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Förkortningar 

 
ICA: e Coronary Angiography. 

MPI: Myocardial Perfusion Imaging. 

CAD: Coronary artery diseases. 

SPECT: Single-photon emission computed tomography. 

TP: True positive. 

TN: True negative. 

FP: False positive. 

FN: False negative. 

LAD: Left anterior descending artery. 

LCX: Left circumflex artery. 

RCA: Right coronary artery. 

PCI: Percutaneous Coronary Intervention. 

CABG: Coronary artery bypass grafting.  

EKG: Electrocardiography.  

AMI: Acute myocardial infarction. 

PV-: Predictive negative value. 

PV+: Predictive positive value. 

RCA/LCX: RCA eller LCX. 

USÖ: Universitetssjukhus Örebro.    

SSS: Summed Stress Score. 
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Abstrakt 

Bakgrund: Kranskärlssjukdom (CAD) är en hjärtsjukdom som kan diagnostiseras med icke-

invasiva metoder, såsom myocardial perfusion imaging med single-photon emission computed 

tomography (SPECT), och genom invasiva metoder, såsom invasiv koronarangiografi (ICA). 

ICA är den golden standardmetod för att diagnostisera CAD. Men å andra sidan är ICA mer 

kostsam än SPECT och kan orsaka många komplikationer. Metoder och resultat: det är en 

retrospektiv kohortstudie. Studien analyserade 62 patienter som har genomgått både SPECT 

och ICA under 2018 vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Av dessa 62 utförde 56 patienter 

SPECT först. Analyseringen gjordes för att undersöka hur väl resultatet av ICA-

sjukdomsdetektering och lokalisering kunde bestämmas av SPECT. Aktiv CAD definierades 

som närvaron av en behandling-krävande signifikant stenos vid ICA. SPECT-resultaten visade 

att 91% av fallen var patologiska och 9% var icke-patologiska. Sensitivitet, specificitet och 

noggrannhet för SPECT för detektering av aktiv CAD var 89%, 7% respektive 47% vid referens 

till ICA. Medan positiva prediktiva värden (PV +) och negativa prediktiva värden (PV-) var 

48% respektive 40%. SPECT sensitivitet för lokalisering av defekter i referens till ICA var 35% 

för LAD-defekter, 68% för LCX-defekter och 92% för RCA-defekter. Slutsats: Resultatet 

skilde sig från den ursprungliga hypotesen. SPECT anses fortfarande vara effektiv för att 

identifiera patienter med aktiv CAD. Därför kan SPECT användas som initial 

undersökningsmetod för utvärdering av CAD hos patienter med låg till måttlig risk. SPECT var 

inte optimalt för att lokalisera defekterna. 

 

Nyckelord: single-photon emission computed tomography SPECT, coronary angiography 

ICA, coronary artery diseases CAD.  
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Bakgrund 

Hjärtat är ett organ som jobbar ständigt för att transportera blodet vidare till kroppens andra 

organ. Därför behöver hjärtmuskulaturen kontinuerligt flöde av syre och näring.  Hjärtat har ett 

eget cirkulationssystem som kallas koronarcirkulationen. Kranskärlen förgrenar sig från aorta 

vid aortasinus och försörjer hjärtmuskulaturen med syrerikt blod [1]. Hjärtats frekvens och 

kontraktionskraft ökar vid arbete, vilket leder till större behov av näring och syre. Under 

belastningen leder lokal stimulering av kranskärl till vasodilatation, vilket ger ökat flöde till 

hjärta under arbete. Detta kallas koronar flödereserv [2]. Stenoser i kranskärl ökar resistensen i 

dessa kärl, vilket leder till mindre blodflöde till hjärtat i vila. Hjärtat försöker då att upprätthålla 

blodflödet genom dilatationen av kranskärlen. Dock kan inte ytterligare kompensation tillföras 

under belastning. Därmed orsakar stenoser i kranskärl ischemi i hjärtat [3]. 

 

Man har utvecklat flera undersökningsmetoder för att detektera kranskärlsjukdomar (CAD). 

Vissa metoder är invasiva, som invasiv koronarangiografi (ICA), andra är icke invasiva som 

myokardskintigrafi. Den sistnämnda metoden är en nukleär medicinsk metod och kallas även 

för Single-photon emission computed tomography (SPECT). Metoden baseras på ett 

radioaktivt märkt ämne, Technetium Tc-99m tetrofosmin, vilket kan detekteras med en 

gammakamera. Technetium Tc-99m är den radioaktiva isotopen. Technetium Tc-99m 

tetrofosmin administreras intravenöst, upptas snabbt och ackumuleras i alla vävnader 

proportionellt mot genomblödning.  Undersökningen med SPECT ger information om 

hjärtmuskelgenomblödning och sker under två tillfällen. Först undersöks patienten under 

belastning och sedan under vila. Eventuell defekt i isotopfördelningen, det vill säga 

perfusionsnedsättning under belastning som normaliseras i vila, talar för belastningsutlöst 

ischemi. Om defekten i fördelning är den samma under belastning som i vila, talar det för 

myokardskador. Med hjälp av SPECT kan man upptäcka eventuella kranskärlsstenoser som 

kan orsaka myokardischemi. Myokardskintigrafi visar utbredning och grad av ischemi samt 

myokardviabilitet [4] (se figur 1). De vanligaste indikationerna för att utföra undersökningen 

är: oklar bröstsmärta då arbetsprovet inte ger klart besked, akut bröstsmärta av låg-risk-

karaktär, utvärdering om en kranskärlsstenos är fysiologiskt signifikant och bedömning av 

ischemi hos patienter med tidigare revaskularisering. SPECT kan förutsäga risken för 

patologiska hjärthändelser hos patienter med arbetsutlöst ischemi [4]. 

 



6 
 

Vissa patienter som genomgår myokardskintigrafi remitteras vidare till invasiv 

koronarangiografi för att kartlägga diagnosen. Varje år utförs cirka 40 000 invasiva 

koronarangiografi-åtgärder i Sverige [8]. Vid ICA-undersökning avbildas kranskärlen genom 

att ett kontrastmedel sprutas in i dessa kärl. Kontrastmedlet detekteras med hjälp av 

röntgenbilder (se figur 2).  Det finns flera olika indikationer för ICA. Vanligaste indikationerna 

är: stabil angina pectoris, instabil kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt med ST-höjning, utvärdering 

av hjärtklaffsjukdom och hjärtsvikt [5]. När myokardskintigrafi visar mer än 10% ischemi i 

vänster kammare vid stabila angina, remitteras patienten vidare till koronarangiografi [8]. 

Koronarangiografi kan utföras i behandlingssyfte. Behandlingen mot signifikanta stenoser, som 

kallas Percutaneous Coronary Intervention (PCI) och är en revaskulariseringmetod, kan utföras 

under ICA. Vid PCI vidgar man förträngda kärl genom att blåsa upp de förträngda segmenten 

och sätter in ett nät [8]. 

 

 

Figur 1. Bilden visar ett exempel på resultatet som fås vid SPECT-undersökning. Nedsatt 

isotopupptag i ett område i myokardiet under belastning talar för perfusionsnedsättning i 

samma område. När isotopupptag-nedsättningen kvarstår även under vila talar det för en 

myokardskada. 

 

Trots att invasiv koronarangiografi ger det mest pålitliga resultatet vid kranskärlavbildning, är 

denna metod inte riskfri [11]. Flera studier har konstaterat komplikationer vid denna 
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undersökning och komplikationsfrekvensen vid koronarangiografi är 0,8% [11]. De vanligaste 

komplikationerna är arytmier, kärlskador och myokardischemi. Dödligheten vid denna metod 

är mellan 0,12–0,2% [11] [12]. Frekvensen av komplikationer som leder till akut hjärtkirurgi är 

0,08% [11]. Det finns andra svåra komplikationer såsom akut njurinsufficiens och 

cerebrovaskulära händelser, där frekvensen är 0,2% för respektive komplikation. Den 

vanligaste lokala komplikationen är pseudoaneurysmbildning vid kateterns mynning, 4% av 

alla patienter får denna lokala komplikation [12]. Komplikationsfrekvensen beror också på 

kateterstorleken och erfarenheten hos läkaren som utför undersökningen. Frekvensen av 

komplikationer hos patienter som genomgår koronarangiografi av en erfaren läkare är lägre än 

frekvensen hos patienter som genomgår samma åtgärd av en mindre erfaren läkare [13]. 

 

 

 

 

Figur 2. Bilden visar ett exempel på resultatet som fås vid ICA-undersökning. Alla tre stora 

kranskärl: left anterior descending artery (LAD), left circumflex artery (LCX eller CX) och 

right coronary artery (RCA) syns i bilden. Stenoser och ocklusioner i kranskärlen  

visas tydligt i röntgenbilder.  

 

Kostnaden för ingreppet måste också tas i beaktande. Att initialt undersöka alla patienter med 

symptom för kronisk ischemisk hjärtsjukdom med invasiv koronarangiografi, kostar mycket 

och är resurskrävande [14]. Därför rekommenderar American College of Cardiology 

Foundation att börja med icke-invasiva undersökningsmetoder, vid symptom och fynd som 

tyder på en låg sannolikhet för obstruktiv kranskärlsjukdom, exempelvis SPECT vid stabil 

angina [15]. Det är mer kostnadseffektivt att initialt undersöka alla patienter med misstänkt 
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angina pectoris, med hjälp av SPECT och därefter utföra ICA vid behov, än att direkt använda 

ICA [16]. Dessutom kostar vidare hjärtvård för patienter som undersöks enbart med ICA under 

de 2,5 efterföljande åren, mer än gruppen som undersöktes först med SPECT [16] [17]. Totala 

hjärt-vårdkostnaden, både för diagnosen och efterföljande vård, för patienter som bara 

undersökes med ICA, är 30% till 41% högre än de andra som undersökes initialt med SPECT. 

Utöver detta är frekvensen av hjärtdöd och hjärtinfarkt under de efterföljande 3 åren lika mellan 

både grupperna [16] [18]. Dessutom minskar revaskulariseringsfrekvensen vid initial 

användning av SPECT på patienter som har låg- eller måttlig risk för kronisk kranskärlsjukdom 

[16].  

 

Det finns studier som har berört liknande frågeställningar. Bland annat har vissa kunnat 

konstatera att SPECT var en bra och säker metod för att sätta diagnos på CAD hos patienter 

som hade låg till måttlig risk för CAD [9]. En review-studie har visat att sensitiviteten och 

specificitet för SPECT vid CAD-detektering, var 87% respektive 70% [9]. En annan review-

studie har sammanfattat 22 artiklar om SPECT. Studien visade att sensitivitet för SPECT vid 

CAD-detektering låg mellan 71% och 98% i samtliga artiklar, medan specificiteten låg mellan 

33% och 91% [17]. Slutsatsen som drogs var att det inte fanns stora skillnader när det gäller 

sensitiviteten, medan specificiteten varierade mycket mellan olika studier [17]. James Tatum 

med kollegor har visat att identifiering av riskgraden för instabil angina är ett viktigt moment 

vid handläggning av patienter med akuta bröstsmärtor [19]. Att dela upp patienter på 

akutmottagningen med akuta bröstsmärtor i olika grupper beroende på riskgraden för 

hjärtinfarkt, med hjälp av EKG och kliniska prover, har visat sig vara effektivt [19]. 

Undersökning av patienter som har låg sannolikhet för instabil angina med akut vilo-SPECT 

först var säkert från ett patientsäkerhetsperspektiv [19]. Sensitivitet och specificitet för akut 

vilo-SPECT vid akut hjärtinfarkt var 100% respektive 78%. SPECT visade vilka av dessa 

patienter med låg sannolikhet för akut koronarsyndrom som behövde vidare uppföljning med 

invasiva åtgärder [19]. I gruppen med måttlig sannolikhet för instabil angina hade bara 3% av 

patienterna akut myokard infarkt (AMI). Av dessa patienter behövde bara 37% invasiv 

koronarangiografi. Av patienterna i gruppen med låg-sannolikhet för instabil angina, hade bara 

0,7% AMI [19]. 

Sammantaget tyder den höga sensitiviteten för SPECT vid CAD-detektering på att de flesta 

CAD-sjuka patienterna upptäcks vid SPECT-undersökningen [20]. Utöver att SPECT är bra för 

att ställa diagnos, kan den även ge relativt pålitliga prognoser. Flera studier har visat att personer 

med normalt eller låggradigt avvikande resultat från SPECT fick lika bra överlevnadsmöjlighet 
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som populationen i allmänhet [21] [22]. Frekvens av hjärtdöd och hjärtinfarkter hos patienter 

som hade normal SPECT var mycket låg med 0,5% risk för hjärtdöd och 0,3% risk för 

hjärtinfarkt. Risken för allvarliga hjärthändelser ökade i takt med ökad abnormitet i svaret från 

SPECT [21]. En annan review-studie sammanfattade resultaten från 14 andra studier om det 

prognostiska värdet av SPECT. Studien visade att risken för allvarliga hjärthändelser hos 

patienterna som hade stabil angina och fick normalt svar från SPECT låg på 0,6% per år. 

Frekvensen var 12 gånger högre hos patienter som hade avvikande svar från SPECT [22]. En 

annan studie med 1689 patienter som hade symptom på CAD och genomgick SPECT 

undersökning. Dessa patienter hade inga gamla infarkter eller bypass-operationer av kranskärl. 

Uppföljningen efter ett år visade att 3,5% av patienter som hade låg-risk för CAD vid SPECT-

undersökningen drabbades av patologiska hjärthändelser, medan siffran låg på 9,1% hos 

patienter som hade hög-risk vid SPECT-undersökningen [20]. Ytterligare en studie med en 

uppföljning på 11 år, av cirka 640 patienter som hade genomgått SPECT-undersökningen, 

visade att det prognostiska värdet av SPECT-undersökningen förblev konstant under 

tidsperioden [23]. Sammanfattningsvis, med hänsyn till de nämnda studierna som gjorts, finns 

det ett behov av att utvärdera överensstämmelsen av CAD-diagnostiken mellan ICA och 

SPECT på Universitetssjukhuset Örebro. 

 

Syfte 

Utvärdering av förmågan att med myokardskintigrafi upptäcka aktiv CAD, i form av 

signifikanta stenoser eller ocklusioner vid Universitetssjukhuset Örebro.  

 

Frågeställningar 

1. Hur stor andel av patienterna har genomgått koronar-angiografi och 

myokardskintigrafi? 

2. Hur många har signifikanta stenoser eller ocklusioner enligt ICA som överensstämmer 

med myokardskintigrafi-svaret?  

3. Hur väl överensstämmer lokalisationen av den patologiska defekten hos patienter med 

ett patologiskt resultat från både SPECT och ICA? 

Hypotes  

Myokardskintigrafi-resultat överensstämmer med koronarangiografi-resultat för att upptäcka 

signifikanta stenoser i kranskärl. I och med detta, bör användandet av metoden SPECT stärkas 

för att vara ett prediktivt underlag för beslut om koronarangiografi. 
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Material och Metod 

1) Studiedesign 

Studien är en retrospektiv kohortstudie. Inledningsvis valdes patienterna som hade genomgått 

en myokardskintigrafiundersökning (SPECT) på Fysiologiska sektionen på USÖ. Patienterna 

identifierades genom en sökning i ”Klinisk Portal”-Systemet. För att begränsa arbetet, infördes 

kriteriet att patienterna som inkluderades skulle ha genomgått en SPECT-undersökning mellan 

2018-01-01 och 2018-10-30. Av de utvalda patienterna, inkluderades endast patienterna som 

hade gjort både en koronarangiografiundersökning och en myokardskintigrafiundersökning 

under samma tidsintervall. Detta gjordes för att kunna jämföra dessa två metoder (se figur 3). 

Uppgifterna som hämtades från Region Örebro Läns patientjournalsystem Klinisk Portal var; 

patientens kön och ålder, datum för myokardskintigrafi-undersökning, datum för 

koronarangiografi-undersökning, svar på myokardskintigrafi-undersökningen, om det var 

normalt eller patologiskt svar, samt resultat av koronarangiografi-undersökningen. 

 

2) Myokardskintigrafi 

Myokardskintigrafi är en nukleär medicinsk metod. Under denna undersökning administreras 

ett radioaktivt ämne i blodet som sedan detekteras med gammakamera. Hjärtvävnaden får 4 % 

av blodminutvolymen vilket innebär att bara 4 % av den injicerade isotopen når hjärtat [2] [20]. 

Isotopfördelning i hjärtat är proportionell till blodflödesfördelning i kranskärlen left anterior 

descending artery (LAD), left circumflex artery (LCX) och right coronary artery (RCA) [10]. 

Gammakameror (Universitetssjukhuset i Örebro använder General Electric) detekterar 

radioaktiva ämnet i Technetium Tc-99m tetrofosmin och registrerar den radioaktiva aktiviteten 

i hjärtmuskeln [4]. Samtidigt bedöms vänsterkammarfunktionen eftersom bildinsamlingen 

under myokardskintigrafi görs under EKG-registrering [4]. Undersökningen med 

myokardskintigrafi sker under belastning och under vila. Undersökningen sker under två 

separata tillfällen, antigen endags- eller tvådagsprotokoll [4]. I Örebro körs tvådagarsprotokoll. 

Patientens maximala belastningsgräns provoceras fram med hjälp av ett arbetsprov och då 

administreras Technetium Tc-99m Tetrofosamin när patienten når åtminstone 85% av 

förväntad maxpuls (beräknas teoretiskt med 220 subtraherat med patientens ålder) eller vid 

kraftiga symtom t.ex. kraftig, typisk bröstsmärta. Maximal belastningsgräns kan även 

provoceras fram med hjälp av ett läkemedel som bidrar till en farmakologisk belastning på 

hjärtat [4]. Läkemedlet som används i Örebro är Adenosin (140 µg/kg/min) vilket administreras 

under fem minuter, varav tre minuter före isotopinjektionen och två minuter efter 
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isotopinjektionen. Bilderna från gammakameran rekonstrueras för att tolka resultaten. 

Beroende på gammastrålfotondensiteten som avges från de olika områdena i hjärtat, bedöms 

existensen och graden av perfusion i dessa områden. Visualisering av skillnader i 

isotopupptaget sker med hjälp av en färg- eller gråskala [24].  

 

3) Invasiv koronarangiografi 

Angiografi är en metod som används för avbildning av insidan av blodkärl och organ [6].  

Denna metod ger idag det säkraste resultatet vid en kranskärlavbildning [25]. Framställning av 

bilder vid koronarangiografi sker först genom att införa en kateter i ett perifert kärl, där de 

vanligaste kärlen är arteria radialis eller arteria femoralis. Sedan sprutas ett kontrastmedel in. 

Kontrastmedlet används för både lokalisering av katetersposition och för diagnostik [6].  Denna 

vätska sprider sig i blodomloppet, därefter tas röntgenbilder över det önskade området. 

Röntgenbilderna kan detektera kontrastmedlet vilket gör att alla förträngningar, stenoser och 

blockeringar i kranskärlen hittas [6]. 

 

4) Analyskriterier för patologisk bedömning 

I och med att studien syftade till att undersöka hur väl SPECT överensstämde med det kliniska 

fyndet av signifikanta stenoser så jämfördes SPECT med aktuell golden standard-metod som är 

ICA. Respektive metod gav ett resultat som påvisade patologiska eller icke patologiska fynd. 

Bedömningen om det kliniska fyndet var patologiskt eller icke-patologiskt, var subjektivt och 

gjordes av legitimerade läkare vid Universitetssjukhuset Örebro. 

Kriteriet för patologiskt fynd vid ICA-undersökning, var upptäckt av signifikanta stenoser eller 

ocklusioner i ett eller flera av kranskärlen eller deras huvudgrenar. Dessa defekter skulle ha 

krävt PCI- eller Coronary artery bypass grafting (CABG) behandling. Vid uteblivna kriterier 

räknades resultatet som icke patologiska. Vid genomförandet av ICA, räknades ateromatos samt 

lindriga stenoser som icke patologiska fynd. Skälet var att dessa förändringar vanligtvis inte 

orsakar ischemi kliniskt. Kärlet brukar vidgas vid ateromatos för att kompensera förträngningen 

[26]. För SPECT-undersökning betraktades fynd med alla belastningsutlöst ischemi och/eller 

myokardskador i en eller flera kärlförsörjningsområden som patologiska fynd. Även vid 

SPECT tolkades uteblivna kriterier som icke patologiskt. 

 

5) Analyskriterier för bedömning av lokalisation 

Som tidigare nämnt visar SPECT och ICA defekter på hjärtats blodförsörjning på två olika sätt. 

SPECT visar ischemi och myokardskador, medan ICA visar stenoser eller ocklusioner. 
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Eftersom SPECT beskriver skador i försörjningsområden för respektive kranskärl och vissa 

områden försörjs av flera kärl, går det inte alltid att bestämma vilket kärl som är orsaken till 

defekten. Exempelvis bakre-laterala väggen av hjärtat försörjs antigen från RCA eller LCX. För 

att kunna jämföra lokalisationerna på defekterna mellan SPECT och ICA, delades defekterna 

upp i två grupper. Indelningen gjordes beroende på området som var drabbat i förhållande till 

de försörjande kärlen. Första gruppen inkluderade defekter i främre området av hjärtat, vilket 

motsvarade signifikanta stenoser i LAD vid ICA. Andra gruppen inkluderade defekter i bakre 

och bakre-laterala området, vilket motsvarade signifikanta stenoser i LCX och eller RCA. De 

gemensamma kriterierna för båda metoderna var antigen defekt i främre området eller bakre 

och bakre-laterala området. Det räckte med att en lokalisation från den ena metoden 

överensstämde med en lokalisation från den andra metoden, för att resultaten skulle bedömas 

som att lokalisationerna överensstämde.  

 

6) Statistisk analys 

Patienterna delades in i två grupper som representerade den patologiska statusen av signifikanta 

stenoser eller ocklusioner. Den patologiska statusen benämndes Coronary Artery Diseases 

(CAD). Närvaro av signifikanta stenoser eller ocklusioner vid ICA bedömdes vara aktiva CAD, 

medan frånvarande eller behandlade signifikanta stenoser eller ocklusioner kategoriserades som 

inaktiva CAD. I gruppen aktiv CAD, inkluderades patienter med patologiskt resultat från ICA 

som antigen hade patologiskt (sant positiv) eller icke patologiskt (falskt negativ) svar från 

SPECT. I den andra gruppen inaktiv CAD, inkluderades patienter med icke patologiska svar 

från ICA, som antigen hade patologiskt (falskt positiv) eller icke patologiskt (sant negativ) 

resultat från SPECT (se tabell 1). För att jämföra respektive resultat från SPECT med ICA, 

användes en diagnostisk testmetod (Altman) [7] som gav värden på sensitiviteten, 

specificiteten, noggrannheten, det positiva prediktiva värdet och det negativa prediktiva värdet. 

Altman definierar värdena enligt följande:” The sensitivity is the proportion of true positives 

that are correctly identified by the test. The specificity is the proportion of true negatives that 

are correctly identified by the test.  Positive predictive value (PV +) is the proportion of 

patients with positive test results who are correctly diagnosed. Negative predictive value (PV 

-) is the proportion of patients with negative test results who are correctly diagnosed” [7].  

Med andra ord, sensitivitet och specificitet är två sätt för att kvantifiera testets diagnostiska 

förmåga. Medan PV- och PV+ ger information om hur pass bra testet är att upptäcka defekten 

[7]. Beräkningen av dessa värden: sensitivitet = TP / (TP + FN), specificitet = TN / (FP + TN), 

noggrannhet = (TP + TN) / (TP + FP + FN +TN), PV+ = TP / (TP + FP), PV- = TN / (FN + 
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TN) [7].  Cohen's kappa coefficient och Phi coefficient användes för att skatta den exakta 

korrelationen mellan dessa två tester. För att bestämma hur väl lokalisationen av de patologiska 

defekterna överensstämde mellan fallen som fick patologiskt svar vid både ICA och SPECT, 

beräknades sensitivitet, specificitet samt noggrannhet för SPECT vid lokalisering av defekter i 

olika områden.  

 

7) Etiskt övervägande 

Blanketten Uppdraget projektbaserad kvalitetssäkring på Fysiologsektion, som används vid 

godkännande för forskningsverksamhet och är obligatoriskt vid journalstudier, har 

undertecknats av professor Magnus Grengård, programansvarig vid Örebro Universitet, 

överläkare Stella Cizinsky, verksamhetschef på Hjärt-lung-fysiologiska kliniken vid USÖ och 

specialistläkare Dimitrios Mavropoulos på fysiologsektionen. Den undertecknade handlingen 

har diarieförts i Region Örebro läns Platina-system som nummer 18-RSS8761-1. Därmed finns 

ett godkännande från olika parter, dels från Region Örebro Län och även från 

Universitetssjukhuset i Örebro. 

 

En etikprövning genom Etikprövningsnämnden bedömdes som icke nödvändig, eftersom 

arbetet var en retrospektiv journalgenomgång. Uttag av data från journalerna och lagring av 

dessa skedde på ett systematiskt och anonymt sätt som inte innebar någon stor risk för 

forskningsdeltagarnas hälsa och personliga integritet. Detta grundar sig på att patienternas 

undersökning redan hade genomförts, vilket minimerade risken för att deras hälsa skulle 

komma till skada. Samtidigt fanns det naturligtvis en risk att materialet som användes under 

arbetet skulle nå ut till obehöriga personer. Detta förebyggdes genom att alla 

journalgenomgångar utfördes på sjukhusets datorer i USÖ. Materialet som användes utanför 

sjukhuset saknade både namn och personnummer på patienterna, vilket gjorde dessa anonyma. 

Den retrospektiva databearbetningen skulle inte påverka patienternas omhändertagande eller 

behandling. Dessutom kommer resultaten från denna studie att utvärdera effekten av de 

medicinska åtgärderna som dessa patienter har genomgått, vilket tolkas som en positiv 

återkoppling till både verksamheten och patienterna. 
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Resultat 

248 patienter genomgick myokardskintigrafi under tidsintervallet. 143 patienter var män och 

105 kvinnor. Åldersintervallet för de 248 patienterna var mellan 31 och 88 år. Endast 63 av 

dessa patienter hade även genomgått en koronarangiografiundersökning.  

Vissa avvikande fall kunde noteras. Två patienter gjorde koronarangiografiundersökningen 

under den andra december 2017 och den tredje december 2017, vilket var utanför tidsintervallet. 

Dessa inkluderades ändå, dels för att myokardskintigrafi för respektive patient hade genomförts 

under intervallet, samt att tiduppehållet inte var långt. En annan patient exkluderades, då 

patientens resultat från dennes koronarangiografiundersökning fattades i journalen. Dessutom 

hade en av de 63 patienterna genomgått två separata undersökningar av både SPECT och 

koronarangiografiundersökningar under tidsintervallet. Detta fall räknades som två olika utfall, 

eftersom man kunde betrakta respektive undersökning som ett eget fall. Vid ett fall hade 

patienten väldigt tunna kranskärl, den ansvariga läkaren bedömde att det var orsaken till 

ischemi, därför tolkades fyndet som patologiskt vid ICA.  Efter att har tagit hänsyn till 

avvikelserna, fick man fram 62 patienter som hade 63 olika fall. Av dessa 63 fall inkluderades 

i det totala resultatet bara 57 fall som tillhörde 56 patienter. Dessa 57 fall utförde SPECT-

undersökningen först (se figur 3). Resultatet för de 6 patienterna som genomgick ICA först 

presenterades i ett separat stycke. Delningen gjordes då syftet med studien var att undersöka 

om SPECT är en bra initial undersökningsmetod vid CAD-detektering. De här 57 fallen kunde 

visa hur pass bra SPECT var som initial undersökningsmetod vid CAD-detektering. Av de 56 

patienterna var 39 (70%) män och 17 (30%) kvinnor. Medelåldern var 67,3 år, där äldsta 

patienten var 82 år och yngsta patienten var 38 år.   

 

Resultat från ICA 

Av de 57 ICA-ingrepp som utfördes efter SPECT-undersökningen, bedömdes 28 (49%) fall 

som patologiska. Man bedömde 29 fall (51%) som icke patologiska (se figur 4).   

 

Lokalisationen av patologi vid ICA-undersökning  

Vid ICA-undersökning hittades signifikanta stenoser i ett enskilt kärl vid 17 fall. Signifikanta 

stenoser i två separata kärl hittades vid 8 fall. Signifikanta stenoser i alla 3 kärl hittades vid 3 

fall. Eftersom vänstra huvudstammen grenar sig i LAD och LCX har signifikanta stenoser i 

detta kärl inkluderats som stenoser i både LAD och RCA. Signifikanta stenoser i LAD hittades 

vid 20 (35%) fall, i LCX vid 10 (18%) fall och i RCA vid 12 (21%) fall. Enligt 
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grupperingsmodellen som beskrevs i metoden hade 20 (35%) fall defekt i främre området. 

Medan 18 (32%) fall hade defekt i bakre och bakre-laterala området. (se figur 5).  

 

 

 

Figur 3. Indelning av patienter samt fall. Utav 248 patienter som utförde SPECT gjorde 63 

stycken ICA också. En patient blev utesluten och en annan hade två fall. 56 patienter gjorde 

SPECT-undersökningen först medan 6 fall gjorde ICA-undersökningen först. 

 

 

Resultat från SPECT 

Av alla 57 SPECT-undersökningar var 52 (91%) resultat patologiska, 25 av dem hade även ett 

patologiskt svar vid ICA. Man bedömde 5 (9%) fall vid SPECT som icke patologiska, 2 fall av 

dem fick även icke patologiska resultat från ICA. Indelning av resultat enligt Altman modell, 

gav två olika grupper. Den ena gruppen med aktiv CAD och den andra gruppen med inaktiv 

CAD. Resultatet från SPECT bedömdes som, 25 sant positiva resultat, 2 sant negativa resultat, 

28 falsk positiva och 3 falsk negativa. TP= 25 TN=2 FP=27 FN= 3. (se figur 4) (se tabell 1). 
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Tabell 1. Aktiv CAD representerar fallen som visade patologiska resultat vid ICA. Inaktiv 

CAD representerar fallen som visade icke patologiska resultat från ICA. SPECT+ 

representerar fallen med patologiska svar vid SPECT. SPECT- representerar fallen som 

visade icke-patologiska svar vid SPECT. 

 SPECT+ SPECT- Totala antalet 

Aktiv CAD  TP=25 FN=3 28 

Inaktiv CAD  FP=27 TN=2 29 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bilden visar att 25 fall överensstämde patologiskt och 2 fall överensstämde icke 

patologiskt vid både undersökningarna. Ingen överensstämmelse noterades vid 30 fall, där 27 

fall var endast patologiska vid SPECT och 3 fall var endast patologiska vid ICA. 

 

Lokalisationen av patologi vid SPECT-undersökning 

Ischemi eller myokardskador eller både och hittades vid 23 (40%) SPECT-fall i LAD:s 

försörjningsområde, vid 13 (23%) SPECT-fall i LCX:s försörjningsområde, vid 20 (35%) 

SPECT-fall i RCA:s försörjningsområde och vid 9 (16%) SPECT-fall i områden som försörjdes 

antigen från RCA eller LCX (bakre-laterala väggen). Eftersom bakre-laterala väggen försörjs 

från både RCA och LCX så var det oklart om det patologiska fyndet beror på en signifikant 

stenos i RCA eller LCX. Enligt grupperingsmodellen som beskrevs i metoden hade 23 (40%) 

25

2

27

3

30

Antalet överensstämmelser mellan 
undersökningarna

Fall som överensstämde patologiskt Fall som överensstämde normalt

Patologiska fall endast på myokkardscintigrafi Patologiska fall endast på koronoangiografi
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SPECT-fall defekt i främre området och 40 (70%) SPECT-fall hade defekten i bakre och bakre-

laterala området (se figur 5). Lokaliseringen kunde räknas på ett ytterligare sätt. En annan 

synvinkel skulle kunna vara att man betraktar alla RCA/LCX svar från SPECT som defekt i 

försörjningsområdena för både RCA och LCX. På detta sätt överensstämde lokalisationerna 

mellan ICA och SPECT vid resultat RCA/LCX från SPECT, när någon signifikant stenos 

hittades i RCA eller LCX eller i både två. Enligt den här modellen fick man 23 fall med defekt 

i områden som försörjs av LAD vid SPECT-undersökningen. Av dessa hade 7 fall en signifikant 

stenos i LAD vid ICA-undersökningen (se tabell 2). Vid SPECT-undersökning hade 22 fall 

defekt i områden som försörjs av LCX, av dessa hade 7 fall även en signifikant stenos i LCX 

vid ICA-undersökning (se tabell 3). Vid SPECT-undersökning hade 29 fall defekt i områden 

som försörjs av RCA, av dessa hade 11 fall även en signifikant stenos i RCA vid ICA-

undersökning (se tabell 4). De 9 fall som hade defekt i RCA/LCX försörjningsområde vid 

SPECT fick olika svar från ICA. Av dessa 9 fall hade 3 fall signifikanta stenoser i både RCA 

och LCX vid ICA. Ytterligare 3 fall hade signifikanta stenoser i RCA, men inte i LCX vid ICA. 

De 3 sista fall som visade defekt i RCA/LCA vid SPECT, hade inga signifikanta stenoser i RCA 

eller LCX vid användning av ICA. Det resulterade i att 6 fall av RCA/LCX räknades som sant 

positiva fall vid jämförelse av lokalisation med ICA. De andra 3 fallen räknades som falsk 

positiva vid jämförelse av lokalisation med ICA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Vid SPECT-undersökning hade 40% av fallen defekt i främre området medan 70% av 

fallen hade defekt i bakre och bakre-laterala området. Vid ICA-undersökning hade 35 % av 

fallen defekt i främre området och 32 % av fallen hade defekt i bakre och bakre-laterala 

området. 



18 
 

Korrelation mellan resultaten 

Total sensitivitet för SPECT i relation till ICA var 89%, specificitet var 7% och noggrannhet 

var 47%. PV+ var 48% och PV- värde var 40% (se tabell 7). Överenskommelse mellan SPECT 

och ICA för detektering av CAD räknades med Phi- och kappakoefficienter, kappa= - 0,03 och 

Phi= - 0,492. Korrelationen mellan dessa två tester var svag negativ korrelation enligt Phi 

medan Kappa visade att det inte fanns någon korrelation alls. 

 

Vid SPECT-undersökning hade 23 (40%) fall defekter i främre området, av de hade även 7 fall 

signifikanta stenoser i främre området vid ICA-undersökning (se tabell 5). Defekter i bakre och 

bakre-laterala området noterades i 40 (70%) fall vid SPECT-undersökning, av de hade 16 fall 

även signifikanta stenoser i bakre och bakre-laterala området (se tabell 6). SPECT sensitivitet, 

specificitet och noggrannhet för lokalisering av defekter i förhållande till ICA i främre området 

var 35%, 57% och 49% respektive. Medan för bakre och bakre-laterala området blev resultaten 

88% för sensitiviteten, 44% för specificiteten och 54% för noggrannheten (se tabell 7). 

Sensitivitet, specificitet och noggrannhet för SPECT vid lokalisering av LAD-defekter blev 

35%, 57% och 49%, vid LCX-defekter blev värdena 68%, 70% och 68% respektive. SPECT 

sensitivitet, specificitet och noggrannhet för lokalisering av RCA-defekter blev 92%, 60% och 

67% respektive (se tabell 7). 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar antal fall som hade patologiska fynd i LAD vid ICA och i LAD:s 

försörjningsområde vid SPECT. (+) betyder att det hittades ett patologiskt fynd i LAD och i 

LAD:s försörjningsområde vid respektive undersökning. (–) betyder att inget patologiskt fynd 

hittades i LAD och i LAD:s försörjningsområde vid respektive undersökning. 

 

LAD SPECT+ SPECT- Total  

ICA+ 7 13 20 

ICA- 16 21 37 
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Tabell 3. Tabellen visar antal fall som hade patologiska fynd i LCX vid ICA och i LCX:s 

försörjningsområde vid SPECT.  (+) betyder att det hittades ett patologiskt fynd i LCX och i 

LCX:s försörjningsområde vid respektive undersökning. (–) betyder att inget patologiskt fynd 

hittades i LCX och i LCX:s försörjningsområde vid respektive undersökning. 

 

LCX SPECT+ SPECT- Total 

ICA+ 7 3 10 

ICA- 15 32 47 

 

 

 

 

Tabell 4. Tabellen visar antal fall som hade patologiska fynd i RCA vid ICA och i RCA:s 

försörjningsområde vid SPECT. (+) betyder att det hittades ett patologiskt fynd i RCA och i 

RCA:s försörjningsområde vid respektive undersökning. (–) betyder att inget patologiskt fynd 

hittades i RCA och i RCA:s försörjningsområde vid respektive undersökning. 

 

RCA SPECT+ SPECT- Total 

ICA+ 11 1 12 

ICA- 18 27 45 

 

 

 

 

Tabell 5. Tabellen visar antal fall som hade ett patologiskt fynd i främre området vid ICA och 

SPECT. (+) betyder att det hittades ett patologiskt fynd i främre området vid respektive 

undersökning. (–) betyder att inget patologiskt fynd hittades i främre området vid respektive 

undersökning. 

 

Främre området SPECT+ SPECT- Totala 

ICA+ 7 13 20 

ICA- 16 21 37 
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Tabell 6. Tabellen visar antal fall som hade ett patologiskt fynd i bakre och bakre-laterala 

området vid ICA och SPECT. (+) betyder att det hittades ett patologiskt fynd i bakre och 

bakre-laterala området vid respektive undersökning. (–) betyder att inget patologiskt fynd 

hittades i bakre och bakre-laterala området vid respektive undersökning. 

 

Bakre och bakre-

laterala området SPECT+ SPECT- Total 

ICA+ 16 2 18 

ICA- 24 15 39 

 

 

Tabell 7. Statistiska mått av SPECT för detektion och lokalisering av CAD i förhållande till 

ICA, som är satt till 100%. 

 Sensitivitet Specificitet Noggrannhet 

Främre området  35% 57% 49% 

Bakre och bakre-laterala området 89% 38% 54% 

LAD lokalisation  35% 57% 49% 

LCX lokalisation 68% 70% 68% 

RCA lokalisation  92% 60% 67% 

CAD-detektering 89% 7% 47% 

 

 

Resultatet från de 6 patienterna som utförde ICA innan SPECT 

När invasiv koronarangiografi utfördes först och patienten samtidigt fick en behandling i form 

av PCI eller CABG där behandlingen lyckades, bedömdes resultatet från ICA som icke-

patologiska. Detta eftersom behandlingen motverkade signifikanta stenoserna och resulterade i 

inaktiv CAD. I sin tur skulle myokardskintigrafi visa resultatet av behandlingen. Det bedömdes 

antigen att det var en lyckad behandling (icke-patologiska fynd) eller icke-lyckad behandling 

(patologiska fynd). Alla 6 fall fick icke-patologisk bedömning från ICA. När SPECT utfördes 

efteråt fick 5 fall icke-patologisk bedömning och ett fall bedömdes som patologiskt. Sensitivitet 

kunde inte räknas eftersom det fattades patologiska fall från ICA. SPECT-specificiteten och 

noggrannheten för dessa fall var 83%.  
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Diskussion 

Detektionsförmåga hos SPECT 

Resultatet från denna studie stämde inte helt överens med hypotesen. Vid jämförelse med andra 

studier som hade beräknat sensitivitet, specificitet samt noggrannhet för SPECT vid CAD-

detektion i relation till ICA, märktes stora avvikelser när det gäller specificiteten [17] [27]. En 

metaanalysstudie jämförde och presenterade andra studier med totalt 35 268 patienter. 

Sensitivitet och specificitet för SPECT med olika radioaktiva ämnen för detektion av CAD i 

relation till ICA låg mellan 84% och 90,5% för sensitiviteten, samt 69% och 81% för 

specificiteten [27]. Det är viktigt att uppmärksamma att jämförelsen mellan sensitivitet och 

specificitet från olika studier inte är enkel. Flera faktorer såsom patientval och studiedesign 

skiljer sig mellan de olika studierna. Exempelvis exkluderade kriterierna för aktiv CAD i 

föreliggande studie alla icke-signifikanta stenoser samt ateromatos. ICA som var golden 

standard för att ställa diagnosen aktiv CAD, användes inte hos alla patienter som genomgått 

SPECT. Hänvisning till ICA var mer sannolik när SPECT visade abnorma resultat, 91% av 

patienter som gjorde ICA hade patologiskt svar från SPECT. Det tyder att resultaten kunde ha 

påverkats av efter-test referral bias, som i sin tur kunde ha gett felaktigt låga specificitetvärden 

[39]. 

 

En studie i Saudiarabien hade en liknande studiedesign och metod för patientval som 

föreliggande studie [28]. Denna studie fick också ett lågt värde för specificiteten, som då 

uppmättes till 20%. Deras förklaring var Referral bias. Hade alla patienter med normala svar 

från SPECT och ingen ICA-undersökning räknats som sant negativa fall, skulle specificiteten 

ligga på 67% [28]. Ett annat exempel på att metodval kunde påverka specificitet visades i en 

studie från Holland [29]. Studien räknade sensitivitet samt specificitet för SPECT vid CAD-

detektering hos patienter med gamla hjärtinfarkter. Uteslutningen av patienter med gamla 

PCI/CABG behandlingar har ökat specificiteten från 55% till 68%. Utöver detta kunde ändring 

av kriterier för patologiskt svar vid SPECT från ischemi och/eller myokardskada, till endast 

belastningsutlöst ischemi öka specificiteten från 55% till 73%. Specificiteten fick ett högre 

värde genom att minska falskt positiva fall och öka sant negativa fall [29]. 

 

I nuvarande studie var kriterierna för patologiskt svar från SPECT breda och alla defekter 

räknades som patologiska svar, oavsett storleken och svårighetsgraden. Detta kunde påverka 

PV+. De flesta patienterna som inkluderades i studien fick ett patologiskt svar från SPECT 
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medan mindre än hälften av dessa fick ett patologiskt svar från ICA. En annan studie hade ett 

bättre värde på PV+. Deras metod krävde minst 3 poäng i Summed Stress Score (SSS) för att 

bedöma SPECT-resultatet som patologiska [28]. Det betyder att färre patienter fick patologiskt 

svar från SPECT. Färre falsk positiva fall leder till högre PV+ [28] [7].  

 

De dåliga värdena för Phi och Kappa beror på att de flesta patienter som gjorde ICA efter 

SPECT hade ett positivt svar från den sistnämnda metoden. Bara 5 fall av de som fick ett 

negativt svar från SPECT utförde en ICA efteråt. Då visade ICA att 3 av dessa var patologiska. 

Värdena på dessa två koefficienter skulle vara högre om flera fall med negativt svar från SPECT 

utförde en ICA efteråt. Det vill säga att flera sant negativa fall skulle hittas. Värdena på Phi och 

Kappa skulle vara 0,126 respektive 0,086 om sensitivitet, specificitet och noggrannhet för 

SPECT räknades för alla 63 fall.   

 

Resultaten från de 6 patienterna som utförde ICA först visade mycket bra överenstämmelse 

mellan ICA och SPECT. Där specificiteten och noggrannhet låg på 83%, sensitiviteten kunde 

inte räknas eftersom ingen patient fick patologiska svar vid ICA-undersökning. Man kan inte 

dra stora slutsatser av dessa resultat på grund av det låga patientantalet.  

 

SPECT och patientsäkerhet 

Trots de oväntade statistiska värdena för SPECT från nuvarande studie är undersökningen 

fortfarande en säker metod för CAD-detektering från ett patientsäkerhetsperspektiv. Det höga 

sensitivitetsvärde 89% tyder på att de allra flesta sjuka patienterna fick ett patologiskt svar från 

SPECT. Det stämmer överens med vår hypotes att SPECT kan upptäcka patienter som behöver 

efterföljande invasiva åtgärder och därför kan man ha SPECT som gate-keepertest. Culprit-

lesioner är stenoser som kan leda till akut kranskärlsjukdom [30]. En studie har visat att SPECT 

var bra för att hitta dessa stenoser i jämförelse med ICA. SPECT-undersökningen kunde spåra 

84% av Culprit-lesioner. Utöver detta kunde SPECT underlätta bestämningen av vilka fall med 

CAD som behövde revaskularisering [30].  Diagnostic yield från invasiv koronarangiografi 

ökar när man undersöker patienterna initialt med SPECT. I USA visade en stor studie att bara 

38% av patienter utan tidigare diagnosticerad CAD som undersöktes direkt med ICA hade en 

obstruktiv CAD, det vill säga 62% av patienterna undersöktes med invasiva åtgärder utan att 

påvisa CAD [31]. Å andra sidan fick 74,4% av patienterna som initialt undersöktes med SPECT 

ett positivt svar och diagnosticerades med CAD vid utförande av ICA enligt en annan studie 

[18]. 
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I föreliggande studie fick 3 patienter med signifikanta stenoser icke-patologiska svar från 

SPECT. En patient hade den signifikanta stenosen i vänstra huvudstammen och två i LAD. 

Vänstra huvudstammen grenar sig i LAD och LCX. En signifikant stenos i huvudstammen kan 

möjligen orsaka en homogen perfusionsdefekt i alla områden i hjärtat. Eftersom SPECT visar 

defekter genom att detektera heterogeniteten i isotopensfördelning i olika områden av hjärtat, 

kan en signifikant stenos i huvudstammen missas eller misstolkas vid SPECT.  

 

Hos patienterna med de 27 falsk positiva resultaten utfördes ICA i onödan. 18 av de 27 hade 

avvikelser såsom ateromatos och icke signifikanta stenoser vid ICA. De här avvikelserna 

uppfyllde inte kriterierna för att bedömas som patologiska. Men trots det bör man 

uppmärksamma alla positiva resultat från SPECT. Dessa kan ha ett visst prognostiskt värde. 

Denna grupp av patienter möter en högre risk för att få patologiska hjärthändelser i framtiden 

än andra grupper med negativa svar [20] [21] [22]. Detta tyder på att SPECT förmodligen har 

visat dolda kranskärlavvikelser som inte synts via ICA. Från ett patientsäkerhetsperspektiv bör 

patienter med positiva svar från SPECT undersökas mer noggrant och erbjudas kontinuerlig 

uppföljning. En studie har visat att många patienter som fick angina pectoris och 

myokardischemi vid undersökningen med icke-invasiva metoder inte hade signifikanta stenoser 

vid utförande av ICA. Dessa patienter hade andra förklaringar till ischemi och angina. 

Vanligaste avvikelserna var endoteldysfunktion, ateroskleros, hjärtmuskelbrygga och 

mikrovaskulära dysfunktioner [40] [41]. Ytterligare studie har visat att 60% av kvinnliga 

patienter och 30% av manliga patienter med angina pectoris inte hade funktionella 

kranskärlsstenoser vid utförande av ICA. Dock hade denna grupp av patienter större risk för 

framtida patologiska kardiovaskulära händelser samt högre dödlighetsfrekvens vid jämförelse 

med en kontrollgrupp utan ischemisk hjärtsjukdom [42]. 

 

Lokaliseringsförmåga hos SPECT 

Som tidigare nämnt kunde SPECT-undersökningen i nio av fallen inte lokalisera exakt om 

defekten låg specifikt i områdena som försörjs av RCA eller LCX. Därmed kunde man dela upp 

lokaliseringen i ett främre område samt ett bakre och bakrelateralt område. Sensitivitet, 

specificitet samt noggrannhet för lokalisering från nuvarande studie visade att SPECT var bättre 

på att detektera defekter i bakre och bakre-laterala området än främre området. Andra studier 

har visat att SPECT hade liknande specificitet- samt sensitivitetvärden för detektion av defekter 
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i olika områden av hjärtat [32] [33]. Dessa studier hade en annan studiedesign och metod vilket 

försvårar att dra generaliserbara slutsatser vid jämförande av resultaten studierna emellan. 

 

Indelning av lokalisationen på patologi enligt den andra modellen där RCA/LCX svaren vid 

SPECT motsvarade signifikanta stenoser i LCX och eller vid ICA var bra. Den gav en mer 

detaljerad information om defektens lokalisation. Tolkningen är inte enkel; många av de falskt 

positiva och falskt negativa fallen kunde ha misstolkats för patologiska resultatet med 

lokalisationer i främre området eller bakre samt bakre-laterala området. I denna modell blev 

risken mindre för misstolkning, speciellt för RCA. I de 6 sant positiva fallen för lokalisering i 

RCA/LCX vid SPECT hittades signifikanta stenoser i RCA vid ICA. Genom denna analys fick 

man fram att SPECT var bättre på att lokalisera stenoser i RCA än andra kranskärl.  Vissa 

studier som beräknade sensitivitet samt specificitet för lokalisering av patologiska fynd vid 

SPECT-undersökning visade också att SPECT var bäst på att lokalisera RCA-defekter [34]. 

SPECT är inte en optimal metod för att lokalisera vilka kranskärl som är drabbade av 

signifikanta stenoser. Det är inte heller huvuduppgiften för SPECT, utan detektering av CAD 

är huvudmålet vid SPECT-undersökning. Därför påverkar inte dessa resultat pålitligheten för 

SPECT i relation till undersökningens syfte. 

 

Olika farmakologiska ämnen och kameror 

Som tidigare nämndes kunde belastning på hjärtat utföras med hjälp av olika farmakologiska 

ämnen. Dessutom finns det olika kameror och isotopämnen som används för detektering av 

perfusionsdefekter. Olika sjukhus och kliniker använder olika kameror, isotoper och läkemedel. 

Därför har olika kameror, isotoper och läkemedel använts för patienterna i de olika studier som 

refererats till. Detta påverkar inte resultaten som föreliggande studie fick. Många studier har 

visat att användning av olika isotoper, kameror samt belastningsutlösande läkemedel vid 

SPECT-undersökningar ger liknande resultat. Inga signifikanta skillnader vid SPECT-

undersökning mellan arbets- samt farmakologisk utlöst ischemi förekom [35] [36] [37] [38].   

 

Begränsningar 

Den största begränsningen med denna studie var att de flesta patienterna som gjorde ICA hade 

ett positivt svar från SPECT. Detta kallas för Referral bias, och ledde till att färre patienter 

matchade de statistiska kriterierna. En annan begräsning var att bedömningen av det kliniska 

fyndet vid de olika undersökningarna var subjektivt. Denna utfördes av legitimerade läkare vid 
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Universitetssjukhuset Örebro, vilket kan ha gett några felaktiga bedömningar. Kriterier för 

patologiskt SPECT utgjorde en annan begräsning. Alla defekter på SPECT oavsett graden eller 

storleken räknades som patologiska. Ytterligare en begräsning från SPECT var RCA/LCX-

svaret. Detta svar begränsade möjligheten för en noggrann utvärdering av defektlokalisering. 

Slutligen användes två modeller för indelning av fall beroende på lokalisationen av defekten. 

Båda dessa modeller har förmodligen gett falska TP fall.  

 

Rekommendation 

Vi rekommenderar flera liknande studier inom Region Örebro Län. Detta kan ge ytterligare 

underlag för att SPECT är en säker metod vid CAD-detektering hos patienter med låg till 

måttlig risk för CAD.   

 

Slutsats 

Resultaten från SPECT hade en negativ överensstämmelsegrad med resultaten från ICA sett till 

USÖ, vid utförande av båda två undersökningarna på samma patienter. Trots det låga 

specificitetvärdet och det relativt låga värdet på PV+ kan SPECT fortfarande rekommenderas 

som initial undersökning vid utvärdering av CAD. De flesta sjuka uppvisade patologiska svar 

vid SPECT. Metoden kan minska antalet patienter som genomgår invasiva åtgärder vid 

utvärdering av CAD. Denna metod är dock inte speciellt bra för lokalisering av defekter och 

den bästa lokaliseringen uppvisades för defekter i RCA.  
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