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PROFESJON OG SAMFUNN       

Språkspalten

F

Fra PTCA til PCI

Innen angioplastikk skjer det endrin-
ger både medisinsk og språklig. Nye 
metoder medfører nye betegnelser.

En ny rapport fra Senter for medisinsk me-
todevurdering (1) og flere artikler i dette 
nummer av Tidsskriftet (2, 3) omhandler 
bruken av perkutan koronar intervensjon 
(PCI) som primærbehandling ved akutt 
hjerteinfarkt. Denne behandlingen har 
vært i stadig utvikling og omfatter en rek-
ke metoder som enten supplerer eller er-
statter den tradisjonelle teknikken for bal-
longutvidelse av trange kar, såkalt perku-
tan transluminal koronar angioplastikk 
(PTCA).

– PCI omfatter metoder for åpning av 
stenoserte eller okkluderte kransarterier, 
sier kardiolog Rune Wiseth ved St. Olavs 
Hospital i Trondheim. Han har ledet 
ekspertgruppen ved Senter for medisinsk 
metodevurdering som har utarbeidet den 
aktuelle rapporten. Ifølge Wiseth er uttryk-
ket PCI tatt i bruk internasjonalt de siste 
2–3 årene, uten at det har vært noen 
bestemt foranledning til det og uten at 
betegnelsen er knyttet til noen spesifikk 
metodeendring.

– PCI er et bredere begrep enn PTCA, og 
gjenspeiler den generelle utviklingen 
innen angioplastikk. Blant annet har bru-
ken av stenter og proteser utvidet de kli-

niske og anatomiske indikasjonene for per-
kutan revaskularisering, sier han.

Rent språklig ser det ut til at forkortingen 
PCI nå tar over for PTCA. Et søk på Med-
line viser at det skjedde en endring 
i språkbruken rundt 1999, noe som blant 
annet fremgår av amerikanske retnings-
linjer for bruken av og indikasjoner for PCI 
(4). Rune Wiseth bekrefter at uttrykket blir 
brukt både muntlig og skriftlig blant spe-
sialister internasjonalt og i Norge.

Tidsskriftet vil presisere at det fulle uttryk-
ket perkutan koronar intervensjon først og 
fremst bør benyttes. Angioplastikk er 
ellers en hensiktsmessig og kort betegnelse 
til bruk ved omtale av de aktuelle revasku-
lariseringsmetodene. Omskrivninger av 
typen metoden, denne metoden, teknikken 
etc. varierer språket. 
I Tidsskriftet er vi restriktive med bruk av 
forkortinger. De som anvendes, bør brukes 
med varsomhet.

Til nå har PTCA vært benyttet, men heret-
ter vil PCI bli foretrukket.
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Ballongkateter som benyttes ved angioplastikk. 
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