkinasvärdet var i genomsnitt 3264 ± 2868 IU/L och medellängden på 
sjukhusvistelsen var 5,9 ± 2,9 dagar. 
 
Alla patienter genomgick lyckad hyperoxisk reperfusion. Ingen fick komplikationer i 
samband med behandlingen. Medelvärdet på pO2 var 631 ± 235 mmHg. Systemiskt pO2 
ökade i genomsnitt från 150 ± 74 mmHg till 170 ± 83 mmHg.  
 
En patient utvecklade hjärtsvikt på sjukhuset, och en behövde blodtransfusion på grund av 
blodförlust. Vid 30 dagar fanns inga dödsfall, återinfarkter, återkommande ischemi, eller 
revaskularisering. 
 
På grund av tekniska problem med en patient gjordes ekokardiografi hos 28 patienter. 
LVEF efter PCI var 48,6 ± 7,3% och WMSI (Wall Motion Score Index) 1,68 ± 0,24.  
 
LVEF vid 24 timmar var 51,8 ± 6,8% (p=0,08), efter en månad 54,4 ± 6,8% (p<0,001), och 
efter tre månader 56,0 ± 8,3% (p<0,001). Motsvarande värden för WMSI var 1,48 ± 0,24 
(p<0,001), 1,39 ± 0,24 (p<0,001), och 1,34 ± 0,26 (p<0,001) (16). 
 

Effect of intracoronary aqueous oxygen on left ventricular remodeling after 
anterior wall ST-elevation acute myocardial infarction (20) 

 
Studie (20) undersökte om SSO2 begränsar återuppbyggnaden av vänster kammare hos 
patienter med akut anterior hjärtinfarkt. Efter lyckad PCI randomiserades patienterna till 
att få SSO2-behandling eller vedertagen behandling. 
 
Patienter exkluderades om de fått nya symtom över 24 timmar efter PCI, om de hade svår 
KOL, kardiogen chock, IABP före eller under PCI, proximal stenos som förhindrade SSO2, 
ostentad dissektion eller TIMI <2 efter PCI. 
 
Samtliga patienter fick heparin för att koagulationstiden skulle vara över 350 sekunder i 
samband med PCI, 300 mg aspirin som laddningsdos och 100 mg dagligen, 300 mg 
clopidogrel och 75 mg daligen, samt 0,25 mg/kg abciximab + 0,125 μg/kg/min under 12 
timmar. 
 
Som mått på infarktstorlek togs kumulativt kreatinkinas, CK-MB, och α-HBDH vid 0, 8, 
16, och 24 timmar. Till SSO2-lösningen togs blod i 75 ml/minut för att uppnå pO2 mellan 
760 och 800 mmHg. Ekokardiografi togs efter 24 timmar och efter en månad. LV- end-
systolisk och end-diastolisk volym bedömdes av två blindade observatörer.  
 
50 patienter randomiserades, 24 till SSO2-gruppen och 26 till standardbehandling efter 
PCI. Kliniska och angiografiska egenskaper var liknande för de två grupperna, liksom 
behandling utöver PCI. Infarktstorlek i form av kreatinkinas, α-HBDH och CK-MB var även 
liknande mellan grupperna. 
 
Två personer i SSO2-gruppen avled, en på grund av hjärtsvikt och en av akut återinfarkt 
inom en månad. Inga komplikationer uppstod på grund av SSO2-behandlingen. I analysen 
ingick slutligen 42 personer med tillräckligt tydligt resultat på ekokardiografi, 20 patienter 
i SSO2-gruppen och 22 i kontrollgruppen. Vid en månad hade båda volymerna ökat hos 
kontrollgruppen, men inte förändrats hos SSO2-gruppen. LVEF ökade dock hos SSO2-
gruppen, men ändrades inte i kontrollgruppen. 
 
Genomsnittlig EDV hos kontrollgruppen var vid baseline 114 ± 25 mL, och för SSO2-
gruppen 120 ± 28 mL. Motsvarande värden vid en månad var 130 ± 31 mL och 117 ± 34 m 
L (p<0,05).  
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ESV för kontrollgruppen vid baseline var 56 ± 16 mL och vid en månad 66 ±23 mL. För 
SSO2-gruppen var den genomsnittliga end-systoliska volymen 63 ± 25 mL vid baseline och 
56 ± 27 mL vid en månad (p<0,01). 
 
LVEF minskade hos kontrollgruppen från 51 ± 10% till 50 ± 9 %, och ökade hos SSO2-
gruppen från 49 ± 11 % till 54 ± 12 % vid en månad (p<0,05) (20).  
 

Effect of supersaturated oxygen delivery on infarct size after percutaneous 
coronary intervention in acute myocardial infarction (17) 

 
Studie (17) var en randomiserad studie på patienter över 18 år med anterior STEMI och 
TIMI mellan 0 och 2, som inom 24 timmar från symtomdebut genomgått lyckad PCI. 
Patienterna randomiserades till att få SSO2 i 90 minuter, eller standardbehandling efter 
PCI.  
 
Infarktstorlek vid 14 dagar mättes, ischemisk börda inom tre timmar från reperfusion mätt 
som area under ST-segment vs tid-kurvan, samt wall motion vid tre månader via 
ekokardiografi. 
 
Som major adverse events räknades död av alla orsaker, återinfarkt, behov av upprepad 
reperfusionsbehandling, eller stroke vid 30 dagar. 
 
Patienter över 18 år med ST-förhöjning, nytillkommet vänsterkammarblock och 
symtomdebut inom 6 timmar togs med i studien. Exklusionskriterier var bland annat 
kontraindikationer mot antikoagulationsbehandling, hemorragisk stroke inom 6 månader, 
IABP, kardiogen chock, bypass inom 30 dagar, klaffstenos eller -insufficiens och perikardit. 
 
Före angiografi gjordes ett EKG och CK, CK-MB eller troponinprover togs. Patienterna fick 
även 325 mg aspirin och en bolusdos clopidogrel på 300 eller 600 mg. 
Antikoagulationsbehandling under PCI bestod av intravenöst heparin. Efter PCI togs 
biomarkörprover var 8-12:e timme, clopidogrel gavs 75 mg dagligen i minst en månad och 
aspirinbehandlingen fortsatte. 
 
Infusionen av supermättat syre gavs i infarktskärlet under 90 minuter med pO2 mellan 760 
och 1000 mmHg. Systemiskt pO2 kontrollerades var 30:e minut under infusionen, och 
syrgas gavs för att hålla nivån över 80 mmHg. 
 
317 patienter togs med i studien, varav 13 genomgick intervention som en övningskohort. 
Tre patienter exkluderades på grund av upptäckt av exklusionskriterier efter 
randomisering. 301 randomiserade patienter deltog i ITT-analysen, varav 222 i SSO2-
gruppen och 79 i kontrollgruppen. 281 bedömdes på infarktstorlek, ingen patient 
förlorades vid 30-dagarsuppföljningen. Grupperna hade liknande ingångsvärden.  
 
84,7% av patienterna fick SSO2 i minst 90 minuter, vitalparametrar och saturation samt 
pO2 var stabila under ingreppet.  
 
Infarktstorleken hos SSO2-gruppen var 20% (6%, 37%), jämfört med 26,5 % (8,5%, 44%) 
hos kontrollgruppen (p=0,03). CK-MB-nivåerna efter PCI var 279±175 IU/L hos SSO2-
gruppen och 299±257 IU/L hos kontrollgruppen (p=0,39). Troponinvärdena var 128±161 
ng/mL respektive 96±136 ng/L. Tre personer i kontrollgruppen och 12 i SSO2 drabbades 
av major adverse events (17). 
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Tabell 5. Sammanfattning av de viktigaste resultaten i studierna. 

Studie 
Antal 

deltagare 

Intervention/

kontroll 
Resultat 

Ytterligare 

behandling 

(10) 441 O2/Luft 
Högre dödlighet vid 6 mån 

med högre oxygenexponering 
PCI 

(8) 441 O2/Luft 
Högre infarktstorlek, Högre 

kreatinkinas 
PCI 

(11) 136 

Högdos 

O2/Titrerad 

O2 

Ingen signifikant skillnad i 

infarktstorlek eller 

vänsterkammarfunktion 

Trombolys/PCI 

(18) 6629 O2/Luft 

Ingen signifikant skillnad på 

antalet döda efter ett år, 

myokardskada eller troponin 

Inkluderades ej 

(19) 61 
HBO/enbart 

PCI 
Mindre restenos och angina PCI 

(13) 74 
HBO/enbart 

trombolys 

Ökad ejektionsfraktion och 

minskad end-systolisk volym 
Trombolys 

(16) 29 
SSO2/enbart 

PCI 

Förbättrat Wall Motion Score 

Index 
PCI 

(20) 42 
SSO2/enbart 

PCI 
Förbättrad ejektionsfraktion PCI 

(17) 301 
SSO2/enbart 

PCI 

Minskad infarktstorlek vid 

anterior STEMI med PCI inom 

6 h 

PCI 

 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra effekten av olika typer av 
oxygenbehandling vid akut hjärtinfarkt. En litteraturstudie var en lämplig metod utifrån 
tiden som gavs till arbetet. Även med hänsyn till frågeställningen i detta arbete var metoden 
lämplig.  
 
De studier som använts har haft varierande upplägg. Merparten inkluderar få patienter, de 
flesta färre än 100, vilket begränsar generaliserbarheten av denna studie. Användandet av 
enbart PubMed som databas vid inhämtning av artiklarna har begränsat arbetets 
omfattning. Vissa av artiklarna och de reviews som använts till detta arbete refererar till 
andra artiklar som hade kunnat vara intressanta att läsa och eventuellt ha med i 
litteraturstudien, men då dessa inte har dykt upp i PubMed-sökningar har de missats. 
Samtidigt kan ett sådant urval av artiklar leda till bias, om författarna endast har refererat 
till andra artiklar som stöder deras resultat. 
 
Artiklarna i denna studie är samtliga från 2002 eller nyare, detta för att få så aktuella 
artiklar som möjligt. Samtidigt begränsar det ytterligare urvalet. Det finns fler studier, men 
de är ofta betydligt äldre.  
 
Resultatdiskussion 
Studiernas upplägg varierade något, och flera var inte blindade (8, 11, 18). Blindning för 
patienterna och behandlande personal hade förmodligen inte varit genomförbart i de flesta 
fall, då det exempelvis inte är möjligt att, i ambulanser, administrera luft på samma sätt 
som syrgas (18). Syrgasadministrering före randomisering varierade också. Studie (8) 
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exkluderade patienter som fått syrgas före randomisering, medan de flesta i (11) hade fått 
syrgas före randomiseringen.  Detta kan ha påverkat utfallet i studierna, eftersom även 
patienter i kontrollgrupperna har fått syrgas. Även om (10) visat att den totala 
exponeringen av syrgas spelar roll för skadorna på myokardiet, kan kontrollgruppens 
värden vara missvisande jämfört med om de inte mottagit oxygenbehandling över huvud 
taget. 
 
De olika studierna har dessutom olika effektmått, vilket gör det svårare att jämföra dem. 
Samtidigt kan det vara av nytta att se på olika mått, då vissa mått kanske har större 
inverkan på livskvalitet hos patienten. Detta tas dock inte upp i någon av studierna, enbart 
faktorer för ökad överlevnadschans tas upp. 
 
De två HBO-studierna (13, 19) hade likartat studieupplägg, med jämförbara tider och 
trycksättning i tryckkammare. Detta gör dem relativt jämförbara och resultatet starkare 
trots att studierna använt olika effektmått. Studierna inkluderade dock få deltagare, totalt 
135, vilket gör att inga generella slutsatser kan dras utan att mer omfattande studier görs.  
Inte heller dessa studier var blindade för sjukvårdspersonal och patienter, men av praktiska 
skäl är det inte möjligt. 
 
Författarna av studie (10) såg samband mellan exponeringen av syrgas och 
infarktmarkörer, och menar att deras fynd är av vikt, då biomarkörerna är relaterade till 
myokardskadestorleken. Den kumulativa exponeringen för syrgas påverkar skadeläget och 
inte nödvändigtvis enbart administrering vid reperfusion, enligt författarna.  
 
I (8) såg författarna ingen effekt av syrgas hos patienter med normal saturation på symtom 
eller infarktmarkörer. Data pekar snarare mot en negativ effekt av extra syre, då CK var 
högre samt infarktstorleken högre på MR efter 6 månader, enligt författarna.  Ingen 
skillnad såg heller i smärta eller behov av opioider i de två grupperna. Författarna nämner 
att syrgasen annars har påståtts kunna påverka både smärta och oro fysiologiskt eller 
psykologiskt. Författarna menar att det är säkert att fortsätta ge syrgas till patienter med 
normal saturation, men konstaterar att enbart 7,7% av patienterna i luftgruppen hade 
saturation under 94% och därmed behövde tillföras syrgas.  
  
Resultatet i (8) och (10) skiljer sig från (11), där ingen skillnad sågs på troponin eller MR 
vid högkoncentration jämfört med titrerad syrgas. Författarna nämner breda 
konfidensintervall, och de kan inte utesluta påverkan på risken för död vid 
högkoncentration jämfört med titrerad syrgas. Nivån av biomarkörer skiljde sig beroende 
på infarktens lokalisation, vilket inga justeringar gjordes för i studien. Detta kan ha lett till 
skeva resultat, då ena gruppen hade betydligt fler anterior infarkter. Antalet patienter som 
genomgått MR var få, och det gör resultatet mindre tillförlitligt. Författarna kunde inte dra 
en tydlig slutsats på dödlighet på grund av att resultaten inte var statistiskt signifikanta. 
Även metaanalysen som ingick i studien saknade statistisk signifikans. Ingen signifikant 
skillnad på vänsterkammarfunktion eller infarktstorlek sågs mellan grupperna. Enligt 
författarna fanns inget bevis som stödjer användandet av syrgas vid akut hjärtinfarkt till 
patienter med normal saturation. 
 
Studie (18) är överlägset störst av de som ingår i denna studie, och därmed kan det 
tydligaste resultatet ses från den studien. De övriga studierna som jämför syrgas med luft 
eller titrerad syrgas stödjer även de resultat som erhölls i studie (18). Studie (18) fick 
European Society of Cardiology att direkt ändra sina riktlinjer gällande syrgasbehandling 
vid hjärtinfarkt då den presenterades vid det europeiska hjärtmötet i Barcelona i augusti 
2017 (21). 
 
Klassisk inhalationsterapi med syrgas är sedan länge ifrågasatt vid akut hjärtinfarkt, och 
resultatet i denna litteraturstudie visar att behandlingen inte har effekt på storlek på 
infarkten eller vänsterkammarfunktionen (11). Terapin saknar antingen effekt alls (18) eller 
kan rent av vara negativ med avseende på infarktmarkörer och död (8, 10). Resultatet 
stämmer väl överens med tidigare reviews som jämfört effekten av syrgasbehandling med 
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titrerad behandling eller luft. Där har ingen effekt visats på infarktstorlek (12, 22) eller död 
(22). 
 
Det ser alltså ut som att det inte finns någon mening med att administrera syrgas till en 
patient med akut hjärtinfarkt, om personen inte har nedsatt saturation. Om syrgasen 
orsakar direkt skada är osäkert, men den verkar inte göra någon direkt nytta för prognosen 
hos patienten.  
 
I (19) ger HBO mindre grad av restenos och senare anginasymtom, vilket författarna menar 
kan bero på att HBO triggar läkning av de små skador som uppstår med PCI och därmed 
dämpar restenos. Författarna drar slutsatsen att HBO är säkert i samband med PCI och 
kan ha positiva effekter på restenos och angina. 
 
HBO i kombination med trombolys minskar vänsterkammarvolym och ökar 
ejektionsfraktionen efter tre veckor, medan vänsterkammarvolymen ökade och 
ejektionsfraktionen inte förändrades med enbart trombolys i studie (13). Författarna 
menar att den förbättrade vänsterkammarfunktionen och bromsandet av kreatinkinas kan 
spela en viktig roll för behandling med HBO vid akut hjärtinfarkt.  
 
HBO-behandling i samband med reperfusionsbehandling hos patienter med akut 
hjärtinfarkt verkar kunna ha positiv inverkan på restenos och angina (19), samt förbättra 
både ejektionsfraktionen och den end-systoliska volymen (13). En Cochrane-review har 
tidigare visat att vissa evidens finns för att HBO kan ha positiva effekter på vävnadsskada 
och risk för död i samband med akut hjärtinfarkt (23). 
 
Studie (16) var en pilotstudie i syfte att undersöka säkerheten vid SSO2-behandling vid 
akut hjärtinfarkt. Studien visade att SSO2 var en vältolererad terapi där positiv effekt 
kunde ses på vänsterkammarfunktion. De andra två studierna (17, 20) använde samma 
metod för hyperoxisk reperfusion, och alla tre (16, 17, 20) hade PCI som primär 
reperfusionbehandling. Även här ses få studiedeltagare, totalt 372, vilket gör Det svårt att 
dra generella slutsatser. Fler och mer omfattande studier behövs för att kunna dra tydliga 
slutsatser. 
 
Studie (17) visade att infarktstorleken vid anterior STEMI minskade vid behandling med 
SSO2, med störst förbättring hos patienter med de största infarkterna. Författarna påpekar 
att varken biomarkörer eller ischemisk börda efter PCI förbättrades av behandlingen, samt 
att ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna med avseende på överlevnad efter 30 
dagar. Markörer mättes dock på olika sjukhus och med olika utrustning, vilket kan ha haft 
inverkan på resultatet.  
 
Den första studien som visade på positiv effekt av SSO2 på vänsterkammarfunktion och 
volymer var studie (20). Författarna menar att vänsterkammardilation hänger ihop med 
dödlighet och andra komplikationer, och menar att SSO2 kan ha positiva effekter som 
tilläggsbehandling vid akut hjärtinfarkt. 
 
Enligt resultaten i denna litteraturstudie verkar SSO2 kunna ha en positiv effekt på WMSI 
(16), ejektionsfraktion (20), samt infarktstorlek vid anterior STEMI (17).  
 
Det kan finnas positiva effekter av att genomföra HBO eller SSO2 på patienter med akut 
hjärtinfarkt, men antalet deltagare i studierna är för få för en generell slutsats. SSO2 kan 
göras genom samma ingång som PCI, vilket gör att behandlingen kan vara relativt smidig 
att genomföra, men HBO är desto mer invasivt för patienten. Detta kan förklara bristen på 
större studier, men även kostnad och tillgänglighet lär vara faktorer att beakta. I Sverige 
finns enbart fem enheter för HBO-behandling, varav den nordligaste är Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna (15). Vanlig syrgas finns däremot tillgängligt på varje 
vårdcentral och i ambulanser, och är därmed enkelt att administrera till patienter med kort 
varsel. Detta kan också förklara den frikostiga behandlingen med syrgas som tycks ha 
förekommit. 
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En intressant aspekt är de påstådda skadliga effekterna att klassisk inhalationsterapi delvis 
relateras till hyperoxemi som orsakar vasokonstriktion i hjärtats kärl. Detta nämns inte i 
HBO-studierna, men det vore troligt att samma konstriktion sker vid HBO. En hyperoxemi 
vid HBO bör rimligen syresätta vävnaden mer trots vasokonstriktionen, då den är 
kraftigare än vid klassisk inhalationsterapi. Effekten av fria syreradikaler bör däremot vara 
större vid HBO och SSO2 än vid klassisk inhalationsterapi, då pO2 blir mycket högre vid 
dessa behandlingar. Det kan därför antas att det är de fysiologiska förändringarna som sker 
vid klassisk inhalationsterapi som påverkar infarktstorleken mest och förhindrar 
återhämtningen av hjärtmuskeln. 
 
Förhoppningsvis kommer fler och större studier på både HBO och SSO2 vid hjärtinfarkt, 
så att mer generaliserbara resultat kan ses. Då behandling med syrgas verkar vara över i 
och med ifrågasättanden och ändrade riktlinjer är det intressant att se vilka behandlingar 
som kan göra nytta för ett sjukdomstillstånd som drabbar så många och är en stor 
dödsorsak i Sverige och världen. Både vårdgivare, myndigheter och allmänheten bör ha 
stort intresse av att det hittas nya behandlingar vid hjärtinfarkt som inte bara ökar 
överlevnaden, utan även livskvaliteten.  
 
Conflicts of interests 
Delar av arbetslaget i (18) har kopplingar till bolag som Astra Zeneca, Roche och Merck 
Sharp & Dohme, i form av konsultarvoden och dylikt. Detta påverkar knappast resultatet, 
då ett ekonomiskt intresse tycks vara osannolikt i sammanhanget. Syrgas är enbart ett 
komplement till andra behandlingar och används i hög utsträckning inom sjukvården. 
Andra läkemedel ersätter inte heller syrgas eller vice versa, så dessa kopplingar är knappast 
relevanta för resultatet i studien. 
 
Studie (17) finansierades av bolaget som ligger bakom utrustningen som används för 
hyperoxisk reperfusion (TherOx Inc.). Företaget var involverat i studiedesignen och i 
insamling av data, analys och tolkning tillsammans med huvudforskarna.  
 
Övriga artiklar nämner inte conflicts of interests eller så är de inte relevanta för detta 
arbete, då det som nämns oftast handlar om att forskarna har kopplingar till olika 
universitet. 

Slutsats 
Detta arbete är baserat på 8 studier som besvarat tre frågeställningar gällande effekten av 
olika oxygenterapier vid akut hjärtinfarkt. Utifrån resultatet i denna litteraturstudie kan 
det konstateras att klassisk inhalationsterapi med syrgas inte har någon positiv effekt på 
myokardskada, infarktstorlek, dödlighet eller infarktmarkörer, eller att det till och med kan 
ge ökad dödlighet och infarktstorlek. I de små studierna på HBO och SSO2 vid hjärtinfarkt 
kan ingen tydlig slutsats dras, men dessa öppnar upp för en intressant framtid då de ser ut 
att kunna ha positiva effekter. HBO verkar kunna minska restenos, öka ejektionsfraktionen 
och minska den end-systoliska volymen. SSO2 kan ha positiva effekter på infarktstorlek vid 
anterior STEMI, förbättra ejektionsfraktionen och Wall Motion Score Index. Fler, större 
och väl utförda studier behövs dock på både HBO och SSO2 för att säkrare slutsatser ska 
kunna dras. 
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