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Sammanfattning
Bakgrund: I Sverige utförs cirka 40 000 koronarangiografier årligen. I samband med
koronarangiografi används intraarteriellt jodkontrastmedel. Tyreoidea (sköldkörteln) är
avgörande för metabolismen och hormonproduktionen kan påverkas av jod-injicering. Skador
och biverkningar på tyreoidea efter jodkontrast tillförsel är inte lika omdiskuterat som inducerade
njurskador. Syfte: Syftet var att sammanställa hur tyreoidea påverkas av intraarteriellt
jodkontrastmedel efter koronarangiografi. Metod: Denna studie genomfördes som en allmän
litteraturstudie. Databaserna PubMed och Cinahl användes och totalt inkluderades och
analyserades 10 vetenskapliga artiklar i resultatet. Resultat: Studiens resultat sammanfattades i
två kategorier; Patienter med “eutyroid (frisk) tyreoidea” och patienter med “avvikande
tyreoidea” före studiernas start. Resultatet för varje kategori visade hur tyreoidea påverkades
efter en koronarangiografi med jodkontrastmedel. Båda kategorierna visade att det förekom
patienter som utvecklade olika former av tyreoideadysfunktion. Slutsats: Rapportens resultat
samstämmer med de nationella rekommendationerna för jodkontrastmedel att hänsyn ska tas till
patientens tyreoideastatus före en koronarangiografi. Detta för att eventuellt kunna
premedicinera riskpatienter och uppmana remittenten om uppföljning av fritt T3, fritt T4 och
TSH.

Nyckelord: jodkontrast, tyreoidea, koronarangiografi, hypertyreos, hypotyreos

Abstract
Background: In Sweden, about 40,000 coronary angiographies are performed. During a
coronary angiography examination, intra-arterial iodine contrast agent is used. Thyroid can be
affected by iodine administration and can cause various disease states. Damage and side effects
to thyroid after iodine contrast administration are not as debated as induced kidney damage.
Purpose: The purpose was to make a compilation on how thyroid is affected by intra-arterial
iodine contrast agent after coronary angiography. Method: This study was conducted as a
general literature study where the databases PubMed and Cinahl were used. In total, 10 scientific
articles were included and analyzed in the result. Result: The results of this examination report
were summarized in two categories; Patients with "eutyroid (healthy) thyroid" and patients with
"abnormal thyroid" before the start of the study. The results for each category showed how
thyroid was affected after a coronary angiography with iodine contrast agents. Both categories
showed that patients developed various forms of thyroid dysfunction. Conclusion: The report's
results are consistent the National recommendation for contrast media. Careful consideration is
needed to the patient's thyroid status before a coronary angiography. This is in order to possibly
pre-medicate risk patients and urge the remitter to follow up free T3, free T4 and TSH.
Keywords: iodine contrast, thyroid, coronary angiography, hyperthyroidism, hypothyroidism
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Varje år utförs cirka 40 000 koronarangiografier på 29 sjukhus runt om i Sverige. Snart fyller
denna medicinska teknik 60 år, eftersom den första angiografin utfördes år 1959.
Koronarangiografi är en radiologisk undersökningsmetod och jodkontrastmedel används för att
undersöka hjärtats kranskärl vid exempelvis eventuella förträngningar eller vid stabil angina
pectoris. Under röntgenundersökningen kan förträngda kranskärl vidgas med ballongvidgning .
Koronarangiografi utförs via arteria femoralis eller via arteria radialis genom att en kateter förs
in via en ledare (Tornvall & Nilsson, 2008).

I samband med koronarangiografi används kontrastmedel med jod och administreringen är
intraarteriell. Huvuduppgiften för alla radiologiska kontrastmedel är att skapa skarp skillnad
mellan vävnader för att kunna detektera exempelvis patologisk malignitet. Ett idealt
kontrastmedel skall påverka den joniserande strålningen men inte ge effekter på vävnad eller
organ. Detta är inte genomförbart eftersom alla kontrastmedel kan ge biverkningar. Ett
kontrastmedel som är bäst lämpat för att ge diagnostisk information och samtidigt har minsta
möjliga biverkningar är önskvärt (Aspelin, 2008, s. 135-137).

Mångfalden av biverkningarna som kan uppstå varierar beroende på administreringssätt och typ
av kontrastmedel samt patientens anamnes. Biverkningarna kan delas upp i allergiska och
anafylaktiska reaktioner samt det mest kritiska stadiet anafylaktisk chock. Förutom olika former
av allergiska och anafylaktiska reaktioner kan njurarna påverkas av jodkontrastmedel.
Riskpatienter är de med nedsatt njurfunktion. Enligt Sterner, Hellström, Lagerqvist, Aspelin och
Nyman (2009) har inducerade njurskador på grund av jodkontrastmedel väckt ett stort
vetenskapligt intresse det senaste decenniet. Riktlinjer och regler finns därför implementerade på
röntgenavdelningar för hur patienter bör handläggas före och efter injicering med
jodkontrastmedel för att undvika njurskador.

Sköldkörteln (tyreoidea) kan också påverkas av jod tillförsel. Däremot är skador och
biverkningar på tyreoidea efter jodkontrast tillförsel inte lika omdiskuterat som inducerade
njurskador (Svensk förening för medicinsk radiologi, 2013). Tyreoidea är avgörande för
metabolismen och för utvecklingen av nervsystemet hos fostret och barn. Tyreoidea sitter på
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framsidan av luftstrupen (trachea) och regleras av det tyreoideastimulerande hormonet (TSH)
som bildas i hypofysen. Den är uppbyggd av follikelceller som syntetiserar tyreoideahormonerna
trijodtyroni (T3) och tyroxin (T4) (Bjålie, 1998, s.150-151).
Genom ett TSH-prov kontrolleras tyreoideafunktionen. Förändringar i tyreoideas
hormonproduktion kan orsaka en rad olika sjukdomstillstånd. En ökad produktion av fritt T3 och
T4 kan leda till att patienten utvecklar sjukdomen hypertyreos. De allmänt förekommande
symtomen för hypertyreos är svettningar, minskad prestationsförmåga, orkeslös, viktnedgång,
ökad hjärtfrekvens och andningsfrekvens. Nilsson, Hallengren och Lantz (2013) påpekar att
hypertyreos kan utvecklas av människor som har bakomliggande tyreoideasjukdom och tillförs
jodkontrastmedel. Nedsatt produktion av fritt T3 och T4 kan leda till att patienten drabbas av
hypotyreos som istället innebär en nedsatt funktion av tyreoidea. Symtomen vid hypotyreos är
reducerad värmeproduktionen, huden blir kall och torr, allmän trötthet, försämrat minne,
viktökning och reducerad hjärtfrekvens (Ericson & Ericson, 2002, s.311-316).

Vanligen ges 100-200 ml kontrastmedel till en vuxen patient i samband med koronarangiografi
vilket motsvarar 13 500 µg fritt jod och 15-60 g bundet jod (Tabell 1) Rekommendationer för det
dagliga intaget av bundet jod för vuxna är 150 µg (Hudzik & Zubelewicz-Szkodzinska, 2014).
Fråga Röntgendoktorn (2018) skriver att till större delen är jod bundet till kontrastmolekyler,
detta för att sedan utsöndras från kroppen. Däremot är det en liten mängd jod som frigöras fritt i
kroppen. Enligt Nilsson, Hallengren och Lantz (2013) anses den bundna formen av jod i
kontrastmedel inte påverka tyreoideafunktionen (Tabell 1). Emellertid finns det fritt jod i mindre
mängder (ca 0,001-005 %) i kontrastmedlet av den totala bunda mängden. Den övre gränsen för
fritt jod anses vara 0,01 % av den totala mängden. Genom dejodering kan den mängden fritt jod i
kroppen stiga till 0.01-0,15 % beräknat från den totala bundna mängden jod. Patienter med en
underliggande tyreoideasjukdom kan få problem med anpassningen vid ett överskott av jod.
Många jodinnehållande läkemedel kan påverka tyreoideadysfunktion (Hudzik & ZubelewiczSzkodzinska, 2014).
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Tabell 1. Vanlig mängd i.v jodkontrast vid coronar angiografi/PCI
(Hudzik & Zubelewicz-Szkodzinska, 2014)

Modalitet

Kontrastmängd

Total joddos
(bundet jod) (g)

Koronarangiografi

100 ml av 300–350 mgI/ml

30 – 35

PCI

200 ml av 300–350 mgI/ml

60 – 70

Koronarangiografi + PCI

250 ml av 300–350 mgI/ml

75 – 87,5

Det är väsentligt för röntgensjuksköterskor att veta vilka frågor som är viktiga att ställa till
patienterna före en undersökning med koronarangiografi. Genom informationen kring
patienternas anamnes kan röntgensjuksköterskor ta hänsyn till hur patienterna bör handläggas vid
exempelvis en tyreoideasjukdom. Den kunskapen kan förhindra eventuella komplikationer och
minska risken för sjukdomar som hypertyreos. Tillvägagångssättet stämmer överens med
kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor som förtydligar att röntgensjuksköterskor
genom sin kunskap ska bedöma vad som är adekvat information att ge till vårdtagaren. En
avgörande del i arbetet är att hantera journalhandlingar och ha förståelse för hälsorisker och
aktivt arbeta för att förebygga dessa (Örnberg och Andersson, 2012).

Patienter som ska undersökas med datortomografi (DT) och i.v jodkontrastmedel ska fylla i ett
frågeformulär före undersökningen gällande deras sjukdomsanamnes (Bilaga 2), (Svensk
förening för medicinsk radiologi, 2018). En av dessa frågor som patienten måste svara på är om
de har en tyreoideasjukdom. Författarna har tagit del av ett frågeformulär från ett svenskt sjukhus
som utför koronarangiografi. Förvånansvärt fanns inte frågan om patienten har en
tyreoideasjukdom med (Bilaga 1.). Detta väckte ett intresse hos författarna, nämligen att ta reda
på om frågan är aktuell inför injicering med i.a kontrastmedel vid koronarangiografi.
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Syftet
Syftet var att sammanställa hur tyreoidea påverkas av intraarteriellt jodkontrastmedel efter
koronarangiografi.

Metod
Rapporten utformades som en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att det är möjligt att
använda både kvantitativa och kvalitativa studier för att sammanställa kunskap inom det
nuvarande forskningsområdet. Arbetsprocessen med rapportens metod har delats upp i olika
moment, som inleds med en litteratursökning efter vetenskapliga artiklar. Detta följdes sedan av
en kvalitetsgranskning där några av artiklarna exkluderades. Alla artiklar som svarade på
studiens syfte inkluderades. De valda artiklarna granskades och presenterades i en
sammanställning av resultaten (Friberg, 2012. s.133-141).

Litteratursökning
Pilotsökning utfördes för att få ett helhetsperspektiv kring det valda området, nämligen hur
forskningen ser ut idag. Vid den riktiga sökningen användes databaser som PubMed och Cinahl.
Söktabellen (Tabell 3) visar endast sökvägen i PubMed, eftersom artiklarna i Cinahl återfanns i
PubMed. Svensk Mesh tillämpades som ett hjälpmedel i PubMed för att hitta relevanta sökord
och för att kunna genomsöka det valda området. I Cinahl användes (Cinahl headings) på samma
sätt. Google translate har varit ett hjälpmedel för att översätta korrekta termer vid sökningen.
Efter en längre databassökning med hjälp av Mesh-termer, Cinahl headings och fritext-sökningar
så valdes endast några sökord ut som gav mest antal relevanta sökträffar till rapporten. De valda
sökorden användes genom olika sökkombinationer och kombinerades med booleska operatorer
som AND och både i PubMed och Cinahl. Den mest påtagliga skillnaden med användningen av
AND istället för OR var att antalet träffar minskade betydligt med AND i jämförelse med OR.
Trunkering gav inget mervärde för att att hitta relevanta artiklar. De valda sökorden är thyroid
dysfunction, iodine contrast, coronary angiography, thyroid diseases, iodine, hyperthyroidism,
X-ray, iodine contrast media, struma, goiter diseases, thyroid, contrast media induced.
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Inklusion och exklusionskriterier
Friberg (2012, s.137) förtydligar att avgränsningar måste göras för att ringa in det valda
sökområdet, både inkluderingar och exkluderingar. Inklusionskriterier var kvantitativa
vetenskapliga artiklar som var vetenskapligt granskade, med engelska som valt språk och
begränsade mellan åren 1999-2018. Clinical Queries som är ett filter i PubMed har använts som
en avgränsning för att enbart söka fram kliniska studier. Artiklar som inte var relevanta för
studien exkluderades därav, som exempelvis litteraturstudier. Vetenskapliga artiklar som berör
koronarangiografi har inkluderats medan andra radiografiska modaliteter har exkluderats. Studier
med eutyreoida (friska) patienter och patienter med tyreoideasjukdomar har inkluderats.
Vetenskapliga studier som har studerat enbart jod som intas via mat samt jod vid radioaktiv
behandling med isotopen I-131 har exkluderats.

Tabell 3. Litteratursökning
Datum: 2018-09-07 Databas: PubMed
Syftet med litteratursökningen: Sammanställda artiklar som beskriver hur tyreoidea påverkas
av intravenös jodkontrast efter koronarangiografi.
Söknummer

Söktermer

Antal träffar

Antal valda

1.

Thyroid dysfunction* (fritextsök)

20772

0

2.

Iodine contrast [Mesh]

11039

0

3.

Coronary angiography* (fritextsök)

84409

0

4.

1 AND 2 AND 3

3

1

5.

Thyroid Diseases [Mesh]

150595

0

6.

1 AND 2 AND 5

14

1
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Söknummer

Söktermer

Antal träffar

Antal valda

7.

Iodine [Mesh]

113266

0

8.

Hyperthyroidism [Mesh]

47314

0

9.

X-ray* (fritextsök)

1655349

0

10.

1 AND 7 AND 8 AND 9

12

1

11.

Iodine contrast media* (fritextsök)

6524

0

12.

1 AND 11

45

5

13.

Struma* (fritextsök)

36980

0

14.

1 AND 13 AND 11

11

1

15.

Goiter diseases [Mesh]

23178

0

16.

2 AND 15

56

2

17.

Thyroid [Mesh]

201283

0

18.

Contrast media induced* (fritextsök)

17322

2

19.

3 AND 17 AND 18

15

10

Totalt

23
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Kvalitetsgranskning
Efter litteratursökningen fanns 23 vetenskapliga artiklar (Tabell 3.) sammanställda med sökvägar
som svarade på syftet. Efter att ha läst igenom artiklarnas abstrakt så föll åtta artiklar bort som
inte besvarade mot rapportens syfte. 15 artiklar bedömdes med ett granskningsprotokoll för att
säkerhetsställa att artiklarna var av god vetenskaplig kvalité. Granskningsprotokollet är hämtat
från (Willman, 2011, s. 173) och består av 16 frågor som berör de vetenskapliga artiklarnas
uppbyggnad och tillvägagångssätt. Vissa mindre justeringar gjordes för att anpassa protokollet
till rapportens granskning och de valda artiklarna. Svarsalternativet ja tilldelade artikeln (1)
poäng, därför att svarets betydelse var positivt för studien. Motsvarande nej gav istället (0) poäng
eftersom svarsalternativet nej eller vet ej var negativa för studien (Willman, Stolz & Bahtsevani,
2011, s. 108). Poängen räknades om till procent som motsvarar en kvalitéskala, där varje artikel
bedömdes att ha låg, medel eller hög kvalité. Artiklar med låg kvalité valdes bort, slutligen
ingick 10 artiklar i studien med medel och hög kvalité.

Dataanalys
Tio vetenskapliga artiklar översattes och lästes noga igenom enskilt av varje författare. En
sammanställande text skrevs utifrån varje artikels innehåll. Båda författarna läste sedan alla
artiklarna flera gånger för att säkerställa kvalitén, vilket var avgörande för att förstå artiklarnas
sammanhang (Friberg, 2012. s. 140-141). En översiktstabell (Tabell 4) utformades av de
kvantitativa studiernas likheter och skillnader samt kvalité (Friberg, 2012. s. 133-141). I det sista
steget utformades två kategorier efter den sammanställande granskningen för att kunna
presentera ett tydligt resultat. Tabell 5 visar vilka artiklar som ingår i de olika kategorierna.
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Tabell 4. Sammanställning av valda artiklar
Datum: 2018-10-02 Analystabell för vetenskapliga artiklar (Willman et al. (2011).

Författare/
Publikations
år/
Land

Syfte

Metod/
Design

Deltagare

Huvudsakligt resultat/slutsats

Kvalié

Assaad.SN
et al.

Undersöka hur
tyreoideafunktionen påverkas av
jodkontrastmedel bland eutyroida
med kranskärlssjukdomar efter
koronarangiografi.

Kohortstudie

113 patienter

En dag efter PCI, var det signifikant skillnad i fritt
T3 och fritt T4. Efter tre månader fanns fortfarande
en signifikant skillnad i T4 och T3.

Medel

Studera effekten på
tyreoideafunktionen
efter jodkontrast bland patienter
som genomgår koronarangiografi.
På lång sikt studera risken för
subklinisk
hypertyreos

Tvärsnittsstu
die och
longitudinell
studie

810 patienter

Förekomsten av spontan subklinisk hypertyreos hos
patienter med ischemisk hjärtsjukdom är
överraskande förhöjd och ökas ytterligare med
jodbelastning. Särskilt hos patienter med tyreoidea
nodulus som har en familjehistoria av
tyreoideasjukdomar.

Hög

Undersöka risken för jodinducerad
hypertyreos pga jodkontrastmedel
efter koronarangiografi.

Observations
studie

788 patienter

Tre av 788 påvisade hypertyreos men endast två av
de tre fallen kopplades till jodexponering efter
koronarangiografi. Sex av 788 utvecklade
hypotyreos en vecka efter koronarangiografi.

Medel

Undersöka om patienter med
knölstruma har en högre risk för
tyreoideadysfunktion efter
koronarangiografi med injicering.

Observation,
retrospektiv
Kohortstudie

71,987
patienter

19 patienter eutyreoida nodulus (5,7 %) utvecklade Hög
tyreoideadysfunktion jämfört med de 29 eutyreoida
kontrollpatienter (1,1 %)

(2015)
Egypten

Bonelli.N et al.
(2017)
Italien

Hintze.G et al.
(1999)
Tyskland

Kornelius.E et
al.
(2016)
Taiwan
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Författare/
Publikations
år/
Land

Syfte

Metod/
Design

Deltagare

Huvudsakligt resultat/slutsats

Kvalié

Lee. HJ et al.

Undersöka spädbarn medfödd
hjärtsjukdom som administrerats
jodkontrastmedel vid screening.

Retrospektiv
studie design

54 patienter

36 spädbarn av 54 utvecklade
tyreoideadysfunktion, Hjärtsjuka patienter med
riskfaktorer för tyreoideadysfunktion, ska följas
upp med undersökning efter jodkontrastmedel.

Hög

Undersöka förekomst av
tyreoideadysfunktion och effekten
av jodkontrast på tyreoideas
metabolism hos hjärtpatienter som
genomgår koronarangiografi.

Kohortstudie

1752 patienter Tyreoideadysfunktion är vanligt förekommande
bland patienter som genomgår koronarangiografi.
Låga nivåer av T3 (lågt T3 syndrom) är vanligast.
Jodkontrast kan ytterligare påverka
tyreoideafunktionen.

Hög

Undersöka hur eutyroida patienter
påverkas av jodkontrast efter
koronarangiografi.

Tvärsnittstud
ie

70 patienter

Hög

Bedöma sambandet mellan
jodkontrastmedel och förekomsten
av tyreoideadysfunktion efter
koronarangiografi.

Fallkontrollst
udie

4096 patienter Injicering av jodkontrast kan förknippas med en
senare utveckling av hypertyreos och uppenbar
hypotyreoes.

Hög

Jämförelse och bedömning av
tyreoideas morfologi och
funktionen efter koronarangiografi
med jodkontrastmedel.

Kontrollstudi
e

59 patienter

Hög

(2017)
Korea

Marraccini. P
et al.
(2012)
Italien

Moradirizi. M
et al.
(2016)
Iran

Rhee. CM
et al.
(2012)
USA

SkórkowskaTelichowska.
K et al.
(2012)
Polen

Studien visade att det fanns patienter i
undersökningsgruppen som utvecklade både
hypotyreos och hypertyreos efter jodkontrast
injicering,

Patologiska förändringar upptäcktes i tyreoidea
morfologin bland 49,1% och tyreoideafunktion
bland 9,3%. av patienterna.
Visade en minskning av TSH-koncentrationen med
en motsvarande ökning av fritt T3 vid andra
uppföljningen. Efter fyra veckor hade 15% av
patienterna hypertyreos.
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Författare/
Publikations
år/
Land

Syfte

Metod/
Design

Deltagare

Huvudsakligt resultat/slutsats

Kvalié

Özkan. S et al.

Undersöka långtidseffekter av
tyreoideafunktionen efter
jodkontrastmedel som används vid
koronarangiografi

Prospektiv
observationss
tudie och
Kohortstudie

101 patienter

Jodkontrastmedel kan orsaka subklinisk
hypertyreos hos patienter som har normal
tyreoideafunktion som genomgår
koronarangiografi.

Medel

(2010)
Turkiet

Resultat
Analysen av de 10 artiklarna i tabell 4 delades in i två kategorier som presenteras i tabell 5. Den
ena kategorin består av studier med patienter som har haft en eutyroid (frisk) tyreoidea före
studiernas start. Resultatet för den kategorin visade tyreoideapåverkan efter jodkontrastmedel
injicering. Den andra kategorin involverade istället patienter som har haft en avvikande tyreoidea
före studiernas start. Resultat för den kategorin visade tyreoideapåverkan efter jodkontrastmedel
injicering.

Tabell 5. Översiktstabell
Översikt över respektive kategoris inkluderade artiklar.
Artiklar

1. Assaad. SN et al.

Eutyroid tyreoidea (före
injicering)

Avvikande Tyreoidea (före
injicering)

Tyreoideapåverkan efter

Tyreoideapåverkan efter

jodkontrastmedel injicering

jodkontrastmedel injicering

x

2. Bonelli. N et al.

x

3. Hintze. G et al.

x

4. Kornelius. E et al.

x
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Artiklar

5. Lee. HJ et al.

Eutyroid tyreoidea (före
injicering)

Avvikande Tyreoidea (före
injicering)

Tyreoideapåverkan efter

Tyreoideapåverkan efter

jodkontrastmedel injicering

jodkontrastmedel injicering

x

6. Marraccini. P et al.

x

7. Moradirizi. M et al.

x

8. Rhee. CM et al.

x

9. Skórkowska- Telichowska. K et
al.
10. Özkan. S et al.

x
x

Eutyroid tyreoidea (före injicering)
Tyreoideapåverkan efter jodkontrastmedel injicering
Fem av de tio vetenskapliga artiklarna (Assaad. et al. 2015, Lee et al. 2017, Özkan et al. 2010,
Moradirizi et al. 2016, Rhee et al. 2012) utgår ifrån studiegrupper med enbart eutyreoida (friska)
patienter före injicering med jod. Test av patienternas tyreoideafunktion har utförs före och efter
tillförsel med jodkontrastmedel. Dessa fem studier visade att eutyroidea patienter kan drabbas av
hypertyreos eller hypotyreos efter injicering med jodkontrastmedel.

Özkan et al. (2010) förklarar att före jodadministering var alla patienters hormonvärden normala.
Efter fyra veckor hade sju patienter (6,9 %) en TSH nivå under det normala (subklinisk
hypertyreos). Özkan et al. (2010) konstaterade för att jodkontrastmedel kan orsaka subklinisk
hypertyreos bland patienter som genomgår en koronarangiografi. Rhee et al. (2012) resultat
visade att tyreoideadysfunktion kunde associeras med takykardi och hypertyreos och hypotyreos
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ökar risken kranskärlssjukdomar och hjärtsvikt. Injicering av jodkontrast kan förknippas med en
senare utveckling av hypertyreos och uppenbar hypotyreos.

Däremot visade Moradirizi et al. (2016) resultat att det inte förekom uppenbar hypotyreos bland
deltagarna i studien, men 8 av 70 patienter hade subklinisk hypotyreos efter att fått jodkontrast. 3
av 40 män hade subklinisk hypotyreos och 5 av 30 kvinnorna utvecklade subklinisk hypotyreos.
Det fanns ingen skillnad mellan åldersgrupper och intensiteten av hypotyreos. Moradirizi et al.
(2016) är den enda studien av de 10 artiklarna som redogör för att åldern eller kön inte hade
någon avgörande betydelse för studiens resultat.

Assaad. et al. (2015) studie visade en ökning av fritt T3 en dag efter PCI. Det fanns en
signifikant ökningen av fritt T3 och fritt T4, men ingen skillnad i TSH-serumet jämfört med före
undersökningen. Efter tre månader fanns fortfarande en signifikant ökning av T4, men en
minskning av fritt T3 och en ökning av TSH jämfört med före undersökningen. Studien förklarar
vidare att tyreoidea hormonet TSH thyrotropin har en avgörande roll i differentiering, tillväxt
och metabolism. De har multipel effekt på flertal vävnader och kan öka eller minska TSH i vissa
molekylära vägar i hjärt och kärlsystemet, vilket kan orsaka betydande kardiovaskulära
störningar. Tyreoideadysfunktion är ett vanligt kliniskt problem som har en avgörande roll vid
reglering av hjärt-kärlsystemet och kan orsaka en klinisk form av kranskärlssjukdom. Studien
visar också på en ökad mortalitet och biverkningar som är sekundära till kranskärlssjukdomar.

Lee et al. (2017) är den enda studien som ingår i rapporten med barn som studiedeltagare.
Studiens resultat hade en avsevärt högre andel patienter vars tyreoidea påverkades av
jodkontrastmedel jämfört med studierna som utförts på vuxna. 36 spädbarn av 54 utvecklade
tyreoideadysfunktion, av dem hade 29 övergående tyreoideadysfunktion och 7 spädbarn hade
permanent tyreoideadysfunktion. 5 av 29 spädbarn hade ökade TSH halter 3-24 dagar efter
exponering. 3 spädbarn utvecklade jodinducerad hypotyreos 5-11 dagar efter exponering. Lee et
al. (2017) förklar att därför måste hjärtsjuka patienter med riskfaktorer för tyreoideadysfunktion
följas upp efter en undersökning med jodkontrastmedel. Studien rekommenderar att ett tyreoidea
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funktionstest utförs på spädbarn med kardiovaskulär sjukdomar, eftersom kända riskfaktorer är
relaterade till tyreoideadysfunktion.

Sammanfattning
En av artiklarna visade att patienterna kan utveckla subklinisk hypertyreos efter injicering med
jod. En annan artikel visade på en senare form av hypertyreos och uppenbar hypotyreos bland
patienterna. Tyreoideadysfunktion kunde associeras med takykardi och hypertyreos ökar risken
kranskärlssjukdomar och hjärtsvikt. En studie visade däremot inga tecken på uppenbar
hypotyreos eller hypertyreos utan att patienter utvecklade subklinisk hypotyreos. En artikel
visade på en signifikant ökningen av fritt T3 och fritt T4 efter PCI, men ingen skillnad i TSHserumet jämfört med före undersökningen. Studien som ingår i rapporten med endast spädbarn
som studiedeltagare, hade en avsevärt högre andel patienter vars tyreoidea påverkades av
jodkontrastmedel jämfört med studierna som utförts på vuxna.

Avvikande tyreoidea (före injicering)
Tyreoideapåverkan efter jodkontrastmedel injicering
I fem av de tio studierna (Bonelli et al. 2017, Hintze et al. 1999, Kornelius et al. 2016,
Marraccini et al. 2012 & Skórkowska-Telichowska et al. 2012) fanns patientgrupper som hade en
avvikande tyreoideafunktion före injicering med jodkontrastmedel. I dessa studier framkom det
att sjukdomarna latent graves och eutyreoida nodulus ökar risken för att utveckla hypertyreos
efter kontrastmedel exponering. Tre av tio studier Bonelli et al. (2017), Hintze et al. (1999) och
Kornelius et al. (2016) visade att utvecklingen av hypertyreos efter injicering samspelade med
hög ålder och härkomst från områden med jodbrist.

Två av tio studier (Bonelli et al. 2017 & Hintze et al. 1999) beskriver hur patienter med
subklinisk hypertyreos före injicering påverkas av jodkontrastmedel. Bonelli et al. (2017)
förklarar att förekomsten av subklinisk hypertyreos bland hjärtsjuka är hög och ökar ytterligare
med jodbelastning, särskilt hos patienter med knölar (nodulus) och med en familjehistoria av
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tyreoideasjukdomar. Studien visade också att effekten på tyreoidea skiljde sig inte mellan
patienter med och utan hypertyreos vid baslinjen. Studien Bonelli et al. (2017) fortsätter att
förklara att utav 810 patienter som var det totala antalet för studien så hade 58 patienter
subklinisk hypertyreos före injicering. Efter injicering av jodkontrastmedel hade siffran stigit till
81 patienter med en utveckling av subklinisk hypertyreos. Tre månader efter administrering med
jodkontrast så konstaterades det att 34 patienter hade en utveckling av subklinisk hypertyreos
och ett år efter var den subkliniska hypertyreos närvarande hos 20 patienter.

Hintze et al. (1999) studie visade att två patienter av 788 patienter utvecklade öppen hypertyreos
inom 12 veckor. Dessa patienterna tillhörde inte riskgruppen. Studiens resultat visade att
injicering av jodkontrastmedel hos eutyreoida patienter från jodbrist område sällan leder till
hypertyreos. Vid starten av studien hade 3,8% subklinisk hypertyreos. En vecka senare återfanns
subklinisk hypertyreos bland 2,6% patienter, efter 4 veckor var siffran 4,9% och i slutet av
studien konstaterades 4,1% med subklinisk hypertyreos. Bland 133 patienter upptäcktes nodulus,
35 av dessa fallen kunde diagnostiseras som cystor.
Bonelli et al. (2017) påpekar att en kontroll av TSH nivåer en till tre månader efter
jodkontrastmedel skulle vara att föredra för att kunna lokalisera riskfall för tyreotoxikos som bör
premedicineras. Enligt Skórkowska-Telichowska et al. (2012) är det viktigt att kontrollera TSH
och fritt T3 före injicering och fyra veckor efter jodkontrastmedel administrering. SkórkowskaTelichowska et al. 2012 förklarar även att påverkan på tyreoideas morfologi och
funktionsstörningar efter administration av jodkontrastmedel övergående och kräver övervakning
men inte nödvändigtvis behandling. Jodkontrast kan ge hypertyreos vilket kan vara mer påtagligt
i geografiska områden där frekvensen av jodbrist är hög.

Enligt Marraccini et al. (2012) var förekomsten av spontan subklinisk hypertyreos hos patienter
med ischemisk hjärtsjukdom överraskande förhöjd och ökas ytterligare med jodbelastning.
Studien visade att patienter med lågt T3 syndrom hade en signifikant minskning av fritt T3 48
timmar efter koronarangiografi. Tyreoideadysfunktion är ett frekvent tillstånd i studien på 40 %.
Hypertyreos har en lägre frekvens på 1,9 % i studien vilket kan bero på att patienter med kliniska
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tecken av hypertyreos behandlas med Tiamazol före administrering med jodkontrastmedel för att
undvika tyreotoxikos. Hintze et al. (1999) föreslår däremot inte profylaktisk terapi, tex perklorat
eller tiamazol, eftersom risken för biverkningar kanske är större än risken för jodinducerad
tyreotoxikos.

Marraccini et al. (2012) och Bonelli et al. (2017) framhäver att hypertyreos ökar risken för
mortalitet vid kardiovaskulära sjukdomar. Subklinisk hypertyreos är frekvent bland patienter
med ischemisk hjärtsjukdom från områden med jodbrist. Marraccini et al. (2012) förklarar att
lågt T3 syndrom, minskar den perifera omvandlingen av tyroxin T4 och T3, därav är lågt T3
syndrom vanligt förekommande hos patienter med hjärtproblem och akut hjärtinfarkt samt till
följd av hjärtkirurgi. Behandling med Cordarone kan ha orsakat 12 % av de med lågt T3
syndrom och 13,3 % med hypotyreos.

Skórkowska-Telichowska et al. (2012) studie är inriktad mot Polens befolkningen i södra Silesia
som 2012 ansågs som ett endemiskt område för knölstruma. Resultatet av 59 patienter visade att
49,1 % hade morfologiska förändringar i tyreoidea vävnaden och 9,1 % hade störningar i
tyreoideafunktionen. Fyra veckor efter administreringen med jodkontrastmedel diagnostiserades
15 % med hypertyreos.

Kornelius et al. (2016) redogör för att 334 patienter med eutyreoida nodulus jämfördes med en
kontrollgrupp på 71,987 patienter som matchades mot en kontrollgrupp på 2,672 patienter.
Resultatet visar att 9 eutyreoida nodulus (5,7 %) utvecklade tyreoideadysfunktion jämfört med
29 eutyreoida av kontrollgruppen (1,1 %). Patienter med eutyreoida nodulus hade en högre risk
att utveckla tyreoideadysfunktion än kontrollgruppen med eutyreoida patienter. Kvinnor var
överrepresenterade bland patienterna med eutyreoida nodulus och hade en högre risk att utveckla
tyreoidea dysfunktions, men det konstaterades inte som signifikant.
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Sammanfattning
En av artiklarna förklarade att förekomst av subklinisk hypertyreos hos hjärtsjuka är hög och
ökar ytterligare med jodbelastning, framförallt hos patienter med nodulus och familjehistoria
med tyreoideasjukdomar. En studie visade att två patienter som inte tillhörde riskgruppen
utvecklade hypertyreos inom 12 veckor. En annan artikel redogjorde för att patienter med lågt
T3 syndrom hade en minskning av fritt T3 i venöst blod 48 timmar efter injicering. En artikel
tydliggjorde att fyra veckor efter administreringen med jodkontrastmedel diagnostiserades 15 %
med hypertyreos. Ett resultat visade att patienter med eutyreoida nodulus hade en högre risk att
utveckla tyreoideadysfunktion än kontrollgruppen med eutyreoida patienter.

Metoddiskussion
Rapporten genomfördes som en allmän litteraturstudie för att sammanställa kunskap inom ett
valt problemområde för röntgensjuksköterskans profession (Friberg, 2012, s. 141).
Metodens inledande pilotsökning var en styrka för rapporten eftersom den gav författarna en
överblick kring mängden och typen av artiklar som fanns tillgängliga i databaserna. Östlundh
(2017, s. 61) beskriver att syftet med pilotsökningen är att få fram tillräcklig
bakgrundsinformation för att kunna få fram en målanpassad sökning. Efter en noggrann
pilotsökning kunde författarna precisera sökorden till den egentliga sökningen. Vid
pilotsökningen bestämde författarna rapportens inriktning till koronarangiografi, eftersom
författarna ansåg att fanns en bra mängd relevanta artiklarna gällande jodkontrast och dess
påverkan på tyreoidea efter koronarangiografi.

Det är viktigt att följa vissa riktlinjer för att en studie ska anses som etiskt anpassad. Enligt
Kjellström (2017, s. 64) har varje val av ämne etiska konsekvenser och det därför är avgörande
att undersöka sådant som kan ha betydelse för den etiska problematiken. Författarna i denna
rapport har undersökt huruvida jodkontrastmedel påverkar tyreoidea efter en koronarangiografi.
Granskning av artiklarnas etiska kvalitet kan bland annat göras genom att kontrollera den
tidskrift som publicerat artikeln för att se om de accepterar artiklar utan etiskt resonemang
(Wallengren & Henricson, 2012, s. 492-493). En del av artiklarna som ingår i resultatet beskrev i
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studien hur hänsyn tagits till etiska ställningstagande. Etisk hänsyn var ett bedömningskraven
som ingick i rapportens granskningsprotokoll.

En annan styrka i examensarbetet är att endast vetenskapliga artiklar har använts vid
granskningen för den sammanställande analysen och resultatet, vilket bidrar till ett kvalitativt
resultat. I examensarbetet har tio kvantitativa artiklar inkluderats i analysen, vilket författarna
bedömer som en styrka (Henricson, 2017, s. 414). Rapportens kvalité hade ökat ytterligare om
författarna hade inkluderat fler vetenskapliga artiklarna i resultatet, dock har inga litteraturstudier
inkluderats. Det är ett medvetet val eftersom litteraturstudier inte anses ha samma trovärdighet
och höga evidens som exempelvis RCT-studier.

Författarna valde att använda Clinical Queries i PubMed som en avgränsning för att endast
inkludera kliniska studier i sökningen. Genom att endast inkludera artiklar med Clinical Queries
så säkerställs kvaliteten på forskningen i litteratursökningen (Karlsson, 2012, s. 111). Vilket
gjorde att endast artiklar som var kliniska studier söktes fram, dock kan eventuellt intressanta
artiklar som inte inkluderats av databasens avgränsning fallit bort.

Författarna har gjort flertal sökningar i både Pubmed och Cinahl för att försäkra sig om att inga
relevanta artiklar kan ha missats. Henricson (2017, s. 414) beskriver att användning av flera
databaser ökar resultatets sensitivitet men också trovärdigheten i studien. Författarna ansåg att
ämnes rubrikerna sökträffar inte var relevanta till rapportens syfte.

Faktorer som kan ha påverkat resultatet är att författarna inte har tidigare erfarenhet av
vetenskaplig forskning. Stressfaktorn har påverkat genom att hinna klart med olika delmoment
inför varje seminarium och även tidspressen har påverkat examensarbetet tidsplan. Sökningen av
vetenskapliga artiklar gav många träffar och det tog lång tid för författarna att granska och
sortera bland dessa, för att finna artiklar som besvarade syftet. Vid val av analysmetod utgick
författarna från syftet och om det kunde besvaras med hjälp av den valda metoden (Mårtensson
& Fridlund, 2017, s. 428).
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Varje författare skrev korta sammanfattningar om varje artikel som sedan jämfördes och
diskuterades för att bedöma att författarna tolkat artiklarnas resultat likvärdigt. Detta anser
författarna vara en styrka för ett trovärdigt och pålitligt resultat. Författarna har reviderat
rapporten flertal gånger, efter återkoppling med handledaren samt efter diskussion vid seminarier
med kurskamrater och lärare. Trovärdigheten och pålitligheten av studien har stärkts genom att
flera parter granskat litteraturstudien kritiskt (Henricson, 2017, s. 415). Det har stärkts rapportens
kvalité och har hjälpt författarna att utveckla rapportens struktur och innehåll.

Examensarbetet innehåller studier från länder över hela världen som Egypten, Iran, Italien,
Korea, Polen, Taiwan, Tyskland, Turkiet och USA, vilket ökar trovärdigheten av studiens
resultat då sammanställningen av dessa studier pekar i samma riktning (Willman et al. 2011, s.
110). Däremot var artiklarna skrivna på engelska, vilket kan ha försvårat förståelsen och medfört
en längre arbetsprocess.

Resultatdiskussion
Syftet med rapporten var att sammanställa hur tyreoidea påverkas av intraarteriellt
jodkontrastmedel efter koronarangiografi. Rapportens resultat visade att det finns en risk för att
tyreoidea påverkas efter jodbelastning. Förekomsten av subklinisk hypertyreos bland hjärtsjuka
är hög och ökar ytterligare med jodbelastning.

I fem studier framkom det att sjukdomarna latent graves och eutyreoida nodulus ökar risken för
att utveckla hypertyreos efter kontrastmedel exponering. Utvecklingen av hypertyreos efter
injicering samspelade med hög ålder och härkomst från områden med jodbrist. Det styrks också
av de nationella rekommendationerna som påvisar samma sak (Svensk Uroradiologisk Förenings
Kontrastmedelsgrupp, 2014), även Van der Molen et al. (2004) redogör för samma resultat.

Sjukdomstillstånden i tyreoidea uppstår genom en förändring i hormonsyntesen efter injicering
med jodkontrastmedel. Det betonas även av två ryska studier av Dedeov et al. (2006) och
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Egorov et al. (2006) där tyreoideas hormonnivåer även har ändrats efter injicering med
jodkontrastmedel. Däremot fanns det inget resultat presenterat i dessa studier om hur tyreoideas
morfologi förändras efter kontrast administering.

Den studie som utmärkte sig mest i kategorin för de eutyroida patienterna var den som
involverade endast spädbarn, studien hade det högsta resultatet med patienter som utvecklade
tyreoideadysfunktion. De nationella rekommendationerna för jodkontrast förklarade att foster,
eller nyfödda främst prematura som tillförs ett överskott fritt jodid (> 50 μg) med omogen
tyreoidearegulation kan hämma upptaget av jod i tyreoidea och även syntesen av
tyreoideahormon som kan leda till hypertyreos. Hjärnutvecklingen kan i sin tur påverkas.
(Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp, 2014).

De nationella rekommendationerna för kontraindikationer av jodkontrastmedel är obehandlad
hypertyreos och nydiagnostiserad eller misstänkt tyreoideacancer, eller vid eventuell planering
av radiojodundersökning eller behandling. Jodkontrast bör undvikas eller dosen minimeras vid
risk för hypertyreos bör. Profylax är allmänt inte nödvändigt men högrisk-patienter kan vara i
behov av profylax med tyreostatika eller kaliumperkolat. Det bör betonas i röntgensvaret att följa
upp patientens tyreoideafunktion, speciellt om det redan finns känd nodulär förstoras tyreoidea.
Uppföljningen av fritt T3, fritt T4 och TSH bör ske 6 och 12 v efter kontrastmedels injicering.
(Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp, 2014). En studie i kategorin “Patienter
med avvikande tyreoidea” samstämde med att premedicinering för riskpatienter är betydande för
att motverka jodinducerad tyreotoxikos. Studien redogör för att premedicinering och behandling
kan ha påverkat resultatet med mediciner som Tiamazol och Cordarone. Tiamazol kan ha
medfört till att färre patienter utvecklat subklinisk hypertyreos i studien. Nolte et al. (1996)
premedicinerade också patienterna med avvikande tyreoidea före injicering. Studien visade att
inga nya förändringar eller hypertyreos upptäcktes bland de behandlade patienterna. Däremot
finns det en studie i rapportens som inte föreslår profylaktisk terapi, med tex perklorat eller
tiamazol, eftersom risken för biverkningar kanske är större än risken för jodinducerad
tyreotoxikos.
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Rapportens resultat påvisade även att tyreoideadysfunktion kunde associeras med takykardi och
hypertyreos samt ökar risken kranskärlssjukdomar och hjärtsvikt. Framförallt hos patienter med
knölar och en familjehistoria med tyreoideasjukdomar. Risken för att utveckla
tyreoideadysfunktion är lägre bland patienter med eutyroid tyreoidea, men även dessa patienter
kan utveckla en senare form av hypertyreos, uppenbar hypotyreos eller subklinisk hypertyreos.
Van der Molen et al. (2004) skriver att eutyreoida patienter har en liten risk för att utveckla
tyreotoxikos. Därför är det inte nödvändigt att undersöka tyreoideafunktionen hos patienterna
före jodkontrast injektion. En åsikt som skiljer sig från Cheng (2002) som påpekar att alla PCIlab i Berlin utför funktionstest på patienternas tyreoidea före undersökningen och önskar att den
rutinen även infördes i USA. Gästprofessor Cheng (2002) skriver om sitt besök i Berlin vid
Humboldt universitet. Han jämför deras rutiner kring koronarangiografi med hur det fungerar i
USA och förvånas över hur personalen vid alla PCI-lab i Berlin kontrollerar rutinmässigt
funktionsresultat av patientens tyreoidea före undersökningen. Patienter som inkommer med
okänd tyreoideastatus ges alltid 20 droppar kaliumperklorat, vilket hämmar den aktiva
transporten av jod i tyreoidea. Cheng (2002) förklarar att kardiologer i USA alltid frågar deras
patienter före en undersökning med koronarangiografi om de är allergiska mot jod eller skaldjur
pga riskerna för jodinducerad kontrastmedelsreaktion. Däremot, tar de sällan hänsyn till
tyreoideas status. Lab-prover av serum tyroxin och tyreoideastimulerande hormoner görs nästan
aldrig som en rutin före en undersökning. Cheng (2002) påpekar att han önskar att kardiologer i
USA påbörjar en rutin för att funktionstesta patienternas tyreoidea med tanke på den stora
mängden jod som ges och de möjliga biverkningar.

Sterner, Hellström, Lagerqvist, Aspelin och Nyman (2009) förklarar att det finns en teori om att
intraarteriell injicering av jodkontrastmedel som ges vid koronarangiografi är en större risk för
patienterna jämfört med intravenös injicering av jodkontrastmedel som förekommer vid
datortomografi (DT). Den ökade risken beror på att hjärtpatienterna har fler riskfaktorer pga
deras kardiovaskulära sjukdomar. Kontrastmedelsreaktioner anses uppträda för 13 procent av
patienterna som genomgått koronara interventioner. Jämfört med DT där 4,4 procent av
patienterna utvecklar kontrastmedelsinducerad reaktioner av jod. En senare studie av Nyman,
Almén, Jacobsson och Aspelin (2012) förklarar att det råder en tveksamhet om skillnaden mellan
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interartiell och intravenös påverkan. Studiens resultat visade att det fanns flertal belägg för att
konstatera att det inte förekom vetenskaplig evidens för att intravenös kontrast är mindre toxiskt
än intraarteriell injicering. Det kan även vara så att det inte förekommer någon skillnad mellan
intravenös och intraarteriell injicering. Patientens påverkan efter en koronarintervention kan
beror på annat än kontrastmedel. Tills mer forskning är gjord och det är säkerställt, är det bästa
att följa internationella radiologiska organisationer för att upprätthålla säkerheten.

Slutsats
Det är viktigt för röntgensjuksköterskor att bli informerade om patientens sjukdomsanamnes före
en koronarangiografiundersökning för att kunna följa de nationella rekommendationer som
samstämmer med rapportens resultat. Rapportens resultat samstämmer med de nationella
rekommendationerna att hänsyn ska tas till patientens tyreoideastatus före en koronarangiografi.
Detta för att eventuellt kunna premedicinera riskpatienter och uppmana remittenten om
uppföljning av fritt T3, fritt T4 och TSH, för att säkerställa patientsäkerheten. Patientens
kardiovaskulära problem kan påverkas av tyreoideasjukdomar. Tyreoideadysfunktion kan
associeras med takykardi och hypertyreos samt ökar risken kranskärlssjukdomar och hjärtsvikt.
Mer forskning behövs inom området eftersom det fortfarande råder tveksamhet kring den toxiska
effekten av i.a jodkontrastmedel jämfört med i.v injicering.
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Bilaga 3. Latinska termer.

Tyreoidea tillstånd

Ordförklaring

Basedaws sjukdom

Kallas diffus giftstruma eller Graves sjukdom och innebär en förstorad tyreoidea.

Eutyreoid

Med normal tyreoideafunktion.

Hypertyreos

Ökad tyreoideafunktion.

Hypotyreos

Underfunktion av tyreoidea.

Hypertyroxinemi

Överflöd av tyroxin i blodet.

Latent graves

Basedows sjukdom, sjukdom med överproduktion av tyreoideahormon med
symtom som struma, hjärtklappning och utskjutande ögon.

Multinodös Struma

Tyreoideaförstoring på grund av jodbrist, tumör eller inflammation.

Nodular Goiter

Knölstruma, förstorad sköldkörtel innehållande avgränsade noduler.

Subklinisk hypotyreos

Ett tillstånd som innebär förhöjd nivå av TSH (tyreoideastimulerande hormon),
medan nivåerna av T4 och T3 är normala.

Tyreotoxikos

Giftstruma, sjukdom orsakad av överfunktion av tyreoidea. Innebär förhöjd nivå
av tyreoideahormon i blodet.
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