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KORONARFYSIOLOGISK 
UTREDNING AV OBSTRUKTIV 

KORONARSYKDOM MED IFR OG 
FFR: ER DET NOEN FORSKJELL?
Ole Geir Solberg. Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Betydningen av koronarfysiologisk utredning 
ved angiografisk stenoserende koronar-
sykdom er dokumentert i gjentatte studier 
siden slutten av 1990-tallet. Inntil for ca. 
5 år siden var «fraksjonert flow-reserve» 
(FFR) den dominerende metoden. Imidlertid 
ble bruken ikke så utbredt som forventet 
og ønskelig. Årsakene kunne være flere, 
men kostnader til utstyr og medikamen-
ter (adenosin), forlenget prosedyretid og 
pasientubehag har vært anført som mulige 
forklaringer. Introduksjon av «instanta-
neous wave free ratio» (iFR) medførte at 
fysiologisk stenosevurdering kunne gjøres 
uten bruk av adenosin med mindre pasi-
entubehag og mulighet for raskere pro-
sedyre. Ifølge «Norsk register for invasiv 
kardiologi» ble FFR brukt i under 10 % av 
prosedyrer i 2014 (årsrapport for 2014), 
mens årsrapport for 2019 viste at bruken 
av FFR/iFR var steget til 23 % av prosedy-
rene ved stabil koronarsykdom (https://
www.kvalitetsregistre.no/registers/484/
resultater, besøkt 17/12-2020). Nasjonalt er 
målsettingen at denne andelen skal økes til 
30 %. Dokumentasjon for og retningslinjer 
for bruk av iFR og FFR belyses i denne artik-
kelen. «Resting full-cycle ratio» (RFR) er en 
adenosinfri metode som måler den største 
momentane trykkdifferanse over en stenose 
uansett hvor det måtte være i hjertesyklus. 
Metoden er validert mot iFR (1) og sam-
menlignet med FFR (2), men dokumenta-
sjon i kliniske endepunktstudier mangler og 
omtales derfor ikke videre.

Vitenskaplig grunnlag for 
FFR
Det manglende samsvar mellom angio-
grafisk stenosegrad og myokardiskemi har 
vært kjent i flere tiår (3). Behovet for en 

fysiologisk iskemivurdering var bakgrun-
nen for utvikling av FFR-metoden. Iskemisk 
terskelverdi på 0,75 ble etablert i 1996 (4). 

I DEFER-studien randomiserte man 
181 pasienter med angiografisk signifi-
kant koronarsykdom og FFR > 0,75 til PCI 
(«perform»-gruppen) eller medisinsk 
behandling («defer»-gruppen). Studien 
viste at det var trygt å avstå fra PCI-behand-
ling dersom FFR var > 0,75 (5) (6). Ca. 2/3 
av pasientene hadde én-karsykdom. Siste 
oppfølging etter 15 år viste signifikant færre 
infarkter i «defer»-gruppen (RR 0,22, 95 
% KI 0,05–0,99, p = 0,03). Det var ingen 
forskjell i dødelighet (7).

FAME 1-studien inkluderte pasienter 
med angiografisk signifikant flerkarsykdom 
(8). Etter angiografi ble pasientene rando-
misert til enten angiografisk veiledet PCI 
(dvs. PCI av lesjoner med diametersteno-
segrad > 50 %) eller FFR-veiledet PCI (dvs. 
PCI av angiografisk signifikante lesjoner og 
samtidig FFR ≤ 0,80). Over halvparten av 
pasientene hadde angiografisk stenosegrad 
> 70 %. Det kombinerte endepunktet død, 
hjerteinfarkt og gjentatt revaskularisering 
falt signifikant fordelaktig ut for FFR-veiledet 
PCI (RR 0,72, 95 % KI, 0,54–0,96, p= 0,02). 
Omtrent alle hendelser og endepunkter ble 
redusert med ca. 30 % i gruppen som fikk 
utført FFR-veiledet PCI sammenlignet med 
angiografiveiledet PCI. I ESCs revaskulari-
seringsretningslinjer fra 2010 fikk FFR en 
klasse I-anbefaling (9). To års oppfølging 
av FAME 1-studien viste fortsatt signifikant 
reduksjon i hjerteinfarkt/død (p=0,02) (10), 
og det var ingen forøket forekomst av infark-
ter i FFR-gruppen, hvilket også bekreftes i 
fem-års-analysen (11).  

Nytten og sikkerheten av FFR-
veiledet behandling av venstre hovedstam-



hjerteforum   N° 2/ 2021 / vol 34 72

mestenose ble vist av Hamilos et al. i 2009 
(12). 

FAME 2-studien ble designet for å 
sammenligne FFR-veiledet PCI av angiogra-
fisk signifikant koronarsykdom med optimal 
medisinsk behandling. Studien ble avslut-
tet prematurt på grunn av overhyppighet 
av hendelser i gruppen som fikk optimal 
medisinsk behandling. En av svakhetene 
med studien er stor overkrysning mellom 
gruppene. Det kombinerte endepunktet ble 
drevet av hasterevaskularisering (HR for PCI 
0,32, 95 % KI 0,19-0,53, p < 0,001) (13). 
Funnene holder seg ved fem-års-analysen 
(14). 

Den prognostiske nytten av FFR-
veiledet PCI er større jo lavere FFR-verdien 
er (15). Tilsvarende er det vist ved analyse 
av pasientene randomisert til medisinsk 
behandling i FAME 2-studien (16). FFR-ver-
dien var en uavhengig prediktor av lesjons-
relaterte hendelser. Forekomst av hendelser 
økte spesielt ved samtidig diameterstenose-
grad over 70 %.

Ved diffus koronarsykdom og/
eller seriestenoser kan det gjøres «pull-
back»-registrering av FFR under pågående 
adenosininfusjon, men kalkulasjon av den 
enkelte stenosespesifikke FFR-verdien er 
komplisert. I praksis vil man ved PCI av seri-
estenoser ofte starte med den stenosen der 
delta FFR er størst og deretter gjøre fornyet 
måling.  

Vitenskaplig grunnlag  
for iFR
Paradoksalt nok øker koronar blodstrøm i 
venstre koronararterie i diastole til tross for 
at drivtrykket (aortatrykket) er langt lavere i 
diastole enn i systole. I høyre koronararterie 
er forskjellen mellom systolisk og diastolisk 
blodstrøm mindre uttalt. Davies og medar-
beidere publiserte i 2006 resultatene av et 
forskningsprosjekt der blodstrøm i koronar-
sirkulasjonen ble analysert med trykkbøl-
geanalyse (17). Ved myokardial relaksasjon 
i diastole avtar sammenklemmingskreftene 
i mikrosirkulasjonen slik at resistansen 
mot blodstrøm faller betydelig og nær-
mest «suger» blod fra proksimalt til distalt. 
Denne diastoliske delen av hjertesyklus ble 
benevnt «wave-free period» (figur 1). Påvis-
ningen av denne lave diastoliske resistansen 
dannet grunnlaget for utviklingen av iFR. 

I ADVISE-studien ble iFR ble sam-
menlignet med FFR hos 131 pasienter (18). 
Diagnostisk treffsikkerhet («accuracy»), 
positiv og negativ prediktiv verdi samt sen-
sitivitet og spesifisitet i forhold til FFR var 
henholdsvis 88 %, 91 %, 85 %, 85 %, og 91 
%. Diskrepansen mellom iFR og FFR er mest 
uttalt ved lesjoner i venstre hovedstamme 
og proksimale LAD, med en diagnostisk 
treffsikkerhet på ca. 75 % og treffsikkerhet 
i øvrige lokalisasjoner på rundt 80 % (19). 
Det er spekulert i om positiv FFR kombinert 
med negativ iFR kan være betinget i høy 
hyperemisk blodstrøm med velfungerende 

Figur 1. Skjematisk fremstilling av motstand («resistance»), blodtrykk («pressure») og 
blodstrømshastighet («flow velocity») i én hjertesyklus. «Wave-free period» er skravert grønt 
( hentet fra (18)).
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mikrosirkulasjon og derfor må oppfattes 
som en falsk positiv FFR. Dette er hypo-
tetisk. Spørsmålet avventer avklaring i 
kliniske endepunktstudier. Konkordans 
mellom iFR og FFR var noe høyere (88 %) 
i en koreansk studie (20). Diffus koronar-
sykdom og seriestenoser kan også vurderes 
med iFR-«pullback». Det foreligger ikke 
kliniske endepunktstudier der FFR- og iFR-
«pullback» sammenlignes.  

Det er to kliniske ikke-underlegen-
hetsstudier (non-inferiority) der iFR i klinisk 
sammenheng sammenlignes med FFR som 
referansemetode, DEFINE-FLAIR (21) og 
iFR-SWEDEHEART (22). Ettårs-data i begge 
studier ble publisert i 2017. To-års-data ble 
presentert på TCT-kongressen i 2019, men 
er ennå ikke publisert. I henhold til opplys-
ningene på clinicaltrials.gov var motivasjo-
nen for å gjennomføre studiene bekymring 
over at FFR ikke ble brukt i langt større grad, 
noe som ble antatt betinget i økonomi, 
prosedyretid og adenosinrelatert ubehag, 
med håp om at en adenosinfri metode ville 
gjøre terskelen for koronarfysiologisk utred-
ning lavere (https://www.clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT02166736, https://clinical-
trials.gov/ct2/show/NCT02053038, begge 
besøkt 17/12-2020).

DEFINE-FLAIR-studien inkluderte 
pasienter med visuelt vurdert stenosegrad 
40-70 %. Ca. 60 % av pasientene hadde 
én-karsykdom. Pasienter med flere steno-
ser på samme kar ble ekskludert. Antall 
screenete pasienter er ukjent. Pasientene 
ble randomisert til iFR- eller FFR-veiledet 
revaskularisering. Primært endepunkt var 
kombinasjonen av død, ikke-fatalt hjerte-
infarkt og ikke-planlagt revaskularisering. 
Det var signifikant færre positive målinger 

i iFR-gruppen sammenlignet med FFR-
gruppen (p = 0,004). Studien viste at iFR 
var ikke-underlegen sammenlignet med 
FFR (p < 0,001) (for ytterligere detaljer og 
sammenligning med iFR-SWEDEHEART og 
FAME 1, se tabell 2).

iFR-SWEDEHEART er en registerstu-
die der pasienter med angiografisk visuelt 
vurdert stenosegrad på 40-80 % ble inklu-
dert. Av ca. 10 000 screenete pasienter ble 
drøyt 2000 inkludert. Ca. 64 % av pasien-
tene i begge grupper hadde ikke-signifikant 
koronarsykdom eller én-karsykdom, og ca. 
1,5 % av pasientene hadde stenose i venstre 
hovedstamme. Pasientene ble randomisert 
til iFR- eller FFR-veiledet revaskularisering, 
og primært endepunkt var som i DEFINE-
FLAIR. Også i denne studien var det signifi-
kant færre positive målinger i iFR-gruppen 
sammenlignet med FFR-gruppen. P-verdi 
for ikke-underlegenhet var 0,007 (for 
ytterligere detaljer og sammenligning med 
DEFINE-FLAIR og FAME 1, se tabell 2).

Ingen av de sekundære endepunk-
tene i noen av de to studiene var statistisk 
signifikante, men det var numerisk over-
hyppighet av død og kombinasjonen død/
hjerteinfarkt i begge studiene blant dem 
som fikk utført iFR (tabell 1) (23). Lang-
tidsoppfølging av iFR-veiledet revaskulari-
sering foreligger ikke, men det er planlagt 
2 og 5 års analyser i begge studier. Begge 
studier viser mindre pasientubehag og 
kortere prosedyre med iFR sammenlignet 
med FFR, og man har selvsagt redusert 
medikamentkostnad.

Hvorvidt dette er virkelige ikke-
underlegenhetsstudier, kan diskuteres. Det 
er som tidligere anført konkordans mellom 
iFR og FFR i ca. 80 % av tilfellene, og det 

iFR n (%) FFR n (%) Relativ risiko 95 % KI p
DØD
DEFINE-FLAIR 22 (1,9) 13 (1,1) 1,74 (0,88-3,44) 0,11
iFR-SWEDEHEART 15 (1,5) 12 (1,2) 1,24 (0,59-2,64) 0,57
Totalt 1,50 (0,9-2,48) 0,12
DØD eller HJERTEINFARKT
DEFINE-FLAIR 53 (4,6) 41 (3,5) 1,33 (0,89-1,98) 0,16
iFR-SWEDEHEART 37 (3,7) 29 (2,9) 1,27 (0,79-2,05) 0,33
Totalt 1,30 (0,96-1,77) 0,09

Tabell 1. Utvalgte sekundære endepunkter i DEFINE-FLAIR og iFR-SWEDEHEART (tabell 
modifisert fra (23)).
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kan ikke forventes ulikt utkomme i disse 
tilfellene. Det interessante er om det er 
ulikheter i utkomme i de populasjonene der 
det er diskordans mellom iFR og FFR. Studi-
ene ble imidlertid ikke designet for å svare 
på denne problemstillingen. Diskordansen 
er videre størst ved proksimale lesjoner, 
men detaljer om dette fremkommer ikke i 
publikasjonene. Insidensen av død, hjerte-
infarkt og ikke-planlagt revaskularisering 
var omtrent halvparten av hva som var 
tilfelle i FAME 1-studien, hvilket indikerer at 
DEFINE-FLAIR og iFR-SWEDEHEART inklu-
derte lavrisiko-pasienter (se tabell 2).

Med de reservasjoner som er anført 
ovenfor, kan det konkluderes med at de to 
iFR-studiene viser «ikke-underlegenhet» 
sammenlignet med FFR i en lavrisikopopula-
sjon med lite kompleks anatomi og patologi 
og forutsatt stenosegrad under 70-80 %. 
Prognostiske data ut over 1 år er ikke publi-
sert, og det er ubesvarte problemstillinger 
vedrørende proksimale stenoser i venstre 
koronararterie.

Hva sier retningslinjene?
ESC revaskulariseringsretningslinjer fra 
2018 (24) gir iFR og FFR en IA-anbefaling 
for vurdering av intermediære stenoser 
om det ikke foreligger dokumentert iskemi 
(side 98). Ved utredning av flerkarsykdom 
er det kun FFR som er anbefalt (anbefaling 
IIaB). Dersom revaskularisering skal utføres 
med prognostisk siktepunkt, anbefales 
bruk av FFR med grenseverdi 0,75 (anbefa-
ling IB, side 102). Både DEFINE-FLAIR- og 
iFR-SWEDEHEART-studiene ble kommen-
tert: «Both trials are limited by having a 
follow-up duration of only 1 year» (side 97) 
og på side 98: «Randomized trials com-
paring iwFR-guided revascularization with 
angiography-guided revascularization or 
medical therapy are not available. iwFR has 

not been extensively validated for patients 
with LMS stenosis.» 

I ESC- retningslinjene om kroniske 
koronarsyndromer fra 2019 har koronar-
fysiologisk utredning fått en sentral plass 
(25). Hos pasienter uten, eller med lette 
symptomer, anbefales angiografi samt iFR/
FFR når man overveier revaskularisering 
av prognostisk årsak (IA). Referansene det 
vises til, har imidlertid bare anvendt FFR 
(15,16), så her har man ekstrapolert uten 
dekning i studier. I tabellen på side 446 er 
dette endret: «In patients with mild or no 
symptoms receiving medical treatment 
in whom non-invasive risk stratification 
indicates a high risk, and for whom 
revascularization is considered for improve-
ment of prognosis, invasive coronary 
angiography (with FFR when necessary) is 
recommended (IC)».

Senere samme side er iFR med igjen: 
«Invasive coronary angiography (with FFR/
iwFR when necessary) is recommended for 
risk stratification in patients with severe 
CAD, particularly if the symptoms are 
refractory to medical treatment or if they 
have a high-risk clinical profile (IC)». Igjen 
strekkes dokumentasjonen siden DEFINE-
FLAIR og iFR-SWEDEHEART ikke har inklu-
dert pasienter med «severe CAD».

Amerikanske «Appropriate use crite-
ria for coronary revascularization in patients 
with stable ischemic heart disease» fra 
2017 (26) ble oppdatert i 2018 (27). FFR 
beskrives som referansemetoden, men det 
presiseres følgende:

 y  iFR korrelerer med FFR, men er ikke like 
godt validert og mangler utkommedata.

 y  iFR kan overveies brukt i stedet for FFR.
 y  Det anbefales at utredning primært 

gjøres med FFR som er godt validert og 
er assosiert med klinisk utkomme. 

Fame 1 DEFINE-FLAIR iFR-SWEDEHEART
Flerkarsykdom Alle Ca. 40 % Ca. 60 %
Stenosegrad > 70 % Ca. 60-65 % 0 % Ca. 35 %
Antall stenter pr. gruppe FFR: 1,9±1,3

Angiografi: 2,7±1,2
iFR: 0,66±0,92
FFR: 0,72±0,96

iFR: 1,58±1,08
FFR: 1,73±1,19

Stentlengde pr. gruppe FFR: 37,9±27,8
Angiografi: 51,9±24,6

iFR: 28 (18-42)
FFR: 28 (18-44)

iFR: 34,2±21,9
FFR: 36,8±24,5

Primært endepunkt (%) 15,7  6,9  6,4 

Tabell 2. Karakteristika i Fame 1, DEFINE-FLAIR og iFR-SWEDEHEART
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Konklusjon
Koronarfysiologisk utredning av stenoser 
bidrar til å avklare lesjoner som kan gi 
iskemi og iskemiske symptomer. FFR-veile-
det PCI bidrar til god symptomlindring og er 
prognostisk gunstig. FFR er undersøkt ved 
hovedstammestenoser og ved komplisert 
koronarsykdom inkludert flerkarsykdom og 
høygradige stenoser. iFR er i større studier 
bare undersøkt ved enkel koronarsykdom 
med moderate stenoser.  FFR er derfor 
fortsatt å oppfatte som referansemetoden 
(gullstandarden) som iFR (og andre nye 
metoder) måles mot. iFR er «ikke -under-
legen» FFR i to studier med lavrisikopopu-
lasjon med stenosegrad under 70-80 % 
og begrenset antall med flerkarsykdom. I 
påvente av langtidsdata fra iFR-SWEDE-
HEART og DEFINE-FLAIR er det kun FFR 
som har dokumentert prognostisk betyd-
ning av koronarfysiologisk veiledet PCI. 
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For dine pasienter med diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom. 
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med 39% RRR i forekomst eller forverring av nefropati  
(HR 0,61 (95% KI 0,53-0,70,P<0,001 ARR = 6,1 %))1,3*

*Jardiance er ikke indisert til reduksjon av vekt, blodtrykk, hjertesvikt eller nefropati. 

Resultatene ble vist på toppen av 
standardbehandling som bestod av: 
Statin, ACE-hemmer/AII-blokker, betablokker,  
platehemmer og glukosesenkende legemidler.
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Jardiance (SGLT2-hemmer, Empagliflozin). Indikasjoner: Til voksne med 
utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett 
og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi når metformin er uegnet pga. 
intoleranse, eller i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. 
Se SPC for informasjon om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, 
kardiovaskulære hendelser og populasjoner som er studert. Dosering: 
Anbefalt startdose er 10 mg 1 gang daglig. Kan økes til 25 mg 1 gang 
daglig hvis 10 mg 1 gang daglig tolereres godt. Ved kombinasjon med 
sulfonylurea eller insulin kan lavere dose av sulfonylurea eller insulin 
vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi. Kontraindikasjoner: Bør 
ikke gis ved: Diabetes type 1, ketoacidose, alvorlig nedsatt leverfunksjon, 
terminal nyresvikt, til eldre >85 år, barn, gravide og ammende. Utvalgte 
bivirkninger: genital infeksjon, urinveisinfeksjon, volumdeplesjon, hypo-
glykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfonylurea). Sjeldne tilfeller 
av diabetisk ketoacidose (DKA) og Fourniers gangren. Forsiktighets-
regler: Skal ikke initieres ved moderat nedsatt nyrefunksjon (estimert 
GFR<60 ml/min/1.73 m2). Skal seponeres dersom eGFR er vedvarende 
redusert til <45 ml/min/1.73 m2. Pasienter skal umiddelbart undersøkes 
for ketoacidose ved symptomer på DKA, uavhengig av blodglukosenivå. 

Ved DKA skal empagliflozin seponeres. Behandling skal avbrytes ved større 
kirurgiske inngrep eller akutte, alvorlige sykdommer og kan gjenopptas 
når tilstanden er stabilisert. Forsiktighet bør utvises ved pasienter hvor 
blodtrykksfall kan utgjøre en risiko. Midlertidig behandlingsavbrudd bør 
vurderes ved komplisert urinveisinfeksjon. Pris: Jardiance 10 mg, 30 stk., 
465,7 kr., 90 stk.: 1280,2 kr. Jardiance 25 mg, 30 stk. 465,7 kr. 90 stk. 
1280,2 kr. Refusjon: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon 
med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i 
tråd med godkjent preparatomtale. Refusjonskoder: ICPC T90; Diabetes 
type 2, ICD-10 E11; Diabetes mellitus type 2. Vilkår: 232: Refusjon ytes i 
kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig 
sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin. Reseptgruppe: 
C. Kontaktoplysninger: Boehringer Ingelheim Norge KS, Hagaløkkveien 
26,Postboks 405,1383 Asker. Telefon: 66 76 13 00. E-post: medinfo.no@
boehringer-ingelheim.com, www.boehringer-ingelheim.no. Dato for 
utforming av reklamen: 03.02.2021 

Se felleskatalogen for full preparatomtale:https://www.felleskatalogen.
no/medisin/spcjardiance-boehringer-ingelheim-590471
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