
 
 

 
 

Örebro universitet  
Institutionen för hälsovetenskap och medicin  
Enheten klinisk medicin  
Program: Biomedicinsk analytikerprogrammet med fysiologisk inriktning  
Kurs: BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete  
Datum:2014-05-12 
 

 

 

 

 

Manuell- och semi-automatisk mätning av 
carotis intima-media tjocklek hos yngre 

och äldre individer. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Författare: Johanna Star-Tenn 
Handledare: Anita Hurtig-Wennlöf 
Bitr. prof. Örebro universitet. 



 
 

 
 

Abstrakt 
 
Carotis intima-media tjocklek (CIMT) är ett mått som korrelerar med arterioskleros och 

används vid riskbedömning av framtida hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet med denna studie är 

att jämföra manuell och semi-automatisk mätmetod, samt studera om eventuellt 

metoddifferensen skiljer sig åt beroende på ålder. Studien avser även att undersöka vilken av 

metoderna som är mest tidseffektiv. 

 

I studien deltog 30 försökspersonen indelat i två åldersgrupper. CIMT mättes på vänster och 

höger sida med manuell och semi-automatisk mätmetod. Undersökningstiden och 

tidsåtgången för mätmetoderna mättes.  

 

För hela undersökningsgruppen förekom en signifikant skillnad mellan den manuella och 

semi-automatiska mätmetoden (p= <0,001). Separata åldersgruppsanalyser visade att 

metodskillnaden var tydlig i grupp <30 år (p= <0,001) medan i grupp >60 år förekom ingen 

signifikant skillnad mellan mätmetoderna (p= 0,072). 

 

Bildkvaliteten och operatören har alltid stor betydelse för resultatet av CIMT. Bildkvaliteten 

har särskild stor betydelse vid en semi-automatisk mätning. Ett bra protokoll och 

maskininställningar skulle förbättra bildkvaliteten och därmed även studiens resultat och 

reproducerbarhet.  

Sökord: Carotis intima media tjocklek, manuell och semi-automatisk mätmetod, tidsåtgång. 
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Bakgrund 
 

Carotis intima-media tjocklek (CIMT) är ett mått som visar en korrelation mellan 

intima-media tjockleken i arteria carotis och generellt utbredd arterioskleros med hjälp 

av ultraljud. Sedan 80-talet har mätningen av CIMT använts för att upptäcka subkliniska 

tecken på arterioskleros, kärlväggstjocklek och plackförekomst (1,2). I många stora 

studier har CIMT visat sig vara en markör för insjuknande i kardiovaskulär sjukdom 

(CVD), hypertension och stroke. Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och 

kärlsjukdomar och därför är det viktigt att tidigt få en diagnos vid CVD. Sedan 1987 har 

antalet döda på grund av CVD minskat kontinuerligt och för att denna trend ska 

fortsätta behövs det pålitliga metoder för att tidigt kunna kartlägga CVD (3).  CIMT 

tillsammans med plackmätning har därför en stor användning i bedömningen om 

riskfaktorer för CVD (2,4-23). Användningen av CIMT för riskbedömning har ökat 

avsevärt under de senaste 20 åren och används i många riskbedömningsskalor för att 

förutse framtida CVD (4). Kunskapen om CIMT och dess korrelation med CVD, stroke 

och hypertension används för att förebygga och minska mortaliteten samt öka 

folkhälsan, ju tidigare en riskbedömning kan göras ju större möjlighet finns det att 

stoppa progressen (4,7,8,10,23).  

Ultraljud är en av de vanligaste undersökningarna för hjärta och kärl. Brightness-mode 

(B-mode) ultraljud är det som används vid en CIMT mätning för att visualisera 

kärlväggen (7,10,11,18,20). Vid B-mode används en färgskala för att framställa en bild 

där ett kraftigt eko framställs som en ljus färg i bilden då reflektionen är stor och mindre 

ekon framställs istället i en mörkare färg. Detta leder till att en tvådimensionell bild 

framstår då flera hundratals av dessa signaler samlas in samtidigt (12). Intima-median 

framstår i bilden med hjälp av B-mode som två parallella linjer med högre ekotäthet, det 

vill säga ljusare streck på grund av reflektionen på gränsytan mellan vävnadslagren. 

Linjerna utgör gränsen mellan intima-lumen och gränsen till media-adventitia och 

mellan dessa mäts CIMT (4,13,14,24). 
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Figur 1: Bilden till vänster visar Carotis intima-media tjocklek (CIMT) avbildning med hjälp av 

brightness- mode ultraljud. Bilden till höger visar kärlväggens rörelse under ett par hjärtcyklar i rutan. 

Bilden tagen från Bauer et al. (4)  

CIMT varierar med ca 5-10% under en hjärtcykel och är som störst under slutdiastole. 

För att mäta den största möjliga tjockleken bör alltså mätningen av CIMT ske på 

EKG:ts R-tagg samt att mätningens reproducerbarhet ökar om mätningen sker på en 

distinkt punkt i EKG:t ofta R-taggens topp (4). Bildkvaliteten vid en CIMT-mätning är 

avgörande för att få ett korrekt resultat då vinkeln som ultraljudsstrålen träffar 

kärlväggen i är avgörande för att inte missa det tjockaste området av kärlväggen (1). På 

grund av att arteriosklerosen ofta förekommer oregelbundet, är bästa tillvägagångssätt 

för att fånga så optimal data som möjligt, att mäta från olika vinklar. Om inte olika 

vinklar används rekommenderas istället att data från flera bilder samlas in även om inte 

vinkeln ändras (15).  

Metoder för att mäta CIMT 
Idag förekommer flera olika metoder för att mäta CIMT. Den manuella mätmetoden var 

den första som användes för att mäta CIMT tills under mitten av 90-talet då den semi-

automatiska mätmetoden utvecklades genom att ett kantdetekteringsprogram 

framställdes (4,14,16). Den mätmetod som är mest använd på klinik är den manuella 

mätmetoden, dock varierar den manuella mätmetodens resultat beroende på operatören 

(20). Vid en manuell mätning av CIMT markeras intimans övre gränsyta till den övre 

gränsytan mellan media-adventitia, så kallad ”leading edge to leading edge” (13, 15, 

24). Operatörer varierar i sitt resultat av undersökningen, detta kan bero på faktorer som 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed?term=Bauer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23135891
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erfarenhet, bildtolkning och hantering av styrkulan (11,20). För att minska variationen 

mellan operatörer utvecklades en semi-automatisk mätmetod med ett automatiskt 

kantdetekteringsprogram. Utvecklingen av det automatiska analysprogrammet började 

med en mjukvara på en vanlig dator dit bilderna från ultraljudsundersökningen 

överfördes för att analyseras. Detta var dock mycket tidskrävande och viss bildkvalitet 

förlorades vid överföringen av bilderna. Därför utvecklades en mjukvara som kunde 

appliceras direkt i ultraljudsmaskinen vilket ledde till bättre kvalitet av den semi-

automatiska mätmetoden (20). Det automatiska analysprogrammet har sedan dess 

fortsatt att utvecklas, bland annat har en ny mjukvara (intimascope software) utvecklats 

som lett till att en tio gånger så hög axial upplösning än som tidigare har använts kan 

användas. Detta innebär en möjlighet till ett större antal mätpunkter och därmed en 

högre reproducerbarhetsförmåga och tillförlitlighet. Mjukvaran känner av avstånd som 

är mindre än 0,01 mm vilket har lett till att undersökningarna har blivit noggrannare och 

har en högre säkerhet, framförallt jämfört med den manuella mätmetoden där 

operatörens ögonmått och hantering av styrkulan är de avgörande faktorerna för 

undersökningens noggrannhet (11). 2008 utvecklades standardinställningar till den 

semi-automatiska mätmetoden för CIMT, ett program med frekvens, gain och 

bildkvalitet avsett för undersökning av CIMT. Utvecklingen av standardprogrammet 

ledde till en minskad variation av resultatet (20). Den semi-automatiska mätmetoden 

kallas ibland automatisk mätmetod trots att den involverar viss inblandning av 

operatören (11,16-20). Mjukvaran som används för att mäta CIMT med den semi-

automatiska mätmetoden baserar sig på analys av ett specifikt område som är av intresse 

(19). Det specifika området som ska analyseras måste med den semi-automatiska 

mätningen markeras ut manuellt genom att lägga en box över kärlväggen, oftast en 

centimeter längs kärlväggen (1,11,15–20). I intresseområdet analyseras CIMT 

automatiskt beroende på storleken av området, bildens intensitet samt kärlets utseende. 

Bildens intensitet och styrka avgör konturen av lumen-intima och media-adventitia. 

Konturerna består av varsin linje som skapas av flera mätpunkter, mätpunkternas antal 

baseras på längden av segmentet, frekvensen som används och djupet till kärlet. 

Frekvensen och djupet i bilden påverkar hur många pixlar som framställs i bilden, ju 

fler pixlar desto större möjligheter till fler och bättre mätpunkter. Av mätpunkterna 

beräknas sedan medelvärdet och det maximala värdet vilket är av intresse vid 
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riskbedömning av framtida CVD (19). Den semi-automatiska metoden baserar sig alltså 

på ett bildanalysprogram där konturer läses av i bilden. Den semi-automatiska metoden 

är associerad med mindre operatörsberoende jämfört med den manuella mätningen 

(4,15,24). Trots att den manuella mätningen är mer operatörsberoende så anses den 

manuella mätningen bättre på att förutse kliniska händelser av arterioskleros än den 

automatiska mätningen (1,15). Den automatiska mätningen anses istället vara mer 

fördelaktig vid mätning av tidiga stadier i arterioskleros där kärlväggen förväntas vara 

tunnare, den manuella mätningen är att föredra vid senare stadie av arteroskleros med en 

tjockare kärlvägg (15). Den automatiska CIMT-mätningen har däremot en högre 

reproducerbarhet och mindre felaktiga resultat. Den automatiska mätningen anses i 

jämförelse med den manuella mätningen mycket tidseffektiv. En mätning på en 

centimeter med 150 mätpunkter tar med den automatiska mätningen mindre än 0,1 

sekunder (14). Medelvärdet räknas ut från de ca 150 punkterna och det högsta uppmätta 

CIMT värdet blir det maximala värdet. Medelvärdet och maximala värdet är de 

vanligaste måtten vid en CIMT-mätning som används för en grundläggande bedömning. 

Medelvärdet av CIMT anses vara det mest trovärdiga resultatet då vid upprepning av 

metoden har medel-CIMT visat en hög reproducerbarhet jämfört med max-CIMT där 

värdet har varierat. Det har även framkommit att medel-CIMT påvisar eventuella fall av 

CVD lika bra som max-CIMT (15). I en jämförelse mellan manuell och semi-

automatisk mätmetod framkom att båda metoderna gav en hög reproducerbarhet och 

gav liknande resultat gällande risken att utveckla CVD (1). Den manuella och den 

automatiska mätningen utgår från samma kriterier av bildkvalité, vid svårigheter att få 

fram en tydlig bild förlorar den automatiska mätningen sin fördel då 

kantdetekteringsprogrammet inte fungerar (11,15). 

Protokoll  
En variation av CIMT föreligger i olika delar av a. carotis communis (CCA), därför är 

det viktigt att ha ett standardprotokoll på undersökningsrutinen (4). Ett vedertaget 

avsnitt att mäta CIMT på, är en centimeter inferiort från bifurkationen i CCA. Det 

förekommer även mätningar i bifurkationen och a. carotis interna (ICA).  Vissa 

protokoll innebär flera mätningar i flera olika vinklar medan andra protokoll mäter en 

gång. Protokollen varierar även beroende på var i kärlet som mätningen sker, vanligast 

är på den bakre väggen men mätning av främre väggen förkommer även och ofta i 



 

5 
 

kombination med varandra (1,15). Mätningen av den bakre väggen anses vara det mått 

som bäst representerar den verkliga kärlväggstjockleken då den främre väggen är rent 

tekniskt svårare att mäta samt att måttet är mer av en uppskattning av det verkliga 

måttet. En CIMT-mätning av CCA har en högre reproducerbarhet än CIMT-mätning i 

både bifurkationen och ICA (1,15,24). Information från både CCA, främre- och bakre 

väggen, ICA och bifurkationen ger en mer fullständig bild om förekomst av 

arterosklerosen (1,15).  

Normalvärden 
Normalvärdet för CIMT varierar beroende på vilket protokoll som används (4,15). 
Normalvärdet för CIMT i CCA varierar även mellan etnicitet, kön och ålder då CIMT 

normalt ökar med stigande ålder, 0,005-0,007 mm per år (4,7). Det har även 

framkommit att kvinnor har en långsammare process av intima-media tillväxt än män 

(1,4,7). En formel har utvecklats för att ge ett mer precist normalvärde på intimans 

tjocklek beroende på ålder, genom att beräkna hur många årtionden som personen levt 

dividerat med 10 + 0,2 mm (4). Ett vedertaget mått brukar vara att CIMT anses vara 

patologiskt om den är eller överstiger 1 mm. Yngre personer bör ha en normal CIMT på 

ca 0,5 mm och äldre runt 0,8 mm (1,20). Hos äldre kan dock intimans tjocklek vara upp 

till 1,2 mm utan att det innebär att det är patologiskt (1). Normalvärdena varierar dock 

som nämns ovan beroende på protokoll och undersökningsavsnitt. 

Undersökningsavsnittsvariationen har inte lika stor påverkan på resultatet av CIMT 

jämnfört med vilken operatör som utför mätningen. Valet av protokoll/avsnitt påverkar 

resultatet, men resultatet kan tolkas utifrån vilket protokoll/avsnitt som har använts. 

Ultraljudsscanningen och bildtolkningen kan däremot variera mycket beroende på 

operatören. Operatörsskillnader kan inte kartläggas på samma sätt som 

protokollskillnader, korrelationskoefficienten är därför högre mellan undersökningar av 

samma operatör än vid olika operatörer. Vid upprepade undersökningar finns därför en 

vinst i precision, minskat bias och kvalitet om samma operatör används (15).     

Normalvärdet på CIMT hos personer utan övriga riskfaktorer har visat ett medelvärde i 

slutet av CCA på 0,56 mm hos personer under 25 år och 0,83 hos personer över 65 år 

(7). Om det ses en ökad CIMT är risken att utveckla CVD betydligt större hos äldre 

personer. En ökning av CIMT har även en stark koppling till hypertension och stroke 

medan plack som är ett senare stadie i arteriosklerosen ofta är kopplat till hyperlipidemi 
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och hjärtinfarkt (4). Vid en patologisk CIMT bör medicinering sättas in då studier har 

visat att behandling med kolesterolsänkande läkemedel inte bara bromsar upp förloppet 

utan kan även leda till en regress av CIMT (4,7). 

Syfte 
Denna studie avser att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan den manuella 

och den semi-automatiska mätmetoden. Studien avser även att undersöka om eventuell 

metoddifferens skiljer sig mellan yngre och äldre försökspersoner där det förväntas 

föreligga en skillnad i CIMT. I studien planeras även att granska vilken av 

mätmetoderna som är mest tidseffektiv.  

Frågeställning 

Föreligger det någon skillnad mellan de manuella och semi-automatiska mätmetoderna 

av CIMT? Finns det en differens i resultatet mellan den manuella mätmetoden och den 

semi-automatiska mätmetoden för två olika åldersgrupper, yngre och äldre individer, 

där det naturligt förväntas vara en skillnad i CIMT? Framkommer eventuell 

metoddifferens tydligare i någon av åldersgrupperna? Vilken av mätmetoderna är den 

mest tidseffektiva?  

Dessa frågeställningar leder till att följande hypoteser kommer att testas: 

H0 = Ingen skillnad föreligger mellan den semi-automatiska och den manuella 

mätmetoden.  

H1= Det föreligger en skillnad mellan den semi-automatiska och den manuella 

mätmetoden. 

H0 = Ingen skillnad föreligger av resultatet, mellan den semi-automatiska och den 

manuella mätmetoden hos yngre respektive äldre individer. 

H1= En skillnad föreligger av resultatet, mellan den semi-automatiska och den manuella 

mätmetoden hos yngre respektive äldre individer. 

Tidsfrågeställningen anses som en praktisk aspekt och kommer att presenteras 

deskriptivt. 
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Metod 

Försökspersoner  
I denna studie deltog 30 stycken försökspersoner av varierande kön, etnicitet och ålder. 

Försökspersonerna delades in i två åldersgrupper med 15 personer i vardera, grupp <30 

år med försökspersoner under 30 år och grupp >60 år med försökspersoner över 60 år. I 

grupp <30 år deltog 8 män och 7 kvinnor. I grupp >60 år deltog 5 män och 10 kvinnor. 

Samtliga deltagande försökspersoner var kärlfriska, och inga plack förekom i CCA. 

Försökspersonerna under 30 år rekryterades via kontakter och bekvämlighetsurval. 

Försökspersonerna över 60 år rekryterades med hjälp av flygblad på universitetet samt 

på omkringliggande mataffärer och muntlig presentation på seniorsgymnastiken på 

Örebro universitets idrottförening. Studien utfördes på Örebro universitet våren 2014.      

Utförande 
Undersökningen utfördes på ultraljudsapparaten, Vivid E9 (version 108.x.x, General 

Electric healtcare, Fairfield, Connecticut, USA) med en prob av modellen 11L-D, 

frekvensintervallet som användes var mellan 5,0-12,0 MHz. Alla undersökningarna 

utfördes av samma operatör. 

 

Patienten placerades på britsen i ryggläge och ett treavlednings EKG kopplades till 

patienten och en tydligt EKG kurva plockades fram på bildskärmen. Försökspersonerna 

ombads titta lätt åt höger (ca 45 grader) och undersökningen började på CCA sinister. 

CCA sinister togs in i tvärsnitt och scannades av nerifrån och upp till carotis 

bifurkationen. Om inte några plack identifierades i CCA fortsatte undersökningen 

genom att tidtagaruret startades och CCA togs in i längdsnitt med skåran på proben mot 

huvudet. Bilden frystes när CCA var så horisontell och rak som möjligt med carotis 

bifurkationen så långt åt vänster som möjligt i bilden. Bilden spolades till R-taggens 

högsta punkt och om kärlväggarna var tydliga startades den manuella mätningen av 

CIMT, om inte, togs en ny grundprojektion ut. Därefter mättes 10 mm +/- 0,02 mm 

inferiort i CCA sinister från den punkt i carotis bifurkationen där kärlet började vigda 

sig. Ytterligare 10 mm +/- 0,02 mm uppmättes inferiort i CCA. Inom de senast nämnda 

10 mm så mättes CIMT tre gånger, en proximalt, en medialt och en distalt. De tre 

värdena för första mätningen antecknades och bilden sparades. En ny horisontell 

grundprojektion togs ut och den manuella mätningen upprepades sedan på samma sätt. 
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Detta upprepades till tre bra bilder med så korrekta mätvärden som möjligt sparats ner. 

Tidtagaruret stoppades och tiden från den manuella mätningen antecknades. Den semi-

automatiska mätningen började med att samma grundprojektion som vid den manuella 

mätningen togs fram. Tidtagaruret startades. När grundprojektionen av CCA uppfyllde 

kraven för mätningen och bilden spolats till R-taggens mättes 10 mm +/- 0,02 mm från 

samma punkt som vid manuella mätningen. Boxen för den automatiska 

kantdetekteringen placerades sedan med början på den inferiora markeringen som 

gjordes vid den tidigare. Boxen drogs ut så den mätte 10 mm vilket innebar 250 

mätpunkter. Medel-, max- och minivärdet antecknades och bilden sparades. 

Grundprojektionen och den semi-automatiska mätning upprepades tills tre mätningar 

med så korrekta värden som möjligt hade sparats ner. Om maskinen lade ut linjerna för 

CIMT felaktigt, upprepades grundprojektionen och mätningen tills linjerna för ögat låg 

korrekt. Tidtagaruret stoppades och tiden antecknades. Undersökningen upprepades 

sedan på a. carotis communis dexter med en skillnad att tidtagaruret startades först efter 

att bilden var redo för mätning och stoppades efter att mätningen utförts. Detta 

upprepades sedan för varje mätning av både den manuella och den semi-automatiska 

mätmetoden. Körschemat presenteras i bilaga 1. 

Databearbetning och statistisk analys 
1). Normalfördelningen antogs med hjälp av bedömning av histogram per 

åldersgrupp.  Parametriska tester användes för att analysera den insamlade datan.   

2). Test (parat t-test) av skillnaden mellan vänster och höger skillnad utfördes på 

hela materialet. Ingen skillnad mellan CIMT på vänster respektive höger sida 

förelåg i någon av åldersgrupperna. Därför kommer det totala antalet mätpunkter, 

för både höger och vänster sida (n=30) per åldersgrupp utgöra underlag för fortsatt 

statistisk analys.  (se tabell 1) 

För den statiska analysen inom grupperna användes parat t-test och för analys mellan 

grupperna användes oparat t-test. Signifikansnivån valdes till 5% och det utfördes 2 

sidiga t-tester. Medeldifferensen beräknades genom att ta medelvärdet av den semi-

automatiska mätmetoden minus medelvärdet för den manuella mätmetoden. IMB SPSS 

statistics 20 användes för beräkning av statistisken.  Tidsåtgången beräknades med hjälp 

av Microsoft excel®. 
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Etiska överväganden 
 

Försökspersonerna var informerade om undersökningen innan dess start både muntligt 

och skriftligt samt att undersökningen är smärt- och riskfri. Försökspersonerna hade 

skrivit under blanketten om frivilligt deltagande och godkännande av dataanvändningen 

och kunde när som helst välja att avbryta sitt deltagande. Försökspersonerna data 

hanterades avidentifierat. Om eventuell patologi observerades informerades 

försökspersonen om detta och rekommenderades att sök vård för konstaterande av 

fynden och för fortsatt vård. 

Resultat 
 

Den semi-automatiska mätmetoden visade en högre medeldifferens, +0,025 mm (mini: 

0 mm, max: 0,16 mm) än den manuella mätmetoden av CIMT (p= <0,001) (tabell 2) 

och H0 kunde förkastas. Vid parat-test inom respektive grupp framkom det en 

signifikant skillnad (p=<0,001) i grupp <30 år mellan den manuella och den semi-

automatiska mätmetoden medan det i grupp >60 år inte förekom någon signifikant 

skillnad (p= 0,072) (tabell 2). Därmed kunde H0 för grupp jämförelse förkastas. Grupp 

<30 år hade den högsta medeldifferensen som var 0,028mm (mini: 0 mm, max: 0,08 

mm). Grupp >60 år hade en medeldifferens på 0,023mm (mini: 0 mm, max: 0,16 mm) 

(tabell 3 och 4, se bilaga 2 och 3).  

Undersökningstiden från det att proben sattes mot halsen tills att samtliga mätvärden var 

insamlade för den manuella mätmetoden gav en medeltid på 8 min och 13 s (mini: 5 

min, max: 12 min och 50 s). För den semi-automatiska mätmetoden var medeltiden 7 

min och 46 s (mini: 3 min och 30 s, max: 17 min och 45 s), alltså tog den semi-

automatiska undersökningen i medel 27 sekunder kortare tid än den manuella 

undersökningen. Medeltiden för enbart metoden, det vill säga, att placera ut 

mätpunkterna med den manuella mätmetoden tog 4 min och 37 s (mini: 3 min och 30 s, 

max: 6 min och 30 s) medan med den semi-automatiska mätningen tog det 3 minuter 

och 59 sekunder (mini 2 min och 10 s, max: 5 min och 55 s). Rent mätmässigt tog den 

semi-automatiska mätmetoden i medel 38 sekunder kortare tid än den manuella. 
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Tabell 1. Mätvärden för carotis intima media tjocklek (CIMT) på höger och vänster sida. Värdena 

är angivna som medelvärdet ± Standardavvikelse. Mätvärden för grupp <30 år och grupp 

>60 år med manuell och semi-automatisk mätmetod på vänster respektive höger sida. 

Psida är p-värdet vid jämförelse av CIMT mellan höger och vänster sida för respektive 

mätmetod. Tabellen presenterar även ålder och kön (M=man, K=kvinna) inom grupperna. 

 

  Grupp <30 år (n=15)       Grupp >60 år (n=15)     

Kön (antal M/K) 7/8        10/5       

 Ålder (år) 25±3     67 ±4    

 

 

Tabell 2. Jämförelse av carotis intima media tjocklek mellan metoder och grupper. Värdena är 

angivna som medelvärdet ± Standardavvikelse samt p-värde. P grupp visar skillnaden 

mellan grupp <30 år och grupp >60 år av den angivna mätmetoden. Grupp <30 år + >60 

år är de sammanslagna värdena för samtliga mätningar oavsett grupp. P metod är p-värdet 

vid jämförelse av mätmetoderna inom gruppen.  

      Grupp 
<30 år + >60 år 

 Grupp <30 år   Grupp >60 år    
p grupp 

  

      n=60  n=30  n=30    
 

 
Manuell 

 

0,630±0,182  0,491±0,073  0,769±0,148  <0,001 
 

 

Semi-
automatisk 

0,655±0,187  
            0,519±0,069 0,792±0,166  <0,001 

 
 p metod   <0,001  <0,001        0,072      

 

Sida Vänster  Höger Psida  Vänster  Höger Psida 
Manuell 
metod 0,506±0,061  0,479±0,084 >0.05  0,761±0,157  0,777±0,144 >0.05 

Semi-
automatisk 0,532±0,071   0,505±0,673 >0.05   0,793±0,164   0,790±0,173 >0.05 
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Diskussion 
 

I denna studie förekom en signifikant skillnad mellan den manuella och den semi-

automatiska mätmetoden samt att det förelåg skillnad mellan åldersgrupperna. Dock 

förelåg att det inte låg någon statistiskt signifikant skillnad mellan den manuella och den 

semi-automatiska mätmetoden i grupp >60 år. Trots detta kan det observeras i tabell 2 

att grupp >60 år har en större spridning mellan de uppmätta CIMT värdena. Det kan 

eventuellt kopplas till en lite större åldersspridning i grupp >60 år (se tabell 1) vilket 

leder till en naturligt större spridning av CIMT. Grupp >60 år har alltså en högre 

standardavvikelse samt lägre medeldifferens än grupp <30 år vilket leder till att 

skillnaden mellan metoderna inte ger en statistisk signifikant skillnad på grund av den 

större spridningen. Resultatet från statistiken visar alltså att i grupp >60år kunde både 

den manuella och den semi-automatiska mätmetoden användas utan att det har någon 

betydelsefull påverkan på resultatet. Dock kan detta verka missledande då många av de 

uppmätta CIMT värdena ligger närmare varandra mellan de olika mätmetoderna på 

grund av den större spridningen än i grupp <30 år där metoderna är mer åtskilda. Den 

maximala differensen mellan den manuella och den semi-automatiska metoden i grupp 

>60 år var dubbelt så stor (0,16 mm) som i grupp <30 år (0,08 mm). Hos den äldre 

gruppen där det naturligt föreligger en tjockare CIMT än hos de yngre finns det även 

möjlighet till en större variation i kärlet på grund av en individuell tillväxt av CIMT 

under levnadsårens gång. En anledning till att spridningen är mindre i grupp <30 år är 

att operatören utvecklades under tidens gång vilket kan ha lett till att grupp <30 år som 

undersöktes senare i studien har en mindre spridning då operatörens erfarenhet ökat. 

Erfarenhetsgraden har en stor betydelse gällande mätning av CIMT, detta konstaterades 

i en studie där manuell och semi-automatisk mätmetod jämnfördes mellan nybörjare och 

erfarna operatörer. Det observerades en skillnad framförallt i den manuella metoden 

mellan grupperna. Den semi-automatiska metoden visade dock ingen skillnad mellan 

nybörjare och erfarna, vilket tyder på att den semi-automatiska mätmetoden är mindre 

operatörsberoende än den manuella (19). I denna studie förekom relativt lika mått och 

standardavvikelse mellan de olika mätmetoderna. En nackdel i denna studie och i andra 

studier är att metoder för att undersöka CIMT inte jämförs med någon annan metod som 
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referens för att konstatera vilken av metoderna som stämmer mest överrens med den 

verkliga CIMT.  

Bildkvalité 
Överlag upplevde operatören att den äldre åldersgruppen var mer svårundersökt än den 

yngre och att den semi-automatiska kantdetekteringslinjen för CIMT för ögat lades väl 

tilltaget. I resultatet förekom dock ingen större skillnad i medeldifferensen mellan 

åldersgrupperna fast differensintervallet var större i grupp >60år som nämnts ovan. Den 

större standardavvikelsen som ses i grupp >60 år kan kopplas till att de äldre hade en 

ojämnare och mer otydlig intima-media än grupp <30 år vilket kan ha lett till att den 

semi-automatiska mätmetodens kantdetekteringsprogram inte alltid tillämpades korrekt 

i grupp >60 år och därför ger en större metoddifferens. Bildkvaliteten var överlag sämre 

hos de äldre försökspersonerna men det förekom även dålig bildkvalitet hos de yngre. 

Hos en försöksperson (FP7) i grupp >60 år förelåg en stor (0,16mm) skillnad mellan 

den manuella och den semiautomatiska mätmetoden. Denna försöksperson var 

svårundersökt vilket ledde till en skattning av CIMT vid den manuella mätmetoden och 

vid den semi-automatiska metoden behövdes en kraftig gain-ökning för att den semi-

automatiska skulle kunna markera ut kärlväggen med kantdetekteringsprogrammet. Den 

stora differensen kan alltså förklaras mer med bildkvaliteten än mätmetoden då det har 

visats att en stor skillnad i gain kan leda till en variation av resultatet med 14 %. Den 

gain som rekommenderas att använda är mellan 30 dB och 60 dB då det ger en god 

bildkvalitet för mätningen av CIMT, gain under 30 dB och över 60 dB kan resultera till 

en missledande bedömning. Detta är mycket viktigt att tänka på då sensitiviteten på en 

CIMT undersökning är viktig då 0,1 mm kan skilja mellan patologi eller inte (20). Vid 

försökspersoner med en lägre bildkvalitet, som grupp >60 år hade jämnfört med <30 år 

anses den semi-automatiska mätmetoden ha en lägre tillförlitlighet då 

kantdetekteringsprogrammet kräver en god bildkvalitet, samt en tydlig och rak intima-

media för att ge ett trovärdigt resultat. Därför är den semi-automatiska mätmetoden ett 

bättre val till unga individer där intiman förväntas vara tunn och tydlig till skillnad mot 

hos de äldre individerna (15). Bildkvaliteten är alltså mycket avgörande för CIMT-

mätningens resultat.  
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Tidsåtgång 
I denna studie observerades tidsåtgången av undersökningen och mätmetoden för 

respektive metod. Den semi-automatiska mätmetoden var mest tidseffektiv för både 

undersökningen där bildtagningen räknades med och för mätmetoden där enbart själva 

mätningen av CIMT beräknades. Dock skiljde sig inte mätmetoderna åt mer än 38 

sekunder och för undersökningen 27 sekunder. Semi-automatiska undersökningens 

medeltid är hög på grund av att vid svårundersöka försökspersoner hade 

kantdetekteringsprogrammet svårt att analysera kärlväggen och lägga ut markörerna 

rätt. Detta ledde till att en ny bild och ett nytt försök till att programmet skulle känna av 

kärlväggen korrekt fick lov att utföras vilket höjde den maximala undersökningstiden 

till 17 min och 45 s medan den minsta tiden var 3 min och 30 sekunder. Den manuella 

undersökningen hade istället en minsta tid på 5 min och den maximala tiden på 12 min 

och 50 sekunder vilket visar att variationen på tidsåtgången var mindre på den manuella 

undersökningen. Skillnaden mellan mätmetodernas tidsåtgång är mer representativ för 

själva utförandet av mätningen än undersökningstiden då variationen inom metoderna 

var mindre. I denna studie framkom alltså att tidsåtgången mellan metoderna inte var av 

någon större betydelse. En studie där undersökningstiden jämfördes mellan den 

manuella och semi-automatiska mätmetoden samt mellan nybörjare och erfarna gav att 

för de erfarna tog det 15,9 minuter för den manuella metoden och 10,4 min med den 

semi-automtiska metoden. Tidsåtgången var alltså mindre för den semi-automatiska 

metoden vilket även bekräftades hos nybörjarna där skillnaden mellan den manuella 

metoden och den semi-automatiska metoden var 14,3 min, där den manuella metoden 

tog hela 31,2 minuter (19). Detta tyder på att den semi-automatiska metoden är mest 

tidseffektiv oavsett operatör jämför med den manuella. Detta överensstämmer med 

resultatet från denna studie där den semi-automatiska hade en mindre tidsåtgång än den 

manuella även om skillnaden i denna studie inte var så stor. Gällande tidsåtgången i 

denna studie utfördes alla mätningarna av en och samma operatör och tiden för varje 

undersökning förkortades efter varje undersökning då operatören blev mer erfaren. 

Detta kan även kopplas till ovan nämnda studie där tidsåtgången för de erfarna var 

betydligt kortare än hos nybörjarna oavsett undersökningsmetod. Det som operatören i 

denna studie uppfattade som mest tidskrävande var att hitta en bra bild och vinkel av 

kärlet men även att hantera styrkulan. Styrkulans precision och känslighet upplevdes av 

operatören vara den mest begränsande faktorn för att utföra en så korrekt och 
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tidseffektiv mätning som möjligt. Styrkulan hade en bristande funktion gällande 

utplaceringen av calipern då det upplevdes mycket svårt och i många fall omöjligt att få 

de 10 mm segment som behövdes för utförandet av metoden. Vid den manuella 

mätningen upplevdes det inte lika påtagligt vid mätningen av CIMT men problemet 

fanns ändå kvar. Där krävdes inte lika mycket tid då det inte behövdes uppnås ett 

förbestämt mått men ibland var det svårt att få calipern till att hamna på intimans 

gränsyta. 

Operatörens insats 
Operatörens insatts i ultraljudsundersökningar är en stor faktor till undersökningens 

resultat. Det är viktigt att operatören, i detta fall biomedicinska analytikern, har en stor 

kompetens. Denna studie har utvecklat operatörens erfarenhet och prestationsförmåga 

på flera sätt, både inom mätningen av CIMT och användandet av ultraljudsapparaturen 

och dess funktion. Detta är av stor vikt inför det kommande yrkeslivet där god 

kompetens och erfarenhet har en avgörande roll i undersökningens tillförlitlighet. En 

god kompetens och erfarenhet hos den biomedicinska analytikern leder till att kliniken 

inte behöver lägga lika mycket resurser på upplärning vilket resulterar i många fördelar, 

minskade kötider, bättre utnyttjande av personal och framför allt godkända 

undersökningsresultat. Detta leder i sin tur att patienter får korrekt diagnos och 

behandling vilket leder till en ökad folkhälsa.  

Metodutveckling 
För att CIMT ska ge ett korrekt resultat och vara reproducerbar krävs att undersökning 

utförs noggrant och efter bra riktlinjer (1,4,15,20). I denna studie observerade 

operatören att inställningar, gain och vinkel påverkade bilden så pass att en skillnad i 

CIMT och noggrannhet kunde observeras. Operatören observerade att intiman kom 

fram olika bra beroende på från vilken vinkel ultraljusstrålen träffade kärlet. För att 

förbättra denna studies resultat och reproducerbarhet skulle vinkeln på CIMT mätningen 

varit med som en del av metodkriterierna. Det har visat sig att vinklar mellan 120-150 

grader på vänster sida ger bäst bild av kärlväggen respektive 210-240 grader på höger 

sida (4). Att ha bra standardinställningar med begränsningar som till exempel minimala 

och maximala gain-gränser samt ett program och prob med möjlighet till högre frekvens 

hade i denna studie kunnat leda till ett mer pålitligt resultat. Ett bra protokoll med 

standardinställningar för den semi-automatiska mätmetoden har visat en minskad 
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variation mellan operatörer (20). I denna studie hade bra standardinställningar eventuellt 

minskat operatörens variation. En hög frekvens leder till att ett stort antal mätpunkter 

kan användas, i en studie undersöktes hur långt segment som borde undersökas med den 

semi-automatiska metoden för att ge ett så bra resultat som möjligt. I den studien 

rekommenderades att mäta CIMT på ett 10 mm segment då det ger ett tillräckligt högt 

antal mätpunkter och en bra uppskattning av kärlet vid användning av en frekvens på 

13,3 MHz (20). I denna studie användes maximalt 12 MHz då det var den övre gränsen 

på probens kapacitet. Det rekommenderas även att vid en mätning av CIMT ska kärlet 

förstoras så mycket som möjligt då detta leder till en tydligare kärlvägg och det blir 

lättare att applicera mätmetoderna (20). Även detta hade kunnat förbättra denna studies 

resultat.  Ett större antal försökspersoner, framförallt i grupp >60år där en stor spridning 

i CIMT förekom hade kunnat stärka studiens resultat. Operatören i denna studie hade 

från början ingen större erfarenhet av CIMT utan enbart utfört undersökningen ett fåtal 

gånger innan studiens start, detta kan ha lett till att differens mellan metoderna 

eventuellt kan bero på variation av operatören vid bristande erfarenhet. För att 

säkerhetsställa och stärka resultatet skulle en mer erfaren operatör ha utfört 

undersökningen. 

Framtiden 
CIMT har visats sig i många studier ha stark korrelation med framtida hjärt- och 

kärlsjukdomar (2,4-23). Trots detta används sällan CIMT på kliniker på grund av kravet 

på noggranna mätningar för att få ett användbart resultat samt att undersökningen är 

tidskrävande. American heart association prevention conference V rekommenderar att 

mätning av CIMT ska övervägas att användas på klinik (19). Förbättringen av 

metoderna för att undersöka CIMT är viktig, nyare uppdateringar och program 

utvecklas för att förbättra framförallt den semi-automatiska mätmetoden. Utvecklandet 

av till exempel mjukvaran (intimascope software) har visat sig mycket användbar vid 

bedömningen av CIMT, som riskbedömning samt som utvärdering av medicinsk 

behandling (11,19). Om metodens noggrannhet och tidsåtgång kan förbättras ytterligare 

skulle metoden få en större plats i klinisk verksamhet. Metoden har idag stor plats inom 

forskning i världen som indikator i många studier. 

Förutom CIMT finns det ett mått för diagnostisering av tidig arteroskleros som heter, 

Interadventitia common carotid artery diameter (ICCAD) som även den har visat sig ha 
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en korrelation med framtida CVD och arterioskleros.  ICCAD metoden anses var enkel 

att genomför på CCA, då bilden enkelt går att framta för att utföra mätningen, speciellt 

om kärlet är fritt från plack (21). Vid en ICCAD undersökning kontrolleras om det finns 

en vidgning av kärlet, vilket då kan kopplas till CVD och arterioskleros (21,22). ICCAD 

är inte en lika stark indikator som CIMT till framtida CVD men tillsammans är ICCAD 

och CIMT en ännu bättre indikator än enbart CIMT. Vid riskbedömning av framtida 

hjärtsjukdomar har ingen skillnad mellan ICCAD och CIMT observerats (21). Trots 

detta har det framkommit att ICCAD och CIMT visar olika patologiska fenomen i CCA 

och deras resultat är oberoende av varandra men tillsammans kan ge lite tydligare och 

bättre resultat av bland annat progressen (21,22). ICCAD visar i tidigt stadie av 

arterioskleros en utvidgning medan CIMT i ett senare stadie av arteriosklerosen får en 

ökning av kärlväggen och sedan utveckling av plack.  

 

Trots att CIMT har visats ha en korrelation med framtida CVD i många studier 

ifrågasätts det om CIMT verkligen kan förbättra riskbedömningen av CVD. En annan 

osäkerhet som finns kring CIMT är vilket segment som ska undersökas för att ge ett så 

sanningsenligt resultat som möjligt samt om medelvärdet, maxvärdet eller båda ska 

användas (21). Författaren hoppas att kunskapen om CIMT samt med ICCAD i 

framtiden kommer användas mer kliniskt för att förbättra folkhälsan och förutse 

framtida CVD. Förhoppningsvis kan CIMT inom en snar framtid användas som en 

screeningmetod, framförallt på personer inom riskzonen för CVD. 

Slutsats 
Denna studie visade att det förekom en statistisk signifikant skillnad mellan den 

manuella och den semi-automatiska mätmetoden. Från åldersgruppsanalysen framkom 

att i grupp <30 år förelåg det en signifikant skillnad mellan den manuella och den semi-

automatiska mätmetoden. Att det föreligger en signifikant skillnad mellan metoderna 

styrks av att i grupp <30 år förkom det en relativt god bildkvalitet samt att operatörens 

erfarenhet var större vid undersökningen av grupp <30 år än av grupp >60 år. I grupp 

>60 år framkom att det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan den manuella och 

den semi-automatiska mätmetoden, dock att ta hänsyn till är att bildkvaliteten hos den 

äldre åldersgruppen var lägre än hos grupp <30 år och att en naturligt större skillnad av 

CIMT inom gruppen förelåg, vilket kan ha påverkat resultatet. Den semi-automatiska 
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mätmetoden var mer tidseffektiv än den manuella mätmetoden. Med ett bra protokoll 

och maskininställningar skulle bildkvaliteten förbättras och där med även studiens 

resultat och reproducerbarhet.  

Slutord 
 

Tack till alla er som ställt upp som försökspersoner i denna studie samt till de som 

stöttat mig igenom denna process. Ett stort tack till Anita Hurtig-Wennlöf som handlett 

och funnits till hands i vått och torrt.  
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Bilaga 1 
Körschema: 

1. Skriv in patienten anonymt, ange en tresiffrig kod, tex 123 som blir specifik för 

försökspersonens undersökning. Den tresiffriga koden skrivs in under efternamn. 

Skriv in födelseåret på försökspersonen och fyll på med 01 för månad och 01 för 

dag. Markera könet och tryck på ”start exam” 

2. Välj prob ”11L” och ”carotid” programmet. 

3. Sätt på ett 3 avlednings EKG på försökspersonen. 

4. Plocka fram EKG signalen i bilden genom att gå in på ”physio” och tryck 

på ”ECG”. 

5. Ändra inställningarna på EKG:t genom att ändra ”ECO lead” och ”ECO gain” tills 

ett bra EKG syns på skärmen. 

6. Applicera gélen på proben, be försökspersonen titta ca 45 grader åt höger och ta in 

a. Carotis communis sinister i kortsnitt och följ kärlet tills du hittat carotis 

bifulkationen. 

7. Starta tidtagaruret. 

8. Ta in kärlet i längdsnitt, så horisontellt och rakt som möjligt. Ha bifulkationen så 

lång till vänster som möjligt i bilden med skåran på proben mot huvudet. 

9. Kontrollera att du har bästa möjliga kärlväggar och frys bilden genom att trycka 

på ”freeze” 

10. Ställ in bilden så den hamnar på R-taggens högsta punkt m.h.a. EKG slingan 

genom att rulla med styrkula. 

11. Välj ”Mäta”, ”Generic” och välj sedan ”Caliper”. 

12. Mät upp 1 cm från bifulkationens början distalt i a. Carotis communis, placera 

sedan nästa mätpunkt i den distala mätpunkten och mät ytterligare 1 cm ner i a. 

Carotis communis. 

13.  Gör sedan en manuell mätning av CIMT genom att mäta CIMT på 3 ställen inom 

den senaste uppmätta centimetern, proximalt, mitt och distalt i centimetern. 

14.  Anteckna värdena i tabellen och spara bilden genom att trycka på ”lagra bild”. 

15. Ta in en ny projketion och upprepa 8-14, detta görs två gånger 

16. Övergå sedan till den semiaotumatiska mätningen genom att upprepa 7-12 

17. Välj mäta, carotid, CCA IMT och sedan Lt. 
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18. Sätt ut boxen över den distala centimetern, ca 250 pts. 

19. Anteckna Avg, max och min. Spara bilden. 

20. Upprepa 15-19 två gånger. Stoppa tidtagaruret och anteckna tiden. 

 

Körschema höger sida: 

1. Skriv in patienten anonymt, ange en tresiffrig kod, tex 123 som blir specifik för 

försökspersonens undersökning. Den tresiffriga koden skrivs in under efternamn. 

Skriv in födelseåret på försökspersonen och fyll på med 01 för månad och 01 för 

dag. Markera könet och tryck på ”start exam” 

2. Välj prob ”11L” och ”carotid” programmet. 

3. Sätt på ett 3 avlednings EKG på försökspersonen. 

4. Plocka fram EKG signalen i bilden genom att gå in på ”physio” och tryck 

på ”ECG”. 

5. Ändra inställningarna på EKG:t genom att ändra ”ECO lead” och ”ECO gain” tills 

ett bra EKG syns på skärmen. 

6. Applicera gélen på proben, be försökspersonen titta ca 45 grader till vänster och ta 

in a. Carotis communis dexter i kortsnitt och följ kärlet tills du hittat carotis 

bifulkationen. 

7. Ta in kärlet i längdsnitt, så horisontellt och rakt som möjligt. Ha bifulkationen så 

lång till vänster som möjligt i bilden med skåran på proben mot huvudet. 

8. Kontrollera att du har bästa möjliga kärlväggar och frys bilden genom att trycka 

på ”freeze” 

9. Starta tidtagaruret. 

10. Ställ in bilden så den hamnar på R-taggens högsta punkt m.h.a. EKG slingan 

genom att rulla med styrkula. 

11. Välj ”Mäta”, ”Generic” och välj sedan ”Caliper”. 

12. Mät upp 1 cm från bifulkationens början distalt i a. Carotis communis, placera 

sedan nästa mätpunkt i den distala mätpunkten och mät ytterligare 1 cm ner i a. 

Carotis communis. 

13.  Gör sedan en manuell mätning av CIMT genom att mäta CIMT på 3 ställen inom 

den senaste uppmätta centimetern, proximalt, mitt och distalt i centimetern. 

14.  Anteckna värdena och tiden i tabellen och spara bilden genom att trycka på ”lagra 
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bild”, stoppas tidtagaruret. 

15. Ta in en ny projketion och upprepa 7-14, detta görs två gånger 

16. Övergå sedan till den semiaotumatiska mätningen genom att upprepa 7-12 

17. Välj mäta, carotid, CCA IMT och sedan Lt. 

18. Sätt ut boxen över den distala centimetern, ca 250 pts. 

19. Anteckna Avg, max och min. spara bilden. 

20. Upprepa 15-19 två gånger. Anteckna tiden. 
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Bilaga 2 
Tabell 3. Medelvärden av carotis intima media tjocklek (CIMT) för varje försöksperson (FP) i grupp <30 

år. Medelvärdet av de tre uppmätta CIMT-värdena för försökspersoner med manuell och semi automatisk 

mätmetod samt differensen mellan mätmetodernas resultat. Könen (K=kvinna, M=man) samt 

försökspersonens ålder. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Grupp 
<30 år 

  
Vänster     Höger 

   
Fp Ålder Kön Manuell 

semi-
automatisk Differens Manuell 

Semi-
automatisk Differens   

16 25 K 0,54 0,61 0,07 0,43 0,47 0,04 
 17 22 K 0,46 0,46 0,00 0,53 0,54 0,01 
 18 29 M 0,52 0,53 0,01 0,51 0,50 -0,01 
 19 24 K 0,42 0,48 0,06 0,45 0,47 0,02 
 20 28 M 0,56 0,56 0,00 0,36 0,43 0,07 
 21 22 M 0,48 0,47 -0,02 0,48 0,50 0,02 
 22 27 M 0,60 0,62 0,03 0,55 0,57 0,03 
 23 22 K 0,47 0,46 -0,01 0,36 0,44 0,08 
 24 29 M 0,59 0,62 0,03 0,52 0,60 0,08 
 25 25 M 0,47 0,51 0,05 0,47 0,52 0,05 
 26 23 M 0,44 0,48 0,04 0,38 0,44 0,06 
 27 22 K 0,48 0,50 0,02 0,44 0,48 0,04 
 28 25 K 0,44 0,49 0,05 0,47 0,50 0,03 
 29 23 M 0,61 0,68 0,07 0,69 0,67 -0,02 
 30 23 K 0,50 0,50 0,00 0,48 0,45 -0,03   



 

26 
 

 

Bilaga 3 
Tabell 4. Medelvärden av carotis intima media tjocklek (CIMT) för varje försöksperson (FP) i grupp >60 

år. Medelvärdet av de tre uppmätta CIMT-värdena för försökspersoner av manuell och semi-automatisk 

mätmetoden samt differensen mellan mätmetodernas resultat. Könen (K=kvinna, M=man) samt 

försökspersonens ålder.  

Grupp 
>60 år 

  
Vänster 

  
Höger 

   
FP Ålder Kön Manuell 

Semi-
automatisk Differens Manuell 

Semi-
automatisk Differens   

1 74 M 0,79 0,72 -0,07 1,01 0,99 -0,01 
 2 62 K 0,56 0,55 -0,01 0,57 0,52 -0,05 
 3 64 K 0,63 0,66 0,03 0,59 0,55 -0,03 
 4 67 K 0,82 0,95 0,14 0,94 0,97 0,03 
 5 64 K 0,81 0,78 -0,03 0,81 0,78 -0,03 
 6 66 M 0,65 0,79 0,13 0,69 0,70 0,01 
 7 71 K 0,68 0,84 0,16 0,62 0,63 0,01 
 8 65 K 0,75 0,81 0,06 0,76 0,76 -0,01 
 9 62 M 0,53 0,55 0,02 0,61 0,63 0,03 
 10 65 K 0,77 0,71 -0,07 0,81 0,93 0,12 
 11 71 M 0,74 0,74 0,00 0,79 0,90 0,12 
 12 70 K 0,97 0,99 0,02 0,96 1,02 0,07 
 13 65 K 0,66 0,71 0,05 0,72 0,60 -0,12 
 14 72 K 1,13 1,16 0,03 0,94 0,91 -0,03 
 15 64 M 0,90 0,94 0,03 0,85 0,94 0,09   
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