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Abstrakt 

Vid diagnostisering av halskärlsstenos återfinns olika preferenser på metoder från 

sjukhus till sjukhus. Denna studien hade som mål att undersöka vilken av dessa 

två modaliteter som hade mest vetenskapligt stöd för diagnostiseringen av 

halskärlsstenos. Syftet med studien var att via en evidensbaserad systematisk 

litteraturöversikt försöka framhäva vilken av de två modaliteterna som är optimal 

för att diagnostisera halskärlsstenos. Litteraturöversikten utgick ifrån en framställd 

frågeställning efter förstahandsgranskning av relevanta artiklar; Vilken modalitet 

är mest tillförlitlig gällande diagnostiseringen av carotisstenos? 

Litteratursökningen genomfördes och fann 11 artiklar efter granskning som 

passade för den utsatta frågeställningen. Resultatet av hela studien visade att 

kontrastförstärkt magnetresonanstomografi var den modalitet som genererar minst 

feldiagnostiseringar. Vid kontraindikationer för kontrastmedel framstår 

magnetresonanstomografi utan intravenös tillförsel av kontrastmedel som en 

metod i klass med datortomografin. 

 

Nyckelord: Radiografi, MRT, DT, Magnetresonanstomografi, Datortomografi, 

Sensitivitet, Specificitet, Carotisstenos. 
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Författarna av denna c-uppsats har märkt en oklarhet bland studenter och redan examinerade 

röntgensjuksköterskor, vilken av modaliteterna magnetresonanstomografi (MRT) och 

datortomografi (DT) som är optimal för att framställa arteriella kärl. I detta valdes fokus att 

läggas på patologin carotisstenos eftersom de uppmärksammat att preferenser för 

diagnostiseringen av denna patologi varierar från sjukhus till sjukhus.  

 

I västvärlden drabbas alla människor av arteroskleros till viss mån, när arterosklerosprocessen 

utvecklats nog långt har en förträngning bildats vilket är det som kallas stenos. En av de 

vanligare positionerna för denna stenos är carotisbifurkationen (Järhult & Offenbartl,2008, s. 

423-446). Konsekvenserna av obehandlad carotisstenos: Permanent slaganfall eller 

hjärninfarkt (Bergqvist, 2007). Detta visar på vikten av korrekt diagnostisering vid första 

tillfället. North American Symptomatic Carotid Endarectomy Trial (NASCET) graderar 

stenos procentuellt, höggradig stenos till 70-99% och medelmåttig stenos till 30-69%. Denna 

procentuella gradering beskriver hur stor del av kärlet som är förträngt (Gasecki, Eliasziw, 

Ferugson, Hacinski & Barnett, 1991, s. 711-720). Idag används duplex ultraljud som det 

inledande diagnostiska testet för att detektera en arterosklerossjukdom i carotisartärerna 

(Crişan, 2011). 

 

Digital subtraktionsangiografi (DSA) används som guldstandarden för diagnostisering av 

patologi i blodkärl enligt Nyman. Han fortsätter att berätta om de komplikationer som sker vid 

DSA: Dissektion, trombos, punktionshematom och embolus (Nyman, 2008, s. 693-736). 

Sensitivitet är ett statistiskt mått som mäter antalet korrekt diagnostiserade patologier och 

specificitet mäter antalet friska personer som diagnostiseras med patologi (Polit & Beck, 

2008, s. 766). Med komplikationerna hos DSA i åtanke valdes sensitivitet och specificitet hos 

de mer patientvänliga undersökningsmetoderna att studeras; DT och MRT. 

 

Datortomografi utnyttjar ett 360 graders roterande röntgenrör, fast/eller roterande detektor  

och en flyttbar brits för att alstra bilder i alla plan (Thilander-K, 2008, s.71-78). Möjligheten 

att se anatomisk struktur i tre plan ökar det diagnostiska värdet för modaliteten jämfört med 

den andra vanliga röntgenmodaliteten som använder joniserande strålning, det vill säga den 

konventionella röntgen. Dock tillför detta en ökad stråldos till patienten eftersom antalet 

bilder som registras är oerhört mycket högre (Murphy , 2010, s. 713-748). Skadan den 

joniserande strålningen kan tillföra är väldokumenterad och delas in i klasserna 

deterministisk(direkta) och stokastisk(slumpmässiga). De stråldoser som tillkommer vid DT 
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undersökningar uppnår aldrig den deterministiska klassen, det vill säga direkt påverkan på 

organ och funktioner, tröskeldos för lindriga deterministiska effekter är 2-3 Gy (Axelsson, 

2008, s.31-34). Till en undersökning till hjärnan är strålningen 0,075 Gy (Thilander-K, 2008, 

s.71-78).  Däremot går det inte att förutsäga de stokastiska effekterna eftersom de sker på 

cellnivå vilket ökar risken för kvarvarande cellmutationer (Axelsson, 2008, s.31-34). Därför 

bör alltid stråldosen tas i övervägande för vilken modalitet som skall användas. Berglund och 

Jönsson (2007, s.72) beskriver att skillnaderna i kroppens vävnader inte är stor gällande 

absorptionen av röntgenfotonerna eftersom vävnadernas medelatomnummer har för små 

skillnader, därför används ett kontrastmedel vid undersökningar av blodkärl med 

röntgenstrålning. Detta kontrastmedel är jod och har ett högre atomnummer i jämförelse med 

kroppens vävnader och ger därför en annan kontrast på bilderna. DTA används ofta i detta 

arbete och syftar på datortomografisk undersökning av blodkärl med intravenöst 

kontrastmedel (Hellström & Magnusson, 2008, s. 489-582). 

 

Magnetresonanstomografi använder en magnet till att skapa ett kärnspinnsresonansfenomen i 

den stora mängd vätejoner inuti kroppen. Positionen mäts och styrkan av resonansen i detta 

spinn digitaliseras med hjälp av radiovågor för att kunna bestämma vilken typ av vävnad det 

är. (Ståhlberg & Wirestam, 2008, s.79-84). Vid bearbetning av bilder används en teknik, 

Maximum Intensity Projection (MIP) denna filtrerar bort omkringliggande strukturer från 

blodkärl och används både vid MRT som DT (Murphy, 2010, s. 713-748). Till skillnad från 

DT utsätts inte patienten för joniserande strålning vid en MRT undersökning, dock ger 

magnetfältet ökad risk för olyckor till följd av slarv med att följa etablerade riktlinjer för 

hantering av modaliteten (Blackhurst, 2010, s.789-803). Dessa riktlinjer involverar patientens 

säkerhet till den mån att de inte tillåter undersökningar av patienter med vissa implantat, 

exempelvis pacemaker (Ståhlberg & Wirestam, 2008, s.79-84).  Vid magnetreson-

ansangiografi (MRA) används det ofta ett kontrastmedel, Gadolinium, intravenöst för att 

förstärka bildintensiteten (Ståhlberg & Wirestam, 2008, s. 82).  

 

Vid datasökningar återfinns individuella studier för DT och MRT, men jämförelser av de båda 

är mindre utforskat. Därför valdes det att använda en systematisk litteraturstudie för att 

sammanställa statistik om modaliteterna. Med risken för komplikation vid DSA i åtanke 

beslutade författarna att syftet med litteraturstudien var att undersöka vilken ej-invasiv metod 

som är optimal för diagnostisering av carotisstenos. 
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Metod 

 

Evidensbaserat systematisk litteraturstudie är metoden författarna har använt för att få fram 

resultaten. Med evidensbaserat menas det att författaren söker bevis på frågeställningen, 

analyserar beviskraften av artiklarna och gör en sammanställning av resultaten (Friberg, 2006, 

s. 86). De använde Goodmans sju steg som beskrivs i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, 

s. 51). De sju stegen är att (1) specifera problem för utvärdering, (2) specifera inklusions- och 

exklusionskriterier, (3) formulera plan för litteratursökning, (4) genomföra litteratursökningen 

med hjälp av inklusions och exklusions-kriterier, (5) tolka bevisen från de studier som 

hittades, (6) sammanställa bevisen, (7) formulera rekommendationer på de funna artiklarna 

utgående från deras beviskvalité. 

Specifera problem för utvärdering 

Vid förstahands litteratursökning av uppsatsens problemområde fann författarna att det 

existerade artiklar som rörde det som var planerat att forska vidare kring. Författarna använde 

sig utav Flemmings tabell för att utforma de frågeställningar de vill söka svar på (Willman et 

al., 2006, s.57). I detta arbete användes två interventioner, datortomografi och 

magnetresonsanstomografi för att representera de diagnostiska fynd som kan göras hos 

patienter med stenos i carotiskärl. 

 

Tabel 1. Flemmings tabell uppställd för att generera en frågeställning 

Situation   Intervention Jämförande Intervention Resultat 

Patient med 

medelmåttig 

eller höggradig 

carotisstenos. 

  Datortomografi 

 

Magnetresonanstomografi Vilken modalitet är mest 

tillförlitlig gällande 

diagnosticering av  

carotisstenos 

 

Frågeställning enligt Flemmings tabell: 

 Vilken modalitet är mest tillförlitlig gällande diagnostisering av carotisstenos? 

  

Specifera inklusions- och exklusionkriterier 

Författarna valde sig utav att endast använda engelskspråkiga artiklar i detta arbete, alla med 

andra språk inklusive svenska filtrerades bort för att undvika komplikationer med medicinska 

termer. Studierna skulle endast ha utförts på människor och vara utförda efter 2003. Djur och 

studier gjorda innan 2003 filtrerades bort. 
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Plan för litteratursökning  

De databaserna författarna har sökt i är PubMed, CINAHL, Medline. De genomförde även en 

sökning i journalen Radiology.org för att kunna hitta fler artiklar som var relevanta utifrån 

frågeställningen.  

 

Litteratursökningen 

Här redovisas de resultat författarna fick från att söka databaserna med sökorden de fann 

relevanta och som resulterade i träffar inom problemområdet.  

 

Som sökord användes de mest väsentliga termerna för problemområdet. MRI, CT, carotid, 

stenosis, sensitivity och specificity. Författarna använde även begränsningarna utifrån de 

inklusions- och exklusionskriterier som tidigare etablerats. Vid sökningen på journalen 

Radiology.org fanns det inte någon funktion för begränsningar, därför genomfördes en 

manuell granskning och exkludering av artiklar som inte följde kriterierna. Antalet träffar på 

Medline var svårt att få ner till ett lågt antal oavsett sökord, därför användes fulltext som 

begränsning.  

 
Tabell 2. Redovisning av de olika databasernas sökträfffar. 

Sökmotor Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

PubMed MRI AND CT AND carotid AND stenosis 99 5 

CINAHL MRI AND CT AND carotid AND stenosis 16 0 

Medline MRI AND CT AND carotid AND stenosis 441 2 

Radiology.org MRI AND CT AND carotid AND stenosis 

AND sensitivity AND specificity  

20300 4 

 

 

Sökorden gav högt antal träffar, genom att enbart läsa titlarna fann författarna artiklar som var 

relevanta för arbetets syfte. 45 av artiklarna studerades abstraktet på, 20 av dessa uppskattades 

tillräckligt bra. De kvarvarande 20 artiklarna genomgick en grundligare granskning med hjälp 

av Willman och Stoltz (2006) granskningsmall för kvantitativa studier. Av dessa 20 var det 

enbart 11 som uppnådde uppsatsens kriterier. Författarna använde sig utav SBU faktaruta för 

bevisvärde och evidensstyrka. 
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Tabell 3. Faktaruta för bevisvärde och evidensstyrka (SBU). 

Evidensstyrka 1. 

Starkt vetenskapligt 

underlag. 

Evidensstyrka 2. 

 Måttligt starkt 

vetenskapligt underlag. 

Evidensstyrka 3. 

Begränsat vetenskapligt 

underlag. 

Otillräckligt 

vetenskapligt underlag. 

En slutsats med 

Evidensstyrka 1 stöds av 

minst två oberoende 

studier med högt 

bevisvärde i det samlade 

vetenskapliga underlaget. 

Om det finns studier som 

talar emot slutsatsen kan 

dock evidensstyrkan bli 

lägre. 

En slutsats med 

Evidensstyrka 2 stöds av 

minst en studie med högt 

bevisvärde och två 

studier med medelhögt 

bevisvärde i det samlade 

vetenskapliga underlaget. 

Om det finns studier som 

talar emot slutsatsen kan 

dock evidensstyrkan bli 

lägre. 

En slutsats med 

Evidensstyrka 3 stöds av 

minst två studier med 

medelhögt bevisvärde i 

det samlade 

vetenskapliga underlaget. 

Om det finns studier som 

talar emot slutsatsen kan 

det vetenskapliga 

underlaget anses som 

otillräckligt eller 

motsägande. 

När det saknas studier 

som uppfyller kraven på 

bevisvärde, anges det 

vetenskapliga underlaget 

som otillräckligt för att 

dra slutsatser. 

Motsägande 

vetenskapligt underlag 

När det finns olika 

studier som har samma 

bevisvärde men vilkas 

resultat går isär, anges det 

vetenskapliga underlaget 

som motsägande och inga 

slutsatser kan dras. 

 

 

Formulera rekomendationer baserade på bevisens kvalité 

Artiklarnas Evidensstyrka och kvalitet har författarna sammanställt i tabell 4.  Kvalitén av 

artiklar har bedömts med hjälp av SBU granskningsmallen för diagnostiska studier 

(Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården [SBU], 2011). 

 

Tabell 4. Översikt av artiklarna med kvalitet och evidensstyrka. 

Frågeställning Referenser Evidensstyrka Kvalitet 

Vilken modalitet är 

mest tillförlitlig 

gällande 

diagnostisering av 

karotisstenos?  

 

Alvarez-Linera, J et al. (2003)  1 Medelhög 

Anzalone, N et al. (2005) 1 Medelhög 

Babiarz, LS et al. (2009) 1 Hög 

Bartlett, Walters, Symons och Fox (2006) 1 Hög 

Chappell, F et al. (2009) 1 Hög 

Feasby och Chappell (2009) 1 Hög 

Goyal, Nicol och Gandhi (2004) 1 Medelhög 

Howard, Bartlett, Symons, Fox och Aviv (2010) 1 Medelhög 

Menke (2009) 1 Hög 

Silvennoinis et al. (2007) 1 Medelhög 

Wardlaw et al. (2009) 1 Medelhög 
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Resultat  

Alla sensitiviteter och specificteter från de granskade studierna redovisats i tabell 5. 

 

Goyal, Nicol och Gandhi (2004) är grundarna till en retrospektiv studie som omfattade 18 

patienter. Utav de 18 patienterna genomgick alla kontrastförstärkt MRA och DSA. 14 utav av 

18 undersökningarna vid MRT ansågs vara utav väldigt god kvalitet. DSA användes som 

referenstest och kontrastförstärkta MRA resultaten jämfördes med dessa. I tre fall 

underskattade MRT stenosen vid moderat stenos och i två fall överskattade den moderat 

stenos. Eftersom 70% stenos eller högre var den stenos de ansåg vara kirurgiskt revelant 

baserade de sin statistik kring dessa fallen. 22 artärer hade stenos på 70% eller högre.  

 

Howard, Bartlett, Symons, Fox och Aviv (2010) har gjort en kohortstudie över DTA och dess 

förmåga att bearbeta bildkvaliten för halskärlsstenos. De började med 120 patienter och 240 

artärer, men valde att endast fokusera sig på stenos som graderades till 70% eller mer efter 

doppler undersökning med NASCET som mall för gradering. De exkluderade även 

ockluderade artärer och i slutändan hade de endast 29 artärer kvar för studien. De använde två 

neuroradiologer för att gradera bilderna i de olika skedena och jämförde dessa med NASCET 

graderingen. DTA  rådata är de första axiella bilderna som generas vid undersökningen, sedan 

bearbetades dessa och vinklades efter stenosen för att graderas vid annat tillfälle av annan 

radiolog. MIP bearbetning utfördes för att även dessa graderas i blindo från patientdata. De 

kom fram till att rådatan från DT serien var väldigt effektiv för att ge en bedömning på graden 

av stenos, effektiv till den graden att fördjupad bearbetning ansågs överflödig i de fall där det 

inte var absolut nödvändigt.  

 

Bartlett, Walters, Symons och Fox (2006) har gjort en retrospektiv studie där de samlat in data 

från 233 patienter som genomgått DTA undersökningar. Utav dessa 233 patienter 

inkluderades endast 268 halskärlsartärer, bortfall beroende på att 198 artärer inte uppfyllde de 

kriterier författarna valt. De 268 artärerna vart granskade utav två neuroradiologer som 

arbetade skilda från varandra och i blindo från patiendata eller annan relevant information. 

NASCET användes som mall för att räkna ut graden av stenos för varje halskärlsartär. Sedan 

räknades graden av stenos ut manuellt med hjälp av DT bilder och jämfördes med de 

uträkningar NASCET om mall kom fram till.  
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En experimentell studie gjord utav Alvarez-Linera, J et al. (2003) med godkännande från 

etiska kommiten använde sig utav 40 patienter för att jämföra kontrastförstärkt MRA och 

DTA med DSA som referens. En neuroradiolog studerade bilderna på 80 halskärlsartärer 

ovetande om patiendata eller annan relevant information för diagnostisering. Vid DTA 

klassificerades 11 utav 80 artärer som endast medel kvalitet, vid MRT kunde alla artärer visas 

med väldigt god kvalitet. Endast ett fall utav underskattning vid kirurgiskt relevant stenos 

nivå skedde vid MRT. Vid DTA hände detta för nio patienter. Enligt DSA var 35 patienters 

stenos kirurgiskt relevant och klassificerades som 70% eller högre.  

 

En experimentell studie utförd av Anzalone, N et al. (2005) använde sig utav 49 patienter för 

att undersöka modaliteternas förmåga att upptäcka och gradera halskärlsstenos. Studien 

godkändes av den etiska kommitten. Undersökningsmetoderna i fokus var: Time of 

flight(TOF) sekvens för magnetkameran som studerar kärl utan kontrast, kontrastförstärkt 

kärlundersökning med magnetkameran och digital subtraktions angiografi med 

rotationsangiografi som referens. Ett bortfall noteras vid användningen av TOF metoden där 

en avbildning av en artär icket godkändes på grund av rörelseartifakter. Med 

rotationsangiografi som referens visade sig kontrastförstärkt MRA vara den som gav bäst 

resultat.  

 

Chappell, F et al. (2009) utförde en kvantitativ metaanalys som omfattade tolv studier och 

1456 patienter varav endast 18 patienter var asymtomatiska för förträngningar av halskärl. I 

tre av de tolv studierna (382 patienter) studerades endast undersökningar vilka ej var invasiva, 

i de resterande nio studierna (1074 patienter) jämfördes ej-invasiva undersökningar med 

invasiva undersökningar. Av dessa studier fick de ut 349 undersökningar av artärer med hjälp 

av kontrastförstärkt MRA, 168 artärer undersökta med MRA utan kontrast och 117 artärer 

undersökta med DTA. Resterande 1385 artärer undersöktes med hjälp av ultraljud. De kom 

fram till att kontrastförstärkt MRA mest troligt var den mest känsliga, ej-invasiva 

undersökningen för halskärlsstenos. 
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Babiarz, LS et al. (2009) utförde en retrospektiv studie på 177 fall där patienter genomgått 

undersökningarna kontrastförstärkt MRA och MR-angio sekvens utan kontrast. Även DTA 

genomfördes och användes som referens för gradering av halskärlsstenos vid magnetkamera 

undersökningarna. Studien menade på att ökningen av sensitivitet och specificitet vid 

användandet av kontrastförstärkt MRA var inte tillräckligt hög för att rekommendera 

användandet av kontrastmedium vid fall där patient har kontraindikationer på detta.  

 

I Silvennoinis et al. (2007) studie har de jämfört DTA med MIP bearbetning mot DSA som 

referens vid diagnostik av stenos av carotis artärerna. Antalet kärl som hade ocklussion var 

5%, 27% hade en höggradig stenos (70-99%), 22% hade medel stenos (50-69%), 22% hade en 

mild stenos(<50%) och 23% hade ingen stenos. Resultaten var blint granskade av 

neuroradiologer. Resultaten från höggradig och medel stenos räknades ut och resultaten 

redovisas i tabell 5. 

 

Wardlaw et al. (2009) kom fram till att MRT med kontrast hade högre sensitivitet och 

specifictet för 70-99 procentig stenos än doppler ultraljud, MRA utan kontrast och DTA. 

Resultaten från 50-69 procentig stenos var opålitliga. För att komma fram till resultaten hade 

de gjort en metaanalys innehållande 41 artiklar gjorda mellan 1980 och 2004. Resultaten med 

MRT med kontrast, DTA och MRA utan kontrast har sammanställts i tabell 5.  

 

Feasby och Chappell (2009) har gjort en studie med syftet att ta reda på om icke invasiva 

bildtagningstekniker är lika tillförlitliga som interventionell angiografi. För att komma fram 

till resultaten har de gjort en meta-analys. Analysen är gjord på nio forskningsartiklar och de 

har tittat huvudsakligen på 70-99 procentig stenos i carotis artärerna och resultaten är 

jämförda med interventionell angiografi som referens.  
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Menke (2009) har gjort en metaanalys med syftet att identifiera möjliga resultats skillnader 

mellan de olika artiklarna och hur MRA med kontrast fungerar för diagnostik av arteriella 

kärl. En meta regression av olika typer gjordes för att jämföras. Alla tekniker har haft DSA 

som referens. Resultaten visade att MR med kontrast hade en sensitivitet på 94,3% och en 

specificitet på 93%. Sensitiviteten mellan artiklarna visade ingen märkbar skillnad men 

specificitet hade en viss heterogenitet. Meta regressionen som användes var tre ändringar i 

timing som inte hade någon signifikant skillnad. Med olika bildtyper visade det sig att att 

elektroniska bilder hade en högre specificitet än vad film hade. 95,6% gentemot 89,6%. De 

testade även skillnaden mellan att bara köra MIP undersökningen mot MIP plus 3D-bilder där 

specificiteten blev signifikant högre med kombination av MIP och 3D, 94% respektive 88,8%. 

 

 

Sammanställning av bevisen 

Nedan följer en sammanställning av de bevis som införskaffats via artikelsökning. 

Betygsättning inkluderas från artikelgranskning, tillgängliga i tabell 4. 

 

Tabell 5. Sammanslagning av studiernas resultat, ordnade efter publiceringsårtal. 

    [ 50-69% 

Stenos 
  K   ] [ 70-99% 

Stenos 
K    ] 

Författare Årtal Betyg n DTA MRA MRA DTA MRA  MRA 

Howard et al. 2010 1 120 _ _ _ 90% / 87% _ _ 

Babiarz et al. 2009 1 177 _ _ _ _ 80% / 95% 84% / 96% 

Chappell et al. 2009 1 1456 42% / 85% 31% / 92% 48% / 89% 68% / 77% 76% / 86% 86% / 91% 

Feasby et al. 2009 1 1456 _ _ _ 68% / 77% 79% / 70% 86% / 91% 

Menke 2009 1 905 _ _ _ _ _ 94% / 93% 

Wardlaw et al. 2009 1 2541 _ _ _ 76% / 94% 88% / 84% 95% / 95% 

Silvennoinine et al. 2007 1 37 88% / 82% _ _ 75% / 96% _ _ 

Bartlett et al. 2006 1 233 75% / 94% _ _ 88% / 92% _ _ 

Anzalone et al. 2005 1 49 _ _ _ _ 95% / 87% 100% / 90% 

Goyal et al. 2004 1 18 _ _ _ _ _ 88% / 91% 

Alvarez et al. 2003 1 40 _ _ _ 74% / 98% _ 97% / 95% 

*/* = sensitivitet / specificitet 
K = Kontrast 

n = Antal deltagare 
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Enligt NASCET är höggradig stenos, 70-99%, den anses mest relevant utifrån från kirurgisk 

synpunkt vad gäller att förhindra förekomst av stroke (”American Heart Association”, 1991, s. 

711-720). Sammanlagd sensitivitet och specificitet räknas ut med studiernas resultat på 

höggradig stenos gentemot dess deltagare, dessa resultat är icke definitiva och skall därför 

endast användas som diskussionsunderlag.   

 

Tabell 6. Uträkning av sammanlagd  sensitivitet och specificitet vid höggradig stenos, 70-99%. 

Författare n DTA (5873) MRA (5679) Kontrast MRA(6641) 

Howard et al. 120 120 / 108 - - 

Babiarz et al. 177 - 142 / 168 149 / 170 

Chappell et al. 1456 990 / 1121 1106 / 1252 1252 / 1325 

Feasby et al. 1456 990 / 1121 1150 / 1019 1252 / 1325 

Menke 905 - - 851 / 842 

Wardlaw et al. 2541 1931 / 2439 2236 / 2134 2414 / 2414 

Silvennoinine et al. 37 28 / 36 - - 

Bartlett et al. 233 205 / 214 - - 

Anzalone et al. 49 - 46 / 43 49 / 44 

Goyal et al. 18 - - 16 / 16 

Alvarez et al. 40 30 / 39 - 39 / 38  

  ~ 73% / 86% ~ 82% / 81% ~ 91% / 93% 

 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet i arbetet var att undersöka vilken ej-invasiv metod som är optimal för att diagnostisera 

carotisstenos. Till det syftet var evidensbaserad systematisk litteraturstudie ett relevant val av 

metod för att få fram ett resultat. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 50) beskriver att 

fördelarna med att göra en evidensbaserad systematisk litteraturstudie är att den tar fram ett 

trovärdigt resultat. Det finns en systematik i arbetsprocessen som leder läsaren igenom 

uppsatsen på ett ordnat sätt som blir lättöverskådligt för läsaren. Nackdelen med att följa 

goodmans systematiska steg för en litteraturstudie är att dem har ett medicinskt synsätt och är 

skrivna från 1993, tillvägagångssättet har utvecklats och förfinats efter det. 
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Författarna valde att exkludera bort artiklar som var utförda tidigare än 2003 på grund av att 

modaliteterna utvecklas hela tiden och för att få ett uppdaterat resultat som möjligt fick 

artiklarna bara vara inom den tidsramen. För att få ett ännu mer uppdaterat resultat kunde det 

ha exkluderats bort ännu fler år. Problemet skulle dock ha varit att antalet relevanta artiklar 

till syftet hade minskat och arbetet hade haft för få artiklar. 

 

De elva studierna hade vissa skiljaktigheter men generellt är DSA den undersökningsmetod 

de använt som referens mest. Tre studier utav de elva redovisade andra referensundersök-

ningar än DSA, i två av dessa tre var ett NASCET protokoll aktuellt (Howard et al., 

2010;Bartlett et al., 2006). I den återstående studien genomfördes en litteraturöversikt över 

flertalet studier där samma referenundersökning inte var en kriterie, därav resulterade denna 

studie i olika referensundersökningar (Chappell et al., 2009). 

 

Genom litteratursökning återfanns artiklar relevanta för ämnet. Begränsning i denna var 

oförmågan att precisera sig ytterligare vid sökning på databasen Radiology. De sökorden som 

användes vid andra databaser generade här oerhörda mängder resultat, vilket medförde 

oplanerad förhöjning av arbetstid vid litteratursökningen. Alla träffar och sökord redovisas i 

Tabell 2.  

 

En nackdel med denna metod var de individuella studieförfattarnas prioritering i redovis-

ningen av statistiska och relevanta mått.  Där en del men inte alla av studierna fäste stor vikt i 

att beskriva skillnader i de olika modaliteternas diagnostiska kvalitet. De  är något författarna 

av detta arbete hade antagit vara närvarande i alla studier innan granskningen av artiklarna, på 

grund av bristen valdes detta bort från att vara i fokus.  Studierna hade dock gemensamt att de 

alla redovisade statistik för modaliteternas olika sensitivitet och specificitet, vilket 

sammanställdes i Tabell 5. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med detta arbete var enligt författarna att studera vilken modalitet som var den 

optimala för diagnostisering av carotisstenos. De använde  en evidenbaserad systematisk 

litteraturöversikt för att få svar på den frågeställning som ställts upp. 
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Som diagnostiskt verktyg för patologin carotisstenos förefaller kontrastförstärkt 

magnetresonanstomografi vara den undersökning som har mest stöd i de studier som 

bearbetats i denna rapport. Tabell 5 visar även den på att kontrastförstärkt 

magnetresonanstomografi har en överhängande bättre sensitivitet och specificitet för 

carotisstenos än de två andra undersökningsmetoderna. 

 

Annat exempel på jämförelse mellan de två modaliteterna var vid utredningen av akuta infall i 

stroke. Där visade MRT på oundvikligt hög överlägsenhet mot DT, 83% mot 26%. Även vid 

de svårutredda fallen av ischemiskt slaganfall, tre timmar efter uppkomst kunde MRT 

detektera 46% av fallen där DT endast fann förändring vid 7% av fallen. Både vid ischemiskt 

slaganfall och vid hjärnblödning föreslog artikeln att MRT var den modalitet som borde vara 

förstahands val. (Osterweil, 2007). 

 

I en studie där diagnostisering av patienter med akuta stroke symptom i hjärnan, användes DT 

utan kontrastmedel som standard. MR har kommit fram som ett alternativ till DT vid akut 

stroke. MRT och DT jämförs med att hitta cerebral blödning. De kom fram till att MRT är den 

modaliteten som är mer pricksäker med att finna kronisk intracerebral blödning. För att finna 

akut blödning i patienter med akuta stroke symptom var resultaten mellan de två 

modaliteterna väldigt lika. (Kidwell et al., 2004). 

 

Men varför är magnetresonanstomografi, modaliteten som förefaller vara mest optimal i dessa 

fall? Författarna anser att modalitetens flexibilitet med sekvenser, möjligheten att jämföra 

fynd i olika viktningar är en fördel. Funktionen att välja mellan vad som skall synas på bild 

och vad som icket skall synas på bild som MRT erbjuder är en faktor. Även lokalisationen i 

kroppen spelar roll, carotiskärlens frigöring från benstrukturer. Samma gäller för de akuta 

infall i stroke, där de vanligaste aktiveringarna sker centralt i hjärnan där täta, artefakt 

genererande benstrukturer inte finns närvarande.  

 

I en annan studie som har jämfört de två modaliteterna MR och DT har de gjort en prospektiv 

studie för att jämföra DTA och MRA mot konventionell angiografi. 46 patienter var 

prospektivt utvalda och bilderna var blint analyserade av två erfarna neuroradiologer. Det som 

undersöktes var 70 procentig eller mer stenos på vertebrala artärerna. Sensitivitet på MRA 

med kontrast var 100% för den första radiologen respektive 100% för den andra. DTA hade 

en sensitivitet på 80% och 100%. På specificiteten hade DTA 97% respektive 93% där hade 
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MRA 93% respektive 88%. Resultaten i denna studie visade ingen större skillnad mellan de 

två modaliteterna. På sensitivtet visade MRA ett något bättre resultat men på specificitet var 

DTA den något bättre modaliteten. (Khan et al., 2009). 

 

I Groothuis et al. (2010) har de gjort en MR och en DT undersökning på patienter med 

bröstsmärtor med en möjlig coronar artärsjukdom för att jämföra de två metoderna. Bilderna 

var blint kvalitativt analyserande av observatörer. För 145 (94.2%) patienter var båda 

undersökningarna framgångsrikt genomförda. De kom fram till att MR och DT har 

komplementerande roller för att kunna få det bästa resultatet. DT är bra på att utesluta CAD 

men är sämre för att demonstrera hemodynamisk signifikant. Därför är det optimalt att 

kombinera de båda undersökningarna. 

 

I dessa två studier var det ett blandat resultat vilken av metoderna som får fram ett bättre 

resultat av undersökningarna. En kombination av både MR och DT ger då en mer tillförlitlig 

diagnos. Både DT och MRT har positiva och negativa sidor, där MRT är den modalitet som 

har tydligare bilder på mjukvävnad och kan se blodets rörelse på ett tydligt sätt. När det gäller 

att se om det är en blödning är de två modaliteterna likvärdiga men DT går snabbare att göra 

och kan därmed börja behandlingen snabbare. I första studien vid en undersökning av stenos i 

vertebralis artären visar det sig att specificitet men framförallt sensitiviteten har ett högre 

resultat i jämfört med vad det generella resultatet som redovisats vid carotis stenos. Detta kan 

bero på läget av kärlen, dock är detta knappast rimligt eftersom vertebralis artärerna ligger 

nära benvävnad och bilderna bör störas av det genom artefakter. För att få ett mer trovärdigt 

resultat bör nog fler studier om vertebralis stenos analyseras. 

 

När radiologer intervjuades i samband med att diagnostisera carotis dissektion och vertebralis 

dissektion föredrog de användandet av DT/DTA över MRT. Datortomografen visade på högre 

spatiell upplösning med tunnare skikt än MR, kombinerat med det faktum att den kunde 

genomföra undersökningarna snabbare och på alla tider av dygnet. Vid fall där patient inkom 

med akuta stroke symtom till följd av dissektion, ansåg de att MRT/MRA var mer optimal på 

grund av dess förmåga att visualisera blödningar i tidigt skede.  (Vertinsky et al., 2008). 

 

Vidare utredning kring modaliteternas förmåga att diagnostisera carotis- och vertebralis 

dissektion förmedlas jämställdhet mellan modaliteterna. Istället för att definitivt representera 

en modalitet som den optimala, väljer de att diskutera individuella sjukhus och dess 
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preferenser. Deras radiologer föredrog användandet av DT. De har även redovisat fynd från 

andra studier som tyder på att DT/DTA kan användas med fördel,  på grund av mindre 

instanser av artefakter, högre sensitivitet och specificitet i överlag. (Provenzale & Sarikaya, 

2009). 

 

I dessa två studier förefaller radiologerna föredra DT över MRT som standard modalitet vid 

utredning av dissektion. I fallet för vertebralis dissektion tolkar författarna resultaten som att 

lokalisation är den största faktorn för valet av DT gällande diagnostisering, där förändringar i 

signalstyrkor förekom frekvent hos MRT. Men valet tolkas även bero på tidsaspekten, där DT 

undersökningarna genomförs fortare och även är den modalitet som är aktiv under nattpass på 

grund av den specialkompetens MRT kräver.  

 

Slutsatser 

De modaliteterna som undersökts i detta arbete har både för- och nackdelar vid 

diagnostisering av halskärlsstenos. Feldiagnostisering leder till mer vårdtid, ytterligare 

undersökningar och en förhöjd vårdkostnad. I Tabell 6 visar datortomografi på att vid 27% av 

fallen underskattades stenosgraden. Teoretiskt innebär detta att utan referensundersök-ningar 

skulle 27% av patienterna missa chansen att få optimal stroke preventiv behandling. 

Magnetresonanstomografi med intravenös kontrastmedel visar däremot på en teoretisk risk på 

9% för underskattning av stenos.  

 

Magnetresonanstomografi med kontrastmedel tillfört intravenlöst framstår här som den 

undersökningsmetod med lägst risk för feldiagnostisering. Statistiskt sett är det den metod 

vilket har mest stöd som den optimala metoden för diagnostiseringen av halskärlsstenos. Vid 

kontraindikationer på kontrastmedel redovisar detta arbete på ytterligare möjligheter hos 

magnetresonanstomografi. Där respektabla statistiska värden i klass med de hos 

datortomografin har analyserats.    
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Det detta arbete dock inte tar hänsyn till är kostnads- och tidsskillnader. Detta är inte något 

författarna har förbisett utan anser att de är något som är individuellt från sjukhus till sjukhus. 

Preferenser hos de olika sjukhusen bör tas utifrån tillgängligheten på modaliteten, kötider och 

närvaron av radiologer med den kompetens som krävs för att diagnostisera på de olika 

modaliteterna. 

 

Med arbetets slutgiltiga resultat hoppas författarna att det kan användas i praxis som ett 

kunskapsverktyg för röntgensjuksköterskor. Genom att läsa arbetet får de en förståelse om 

vilken av metoderna som har den tillförlitligaste diagnostiseringen. Vidare forskning inom 

ämnet finns. Författarna saknar någon form av observationsstudie som jämför de två 

modaliteterna mer grundligt. Det hade gett en mer trovärdig jämförelse med samma 

radiologer som granskat och samma röntgensjuksköterskor som tagit bilderna vid alla 

bildtagningar. 
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