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Abstrakt 

 

I bakgrunden beskrivs hur angina pectoris orsakas av en kraftig minskning av blodflöde i en 

eller flera av hjärtats kranskärl, vilket leder till syrebrist och bristande näringstillförsel till 

myokardiell. Angina pectoris är en klinisk diagnos som yttrar sig på karakteristiska symtom 

från bröstet. Vanliga symtom hos patienter med stabil angina pectoris är ofta tryckande eller 

krampande smärta som strålar upp mot halsen, ut i vänster arm och mot ryggen. Stabil angina 

pectoris behandlas med antingen farmakologisk eller invasiv behandling.  Efter noggrann 

anamnes utförs en klinisk undersökning som bl.a. omfattar auskultation av hjärtat, 

hjärtfrekvens, blås- eller biljud och kontroll av halskärl. Kompletterande undersökningar kan 

vara vilo-, arbets-, och långtidsregistrerings elektrokardiografi samt undersökningar med olika 

radiologiska modaliteter. Syftet med denna studie är att beskriva tillförlitligheten DT 

angiografi vid diagnos av stabil angina pectoris. Eftersom metoden är en litteraturstudie 

genomfördes en systematisk litteratursökning i databaserna PubMed och Cinahl. De 

vetenskapliga artiklar som svarade på denna studies syfte valdes från databasen PubMed. De 

vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades efter en kvalitetsgranskning. I resultatet jämförs 

16 vetenskapliga artiklar med varandra med följande fyra underrubriker: Datortomografisk 

angiografi av hjärtat, stenosutvärdering, signifikant och icke signifikant plack och utesluta 

kranskärlssjukdom med CTA, SYNTAX score. Konklusionen som dras i denna studie är att 

CTA används som förstahandsmetod för att utesluta misstänkt CAD hos patienter med SAP.  

 

 

 

Nyckelord: Stabil angina pectoris, Röntgensjuksköterska, DT angiografi (CTA), CAD, IB-

IVUS och SYNTAX score. 
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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR PÅ ENGELSKA & SVENSKA

 

Förkortningar Engelska Svenska 

ACS Acute Coronary Syndrome  Akut kranskärlssjukdom 

BMI Body Mass Index - 

C-FRS Comparative FRS - 

CAD Coronary Artery Disease Kranskärlssjukdom 

CAG Coronary Angiography Koronarangiografi 

CC Coronary Calcification Koronarförkalkning 

CCA Conventional X- ray Coronary 

Angiography 

Konventionell 

koronarangiografi  

CCTA Coronary Computed Tomographic 

Angiography 

Koronar datortomografisk 

angiografi 

Cinahl Cumulative Index of nursing and Allied 

Health 

- 

CNS Central Nervous System Centrala nervsystemet 

CTA Computed Tomography Angiography Datortomografisk angiografi 

Dx (dexter) Right Höger 

ECG Electrocardiography (EKG) Elektrokardiografi 

EST Traditional Motion Stress EKG-test Traditionellt stress EKG 

FFR Fractional Flow Reserv - 

FRS Framingham Risk Score - 

HU Hound Field Units  - 

ICUS   Intracoronary Ultrasound Intrakoronar ultraljud 

ICA   Invasive Coronary Angiography Invasiv koronarangiografi 

IB-IVUS  

 

Integrated Backscatter Intravascular 

Ultrasound 

- 

KVp  Peak kilovoltage - 

MACE  Major Adverse Cardiac Event - 

mSv Millisievert Millisievert 



 

 vi 

MPI  Myocardial Perfusion Imaging - 

MPR   

 

Cross-sectional Multiplanar Reconstructed 

Images 

- 

MRI   Magnetic Resonance Imaging (MR) Magnetisk 

resonanstomografi 

MSCT  Multislice Computed Tomography flerskikts datortomografi 

PCI  Percutaneous Coronary Intervention Perkutan koronar 

intervention 

PROCAM  Prospective Cardiovascular münster - 

PubMed  Public Medline - 

QCA   Quantitative Coronary Angiography Kvantitativ 

koronarangiografi 

QCT    Quantitative Computed Tomography Kvantitativ koronar 

tomografi 

SAP  Stable Angina Pectoris Stabil angina pectoris 

SBU  

 

 Statens beredning för 

medicinisk och social 

utvärdering 

SCORE   Systematic Coronary Risk Evaluation - 

SPECT   

 

Single-photon Emission Computed 

Tomography  

Singel foton emission 

datortomografi 

UAP  Unstable Angina Pectoris Instabil angina pectoris 

*(-) Ingen svensk översättning hittades 
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1. INLEDNING 

År 2012 ställdes diagnosen akut hjärtinfarkt hos ca 31 000 personer i Sverige. Hos de ca 31 

000 personerna som diagnostiserades för akut hjärtinfarkt fanns ett okänt antal patienter med 

hjärtinfarkter som inte sökte vård. Obehandlad akut hjärtinfarkt leder till hög dödlighet. Under 

de senaste 20 åren har den tidiga dödligheten reducerats effektivt då akut och 

sekundärpreventiv behandling inleddes och riskfaktorerna hos befolkningen har minskat, 

d.v.s. färre rökare, bättre blodtrycksbehandling och lägre kolesterolnivåer. Trots dessa 

förändringar är hjärtinfarkt bland de vanligaste dödsorsakerna i Sverige [1]. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Epidemiologi och patofysiologi 

Varje år insjuknar mer än 10 000 personer, där incidensen är högre hos män än hos kvinnor, i 

genomsnitt insjuknar kvinnor ca 10 år senare i livet. Ungefär 190 000 personer av Sveriges 

befolkning lider av ischemisk kranskärlssjukdom, s.k. angina pectoris.  

 

Ateroskleros i kranskärlen är den vanligaste orsaken till ischemiska hjärtsjukdomar, 

utvecklingen tar upp till flera år innan placken kan utsätta en person för fara. Ateroskleros 

leder till att kärlväggen förtjockas och att kärlens innerlumen förträngs, samt försämras 

blodcirkulation då blodet inte kan rinna fritt i blodkärlen p.g.a. åderförfettningar, därmed 

uppstår syrebrist i hjärtmuskeln som leder till smärta i bröstet. Vid ischemiska hjärtsjukdomar 

försämras blodflödet i en eller flera av hjärtats kranskärl och leder till en obalans mellan 

hjärtmuskulaturens syrebehov (myokardischemi) och syretillgång.  

Individens livsstil och riskfaktorerna (se tabell 1) ökar aterosklerosutvecklingen. Medicinerna 

Beta-blockerare, Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE- hämmare) och Statin 

används för att behandla och förebygga ateroskleros [2]. 

 

Tabell 1. Översikt av riskfaktorer 
Riskfaktorer Orsaker (exempelvis) 

Fysisk aktivitet Minskad fysisk aktivitet 

Kostförändringar Ökad fetthalt och diabetes typ I och II 
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Rökning, Alkohol 

intag 

Stresshantering 

Positiv familjehistoria 

för CAD 

Ärftlighet, kostförändringar, högt Body Mass Index 

(BMI), minskad fysisk aktivitet och hypertoni. 

Kön Manligt 

 

2.2 Symtom 

Myokardischemi kan yttra sig som angina pectoris, typiska symtom är bl.a. tryckande känsla i 

bröstet som strålar upp mot halsen och ut i vänster arm, samt mot ryggen. Upplevelsen av 

anginös smärta är olika för kvinnor och män. Symtomen ryggont, andnöd och minskad känsla 

vid käkarna är oftast knappt märkbara hos kvinnor. De manliga symtomen försvinner oftare 

när ansträngningen upphör, medan besvären hos kvinnor sällan försvinner under vila delvis 

beroende på att de har högre förekomst av spasmangina. Epigastriet kan även ingå i samma 

smärtlokalisationer. En del personer kan även uppleva att lufttillförseln inte är tillräcklig, 

d.v.s. uppleva andningssvårighet. Smärtan uppträder ofta vid fysisk ansträngning eftersom 

hjärtats arbete och syrebehov då ökar, exempelvis vid gång i trappor [3]. 

 

Bröstsmärta eller angina pectoris som kvarstår i mer än 15 minuter kan innebära att det är en 

hjärtinfarkt. Angina som släpper inom 15 minuter eller direkt vid intag av nitroglycerin som 

är ett kärlvidgande läkemedel, eller om ansträngningen upphör vid vila är sannolikt stabil 

angina pectoris (SAP) [3-5, 6].  

2.3 Olika typer av SAP 

Stabil angina delas in i olika undergrupper beroende på symtomen, effortangina 

(ansträngningsangina), emotionell stress angina, angina decubitus, postprandial angina, 

köldangina och spasmangina (vilo/ nattlig angina) [3]. 

 

Effortangina är en klassisk anginaform som utlöses av bland annat ansträngning, kyla eller 

psykiska påfrestningar såsom ilska och upprördhet. Bakomliggande mekanismer för 

effortangina är att ett kranskärl kraftigt förträngs av aterosklerotisk plack. Vid emotionell 

stress angina uppkommer en ökad sympatikusaktivitet som verkar på faktorerna immunsvar 

och ökad hjärtfrekvens som ger en ökad syrebrist. En del personer med emotionell stress 

angina klarar av tunga fysiska belastningar utan besvär, däremot kommer smärtan i efterhand 

exempelvis vid vila [3, 6]. 
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Angina decubitus upplöses vid horisontalläge, d.v.s. liggande. Smärtan försvinner däremot 

snabbt i sittande läge. Anledningen till varför angina decubitus uppkommer i liggande läge är 

dels p.g.a. att en större mängd venösa bloddepåer töms, vilket leder till venöst återflöde till 

hjärtat. Vid större måltider uppkommer postprandial angina hos vissa personer, orsaken är 

sannolikt att cirkulerande blodet koncentreras till bukens organ [3, 6]. 

 

Vid köldangina räcker det inte med att klä sig i varma kläder på kroppen eftersom ansiktet är 

involverat som utlösande kroppsdel. I denna anginaform ingår sympatikusmedierade 

nervreflexer som utlöses från trigeminusnervens utbredningsområde, anginan provoceras av 

bl.a. kyla och fuktig väderlek. Spasmangina är en anginaform som uppkommer oregelbundet 

nattetid, i vila och vid ansträngning. Orsaken till denna form är att hjärtmuskeln utsätts för 

syrebrist, utan att syrebehovet förändras. Spasmangina kan uppkomma nattetid i liggande läge 

och under tidiga morgontimmar väcks ofta patienten med spontant ökade sympatikusaktivitet 

[3, 6]. 

2.4 Utredning 

Diagnosen SAP ställs efter noggrann anamnesgenomgång, då viktiga faktorer såsom typiska 

symtom och smärt lokalisationer analyseras, därefter utförs en klinisk undersökning [3, 6]. 

Den kliniska undersökningen omfattar auskultation av hjärtat, där hjärtfrekvens, blås- eller 

biljud och halskärl kontrolleras, samt blodtryckskontroller i armarna. Undersökningen 

kompletteras med bl.a. vilo- elektrokardiografi (EKG), arbets- EKG, bandspelare EKG 

(långtidsregistrering av EKG) och radiologiska modaliteterna myokardscintigrafi 

(stressekokardiografi), positronemissionstomgrafi (PET), datortomografisk angiografi (CTA), 

magnetisk resonans (MR), Integrated Backscatter Intravascular Ultrasound (IB-IVUS) och 

koronarangiografi utifrån patientens hälsotillstånd [3, 6]. 

2.5 Radiologisk undersökningsmetod 

Datortomografi (DT) är en modalitet med hög stråldos och står för upp till 70 % av 

röntgenstrålningen från radiologiska undersökningar enligt Sun Z et al [7]. Datortomografisk 

angiografi av hjärtat (CTA) är en metod under utveckling, då en reducerande stråldos vill 

uppnås utan att påverka bildkvalitén. Kranskärlssjukdom (CAD) kan påvisas med CTA vilket 

underlättar diagnostisering och är en billigare modalitet att använda. Vid CTA kan också 

blodkärlssjukdomar och relaterade tillstånd, såsom aneurysm eller ocklusion uteslutas. CTA 

användas i första hand vid undersökning och planering av patienter med misstänkt angina 
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pectoris p.g.a. CAD [7- 9]. Med hjälp av en 64- slice DT har bildkvaliteten och avbildningen 

på kranskärlen blivit bättre, men den ger även negativa effekter som rörelseartefakter, höga 

stråldoser och förkalkningsartefakter. Eftersom hjärtat och lungan är två rörliga organ 

används Beta- blockerande läkemedel för att minska hjärtfrekvensen innan DT undersökning, 

däremot påverkar inte läkemedlet lungans rörelse. För att minska lungans rörelse används en 

elektrokardiografi (EKG)- trigger, även kallad step and shoot metod. Metoden är ett program 

som väljs vid CTA undersökning. 

 

Stråldosen för CTA är beroende av patientens hjärtfrekvens, flera dossparande strategier 

utnyttjas för att reducera stråldosen, bland annat används olika filter, röntgenstrålnings-

kollimator och det sker en automatisk tonhöjdsanpassning i protokollet. Metoden EKG- 

trigger, s.k. step and shoot är även en lösning som används för att reducera höga stråldoser 

genom att datainsamling insamlas vid utvalda hjärtfaser, röntgenröret slås endast på när EKG 

signalen utlöses och stängs under resterande R-våg i ett elektrokardiogram. När en persons 

BMI är mindre än 25 kg m-2 sänks stråldosen från 120-100 KVp, för barn och ungdomar med 

en BMI på lägre än 20 kg m-2 sänks dosen till 80 KVp [7, 10-11]. Stråldosen på en 64- slice 

DT ligger runt 9- 20 mSv beroende på patientstorlek enligt studien av Paul JF et al [9]. 

Förkalkning begränsar ofta möjligheten att analysera bilddata genom att orsaka artefakter i 

form av blomning, denna form av artefakt uppträder vid förkalkning med hög densitet 

exempelvis kranskärls kalcium. För att undvika problemet utförs en standard icke 

kontrastförstärkt avbildning [7]. 

 

Intravenöst jodkontrastmedel administreras i samband med CTA, kontrasten klargör 

aterosklerotiska processer och läckage i kranskärlsväggen [8]. Vid användning av 

kontrastmedel kan akuta- och sena biverkningar uppstå. Inom två timmar kan en anafylaktisk 

reaktion mot ämnet i kontrastmedlet uppträda vid akuta biverkningar, den allergiska 

reaktionen kan likna de vid en allergisk typ I-reaktion. Skillnaden mellan akuta- och sena 

biverkningar är att sena biverkningar av kontrastmedlet uppträder efter någon veckas 

administrering som mestadels hudförändringar, där mekanismen tros vara p.g.a. en T- 

cellsutlöst hudreaktion [12].   
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2.6 Behandling  

2.6.1 Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen vid SAP omfattar Acetylsalsyra, Beta- blockerare och 

Kalciumantagonister ges för hämning av trombocyt aggregation, intracellulär 

kalciumkoncentrations minskning vid SAP. Nitroglycerin utgör en basmedicinering vid 

smärtattack och har en verkningsmekanism som dilaterar kranskärlen. Vid förhöjd 

kolesterolnivå ges läkemedel i form av Statiner, för att sänka lipidnivån och patienten 

informeras om vikten av livsstilsförändringar [13]. 

2.6.2 Invasiv behandling 

Den invasiva behandlingen omfattar revaskularisering av kranskärlen med antingen perkutan 

koronar intervention (PCI) som utförs med koronarangiografi eller By-pass kirurgi Coronary 

Artery By-pass Grafting (CABG). Vid PCI förs en kateter in i artärsystemet via en infart i 

arteria femoralis eller radialis. En ledare förs via katetern ut i kärlet och förbi stenosen, för att 

vidga kärlets lumen träs en mindre ballongkateter med centralt lumen över ledaren och ut till 

stenosen. Ballongkatetern blåses upp under tryck och fylls med vätska. När ballongen är 

uppblåst, vidgas kärlväggen och kärlets lumen effektivt [6]. 

 

By- pass- kirurgi Coronary Artery By- pass Grafting (CABG) rekommenderas vid fynd av 

huvudstamsstenos, proximal left anterior descending (LAD) stenos och tre kärlsjukdom, d.v.s. 

vid signifikant stenos med större än 75 % minskning av lumen i huvudstammen på vänster 

koronarartär. Behandlingen utförs under operation där ett nytt förbipasserande kärl inopereras 

för att blodet skall kunna flöda till koronarträdet [6]. 

2.7 Differentialdiagnostik 

Förutom SAP kan symtomen bröstsmärta ha helt andra bakomliggande orsaker. 

Orsakerna kan bl.a. vara pneumoni, lungemboli eller pneumothorax, samt esofagussjukdom, 

flexura lienalissyndrom, epigastriska smärttillstånd och interkostalmuskelspasm [3, 6]. 

Patienter med pneumoni, lungemboli och pneumothorax kan även få andningskorrelerande 

bröstsmärtor. 

 

Bröstsmärtorna vid esofagussjukdom kan likna äkta angina pectoris, eftersom bägge 

engagerar samma segment i centrala nervsystemet (CNS). Esofagus bröstsmärta kan även 

uppkomma vid fysiskt ansträngning såsom tunga lyft eller framböjning. Vid flexura 



 

 6 

lienalissyndromet finns gasansamling i kolon (dx flexuren), då smärtorna kommer i intervaller 

och ökar vid ökad fysiskt ansträngning [6]. 

 

Både epigastriska smärttillstånd och interkostalmuskelspasm liknar angina pectoris genom att 

de har samma smärtlokalisationer, vilket leder till patienternas misstanke till hjärtat. Vid 

epigastriska smärttillstånd är smärtan orsakad av exempelvis ulcus ventriculi/ duodeni eller 

gallvägssjukdom. Medan interkostalmuskelspasm är vanligare hos unga människor och 

smärtan är lokaliserad i vänster thorax [6]. 

 

3. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKANS ROLL 

Enligt yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor finns det fyra huvudområden: 

röntgensjuksköterskan och vårdtagaren, röntgensjuksköterskan och professionen, 

röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i vården samt röntgensjuksköterskan och samhället. 

Röntgensjuksköterskans roll tillsammans med vårdtagaren är att informera patienten inför 

undersökningen, genomföra behandlingen och stödja patienter inför fortsatta vårdhändelser, 

samt se till att individens rätt till att fatta eget beslut respekteras. Vid undersökningar och 

behandlingar ansvarar röntgensjuksköterskan för undersökningens kvalitet, patientsäkerhet 

och stråldosreduktion. I professionen är det viktigt att röntgensjuksköterskan ständigt 

utvecklas utifrån erfarenhet och evidens [14]. 

 

 

4. PROBLEMFORMULERING 

Det finns flera radiologiska modaliteter som kan användas för att undersöka hjärtat på 

röntgenavdelningen, radiologiska undersökningar möjliggör en snabb och slutlig diagnos. Vid 

CTA genomför röntgensjuksköterskan undersökningen genom att informera och förbereda 

patienten, iordningställa utrustning, inställning av program, positionering av patient och 

kontrastinjicering. Det är därför av intresse för röntgensjuksköterskor att få fördjupad kunskap 

om tillförlitligheten av CTA vid diagnos av SAP. Eftersom metoder och material alltid är 

under utveckling finns det risk att röntgensjuksköterskan fokuserar på tekniken istället för 

patientens omvårdnadsbehov. Röntgensjuksköterskans ansvarsområde inbegriper både 

patientens välbefinnande och kunskap om den teknik som bör användas i samband med 
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undersökningen. Det är därför viktigt att röntgensjuksköterskorna ständigt uppdaterar sina 

yrkeskunskaper för att inte tappa fokus på det ansvar som ingår i röntgensjuksköterskans 

yrkesroll [15].  

 

5. SYFTE  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva tillförlitligheten av DT angiografi (CTA) vid 

diagnos av stabil angina pectoris. 

6 METOD  

6.1 Design  

En systematisk litteraturstudie genomfördes där de vetenskapliga artiklar som ligger till grund 

för resultatet samlades in och bearbetades enligt Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer. 

Enligt statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) skall ett visst antal 

kriterier uppfyllas i en systematisk litteraturstudie. Kriterierna: klart formulerade 

frågeställningar, tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar samt 

att relevanta artiklar inkluderas och kvalitetsbedöms [16]. De vetenskapliga artiklarna som 

ingår i den systematiska litteraturstudien finns presenterade i en tabell (se bilaga 1).  

6.2 Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna Public Medline (PubMed) och Cumulative 

Index of Nursing and Allied Health (Cinahl) vid sex olika tillfällen. PubMed är en databas 

som riktar in sig mot medicin samt omvårdnad och är en version av Medline, medan 

databasen Cinahl främst innehåller artiklar som berör omvårdnad [17]. Sökorden utgjordes av 

de fria söktermerna stable angina pectoris, diagnosis, and, CT, comparison och MeSH 

termerna angina, stable, diagnostic och comparative. Genom att använda inklusions- och 

exklusionkriterier kunde urvalet av studier begränsas för att få fram relevanta artiklar. För att 

ytterligare reducera antal träffar och för att få fram relevanta artiklar som svarar på studiens 

syfte inkluderades inkluderingsfaktorerna: 10 years, five years, human, english, german och 

clinical trial. Vetenskapliga artiklar som inte uppfyllde SBU:s kriterier för systematisk 

litteraturstudie exkluderades. De 16 vetenskapliga artiklarna som presenterar resultatet är 

införda i en tabell (se tabell 2). 
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Tabell 2. Översikt över artikelsökning  

Databas Sökord Avgränsning Träffar Urval 
I 
 

Urval 
II  
 

Urval 
III 
 

Urval 
IV 
 

PubMed 
2016- 
02/23-
03/01 

Stable angina 
pectoris 

10 years, 
humans, 
english, german 

2703 2703 26 
 

22 5 

PubMed 
2016-
02/23-
02/27 

Stable angina 
pectoris CT 

5 years, 
humans, english 

57 57 21 15 5 

PubMed 
2016-
02/23-
02/27 

Stable angina 
pectoris CT 

10 years, 
humans, english 

102 75 20 5 1 

PubMed 
2016- 
03/08- 
03/11 

Stable angina 
pectoris and 
diagnostic and 
comparative 

5 years, human, 
english 

194 194 22 14 2 

PubMed 
2016-
03/14 

Diagnosis stable 
angina 
comparison 

5 years 77 77 10 4 2 

PubMed 
2016-
03/14- 
03/16 

Stable angina 
pectoris 
diagnosis 

clinical trial 
10 year, 
humans, 
english. 

410 361 12 3 1 

Cinahl  
2016-
03/17- 
03/18 

Stable angina and 
diagnosis 

5 year, english 129 129 30 5 0 

 

6.3 Urval  

Vid första urvalet lästes totalt 3 596 vetenskapliga artiklar efter titlar, därefter ansågs 141 

vetenskapliga studiers titlar ha relevans för denna litteraturstudie. I urval II lästes 141 

abstrakt, varav 78 artiklar exkluderades därför att de inte kunde öppnas i fulltext, samt inte 

svarade på denna litteraturstudies syfte. De kvarvarande 63 av 141 studier gick vidare till 

urval III, vid tredje urvalet lästes alla 63 artiklar i fulltext. Efter genomläsning ansågs 22 

artiklar ha relevans för studiens syfte och gick vidare för kvalitetsgranskning för att granskas 

ytterligare.  
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6.4 Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning av de valda artiklarna användes en modifierad version av Forsberg 

och Wengströms (2013) kvalitetsgranskningsmall (se bilaga 2). Då vissa frågor i den 

ursprungliga kvalitetsgranskningsmallen inte bedömdes som relevanta, eftersom de redan är 

beskrivna i denna studies litteraturmatris (se bilaga 1).  

 

Utifrån den ursprungliga kvalitetsgranskningsmallen för kvantitativa artiklar utformades en 

ny mall med sex frågor. Den nya mallen anpassades till denna litteraturstudie, de sex frågorna 

inkluderades för att ha tydligt beskrivna frågeställningar, inklusions- och exklusionskriterier, 

mätmetoder, signifikanta skillnader, resultatets kliniska betydelse, och om artikel 

inkluderades i litteraturstudien [18]. Frågorna kunde besvaras med ja och nej, och varje fråga 

kunde ge en poäng och således kunde totalt sex poäng ges. Kvaliteten på de vetenskapliga 

artiklarna sattes utifrån frågornas poängsättning, där ett och två poäng gav låg, tre och fyra 

gav medel och fem och sex gav hög kvalitet. Därmed exkluderades studier med låg kvalitet, 

och från databasen Cinahl exkluderades även vetenskapliga artiklarna därför att de bestod av 

bristfälligt materialbeskrivning, trots att försöksgrupperna inte var tillräckligt stora hade de 

stort antal bortfall av patienter. I vetenskapliga artiklarna fanns det i förväg ingen bestämd 

hypotes (eller tydligt frågeställning) som var relaterad till denna studies syfte. Totalt valdes 16 

av 22 vetenskapliga artiklar med hög- och medelkvalitet i det sista urvalet, där 10 artiklar fick 

hög kvalitet och sex artiklar medel kvalitet (se tabell 3). 

 Tabell 3. Översikt på artikelkvalité  

Författare/ et al Hög Medel 
Kirschbaum SW et al [19] X  
Dedic A et al [20] X  
Newby D et al [21] X  
Shariat M et al [22]  X 
Lubbers M et al [23] X  
Yamaouchi T et al [24] X  
Mollet N et al [25] X  
Meijs MFL et al [26]  X 
Eisen A et al [27]  X 
Meijs MFL et al [28] X  
Harada K et al [29]  X 
Meijboom WB et al [30]  X 
McKavanagh P et al [31] X  
Tolunay H et al [32] X  
Weustink AC et al [33]  X 
 Cheng L et al [34] X  
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6.5 Analys 

Resultaten i denna studie sammanställdes genom att analysera de vetenskapliga artiklarna i tre 

steg. I första steget sammanfattades utvalda delar i artiklarna som ansågs relevanta för denna 

litteraturstudies syfte. Andra steget omfattade en noggrann översättning över delarna och 

liknande information grupperades tillsammans. Slutligen delades de in i kategorier som 

bestod av samma innehåll för att få en översikt som gav ett tydligt resultat med fyra 

underrubriker: DT angiografi av hjärtat, stenosutvärdering, signifikant och icke signifikant 

plack och utesluta kranskärlssjukdom med CTA, SYNTAX score.  

6.6  Forskningsetiska överväganden 

Vid en systematisk litteraturstudie skall alla vetenskapliga artiklar som väljs ut och är till 

grund för resultatet vara etiskt granskade av en etisk kommitté eller motsvarande. Syftet med 

etisk granskning är bl.a. tydliggöra att studien är vetenskapligt hållbar, att deltagarna är väl 

informerade och har gett sitt samtycke att medverka i studien. Det framkom i de vetenskapliga 

artiklarna att de var etiskt granskade, detta var också en av inklusionskriterierna i denna studie 

[17]. 

 

7. RESULTAT  

I resultatet användes 16 vetenskapliga artiklar för att analysera hur tillförlitligt DT angiografi 

(CTA) är vid diagnos av stabil angina pectoris. Dessa vetenskapliga artiklar använder 

förkortningarna CCA, CAG, CTCA, CTA och CCTA för undersökningsmetoden DT 

angiografi. Fortsättningsvis används CTA genomgående för att beskriva DT angiografi i 

denna studie.  

7.1 DT angiografi av hjärtat 

I en rad studier [19-24] beskrivs CTA som en snabb, billig metod med låg stråldos, god 

kvalité och hög tillgänglighet. Idag används CTA för att ställa diagnos och minska framtida 

risk för hjärtinfarkt genom en riktad behandling med en kombination av medicinisk 

behandling som preventiv och antianginal behandling samt koronar revaskulering. CTA 

genomförs för att säkerställa CAD diagnos samt för att bedöma utbredningen av sjukdomen. 

Riskfaktorer som högt kalciumvärde, nedsatt njurfunktion, kontrastallergi, och sjukdomar 

som parkinson och svår fetma gjorde att en del patienter exkluderades i studierna.  
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7.2 Stenosutvärdering 

Stenoser utvärderades med CTA och klassificerades som betydande om den luminala 

diametern minskats mer än 50 % beroende på plack. I en studie undersöktes 473 

koronarsegment med hjälp av CTA. I 62 % (292/473) av segmenten kunde förkalkade och 

icke förkalkade plack identifieras. Icke förkalkade plack identifierades i 32 % (93/292), 

förkalkad plack i 25 % (72/292) och blandade plack i 43 % (126/292) av de sjukliga 

segmenten (se figur 1), storleken på placken kunde också bedömas. Vid en tjocklek på 1-2 

mm bedömdes placken som små och plack som var mer än 2mm tjocka som stora i storlek. 

Plack med en densitet på ≥130 Hound Field Units (HU) kunde identifieras genom CTA som 

förkalkade enligt studien av Mollet N et al [25].  

Figur 1. Översikt över Mollet N et als resultat 

 

Meijs MFL et al [26] redovisar i sin studie med hjälp av CTA att 110 patienter med UAP och 

189 med SAP av totalt 299 deltagare hade liknande antal plack. Hos patienter med UAP var 

icke förkalkade och blandade plack vanligare, men förkalkade plack återfanns även hos 

patienter med SAP.  

 

Eisen A et al [27] undersökte förhållandet mellan förekomsten och svårighetsgraden av 

kranskärlsförkalkning (CC) och thorax aortaförkalkning hos patienter med SAP och anger att 

432 patienter inkluderades i studien, CC hittades hos 91 % (392/432) och aortaförkalkning 

kunde hittas hos 70 % (303/432) av patienterna med hjälp av CTA (se diagram 1). 

Förbindelsen mellan CC och aortaförkalkning var åldersrelaterad, där 80 % (176/432) av 

patienterna med en ålder högre än 65 år hade både koronar- och aortaförkalkning. Däremot 

fanns ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i koppling mellan koronar- och 

aortaförkalkning. 

Sjukliga segment 
62% = (292/473) 

Icke förkalkad plack 25%
= (93/292)

Förkalkad plack i 25 %
= (72/292)

Blandad plack i 43 %
= (126/292)

Totalt 473 
segment100% 
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Figur 2: Jämförelse mellan kranskärlsförkalkning & aortaförkalkning med CTA 

7.3 Signifikant och icke signifikant plack 

I studien av Kirschbaum SW et al [19] hittades plack i nästan alla koronarsegment med en 

signifikant eller icke signifikant stenos med undersökningsmetoden CTA och modaliteten 

MR. Undersökningsmetoden CTA visar ingen signifikant skillnad mellan CT och MR hos 66 

% (151/230) och signifikant skillnad hos 34 % (79/230) av patienterna (se diagram 2). Det 

fanns en signifikant stenos hos 79 patienter på CT. Patienter med små kärl d.v.s. mindre än 2 

mm i diameter exkluderades i ovanstående studie. 

 

 
Figur 3. Jämförelse mellan CT och MR 
* Modaliteterna CT och MR har ingen signifikant skillnad mellan sig. 
 

I två studier [28, 29] observerades signifikanta skillnader mellan CTA och IB-IVUS i 

resultaten. För att kunna delta i studien av Meijs MFL et al [28] var utbredningen att tidigare 

haft signifikant stenos 68 % (245/360) hos deltagarna. I studiens resultat redovisas det att 
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ingen signifikant skillnad fanns mellan patienter som har SAP och UAP med CTA. 

Sammanlagt hade 65 % (233/360) av deltagarna stabil angina smärta. Harada K et al [29] 

presenterar däremot att den totala plackvolymen i procent var signifikant högre hos patienter 

med ACS jämfört med SAP. Däremot var den fibrösa placken i procent signifikant högre hos 

patienter med SAP än hos patienter med ACS och hade ett p- värde på 0,037. Det fanns även 

en korrelation mellan total plackvolymen och lipidplack i procent med EFV i ACS 

patienterna, dock fanns ingen korrelation mellan EFV och koronarplack hos patienter med 

SAP. Likt Harada K tar även Meijboom WB et al [30] upp att CTA med FFR identifierar 

hemodynamiska signifikanta stenoser korrekt som icke förkalkade. 

 

Signifikant sjukdom redovisas i form av förträngning hos 73 av 243 patienter som genomgick 

CTA enligt McKavanagh P et al [31], där 58 inte var signifikanta och 106 inte hade sjukdom 

samt sex som var omätbara p.g.a. hjärt- eller andningsartefakter. Stenoser med en diameter på 

mindre än 50 % av kärlets innerlumen anses inte vara signifikant och leder inte till diagnosen 

CAD. 

 

7.4 Utesluta kranskärlssjukdom med CTA, SYNTAX score 

Synergy Between PCI With Taxus and Cardiac Surgery (SYNTAX score) är ett 

poängsättningssystem som används för att bedöma svårighetsgrad av CAD hos patienter som 

undersöks med CTA. Med SYNTAX score kan funktionen, platsen, komplexiteten och antalet 

sjukliga kärl spåras. Tvåhundrafem patienter med SAP har genomgått CTA med användning 

av SYNTAX score för att utesluta signifikant CAD [32]. Patienter med lägre Systematic 

Coronary Risk Evaulation (SCORE) för CAD hade en SYNTAX score på mer än 32 i 

Framingham Risk Score (FRS). En signifikant förbindelse mellan SYNTAX score och gamla 

graderingsvärden SCORE (p = 0,002), FRS (p = 0,029), och jämförande Comparative FRS 

(C-FRS) (p = 0,033) kunde hittas i studien.  

 

Både Kirschbaum SW och Lubbers M et al [19, 23] uppger att undersökningsmetoden CTA 

kunde påvisa låg, medel och hög risk för CAD. Där 20 av 50 patienter med CAD 

identifierades korrekt i studien av Kirschbaum SW et al [19]. Hos tre patienter kunde inte 

diagnos ställas i studien av Lubbers M et al [23], däremot kunde signifikant stenos identifieras 

hos 75 % (182/242) av patienterna. Av de 182 patienterna hade 18 patienter (17 %) låg risk 

och sex patienter hade hög risk för CAD. Likt studierna av Kirschbaum SW och Lubbers M, 
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presenteras det i Dedic A et als [20] resultat att sex patienter av de 424 patienter som följdes 

upp bedömdes att ha hög risk för CAD. CAD kunde uteslutas korrekt hos alla patienter med 

CTA enligt studien Weustink AC et al [31] (se diagram 3). 

 

Korrekt diagnos av CAD ställdes hos 43 patienter med SAP och 19 patienter med UAP, 

uppger Meijs MFL et al [28] (se diagram 3). Med svår stenos menas en ocklusion, mild stenos 

är en förträngning på mindre än 50 % och måttlig mer än 50 % förträngning. Shariat M et al 

[22] anger att den vänstra cirkumflexartären visade mild, måttlig och svår stenos hos 

respektive 10, 4 och 8 patienter. Medan den högra kransartären visade mild, måttlig och svår 

stenos hos 9, 9 och 10 patienter respektive. I studien av Cheng L et al [34] visades 39 mindre 

plack med CTA, dock kunde endast sju stenoser identifieras korrekt.  

 

 
Figur 4. Utesluta korrekt CAD med undersökningsmetoden CTA  

 

8. DISKUSSION  

8.1. Metoddiskussion  

I databaserna PubMed och Cinahl genomfördes en systematisk litteratursökning. De 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultatet valdes enbart ifrån databasen 

PubMed eftersom artiklarna hade medel- och högkvalitet, de vetenskapliga artiklar som tagits 

fram med hjälp av Cinahl hade låg kvalitet vid kvalitetsgranskningen och exkluderades 

därför. Då ett internationellt överförbart resultat eftersträvades i denna litteraturstudie valdes 

vetenskapliga artiklar från olika delar av världen, detta för att få ett brett underlag att utgå 

ifrån och få ökad trovärdighet i forskningsresultaten. Forskningsområdet för radiologiska 
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modaliteter vid hjärtsjukdomen SAP ökar ständigt, och för att vara uppdaterad valdes 

företrädesvis artiklar publicerade efter 2011 med ett par undantag, den äldsta artikeln är ifrån 

år 2007. De äldre artiklarna valdes för att öka trovärdigheten på de nya artiklarna och de 

redovisade ungefär samma radiologiska diagnostiska kunskaper om SAP [16, 18]. 

 

Genom att använda fria sökorden och MeSH termerna angina stable, diagnostic och 

comparative kunde bra och relevanta information inom rätt område hittas. Artiklar som inte 

fanns tillgängliga i fulltext via Örebro Universitets databas uteslöts i urvalet p.g.a. tidsbrist 

och för att det inte fanns tillgång till de artiklarna. Detta kan ha medfört för resultatet att 

relevanta artiklar saknas.  

 

Alla studier har både styrkor och svagheter, styrkan i denna studie är att alla vetenskapliga 

artiklar är etiskt granskade och relativt nypublicerade, vilket innebär att forskningen är 

aktuell. En svaghet med studien är att sökningarna endast är gjorda i databaserna PubMed och 

Cinahl med ett begränsat antal sökord. Om sökningar istället utförts i fler databaser med fler 

sökord och kombinationer av sökorden hade det sannolikt genererat ett större urval av 

relevanta artiklar. De valda artiklarna innehåller avancerade vetenskapliga termer samt olika 

definitioner och förkortningar på undersökningsmetoden DT angiografi, vilket medförde att 

översättning och förståelse av texten krävde användande av lexikon. Detta medför risk för att 

feltolkningar av resultat kan ha skett.  

8.2. Resultatdiskussion  

Något märkvärdigt med vetenskapliga studierna som är använda till resultatet och 

informationen om incidensen för insjuknande av kranskärlssjukdom för båda könen är lite 

fundersamt. I de flesta studier [24, 27, 28, 31- 33] är deltagare av båda könen inkluderade, 

medan andra studier [19, 21- 23, 25, 29, 30, 34] inte nämner om det var manliga eller 

kvinnliga deltagare. I två studier [20, 26] var endast manliga deltagare inkluderade. Trots att 

båda könen varit deltagande var personer av det manliga könet fler än kvinnliga könen. Som 

redovisad kan både kvinnor och män drabbas av hjärtsjukdomar, men eftersom symtomen inte 

är lika tydliga hos kvinnor kan slutsatsen dras att flest män drabbas. 

8.2.1 DT angiografi av hjärtat 

Undersökningsmetoden CTA beskrivs i en rad studier [19-24] som förstahandsval vid 

misstänkt CAD hos patienter med SAP, samt vara en snabb och billig metod med hög 

tillgänglighet och låg stråldos som har lett till snabbare diagnostisering. Metoden är 
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fortfarande under utveckling för att reducera stråldosen ytterligare utan att påverka 

bildkvalitén vid användning av CTA för patienter med SAP och misstänkt CAD. Med CTA 

kan även en medicinisk behandling som preventiv eller antianginal behandling påbörjas utan 

att behöva göra kompletterande tester som bl.a. stress- och arbets-EKG [23]. För att klargöra 

aterosklerotiska processer och läckage i krankärlsväggen administreras intravenöst 

jodkontrastmedel vid undersökningen [8]. Vid användning av kontrastmedel kan biverkningar 

uppstå både i form av njurpåverkan och som allergisk reaktion. Det är därför viktigt att 

patienterna berättar om de tidigare haft allergisk reaktion på kontrastvätska, samt meddelar 

om de har nedsatt njurfunktion, diabetes, och andra allergier innan undersökningen påbörjas. 

Med korrekt information och tillräckligt kunskap kan röntgensjuksköterskan planera och 

genomföra undersökningen med minsta möjliga risk. På grund av teknikutvecklingen 

fokuserar röntgensjuksköterskor mindre på hur viktigt patientens omvårdnad och medicinsk 

behandling är, det är därför ett krav att kunskaper utvecklas kontinuerligt för att kunna 

anpassa sig efter utvecklingen.   

 

Paul JF et al [9] redovisar att stråldosen på en 64-slice DT ligger runt 9-20 mSv. Värdarna är 

högre jämfört med en konventionell koronarangiografi som ligger på högst 7-10 mSv [34]. 

Stråldosen varierar också beroende på patientens BMI och för att slippa höga stråldoser 

anpassas den till patientens BMI och bedöms med särskild noggrannhet när det gäller barn, 

ungdomar och gravida. Stråldosen sänks från 120- 100 KVp när en patients BMI är mindre än 

25 kg m-2, och till 80 KVp för barn med lägre än 20 kg m-2 [9]. Det finns nackdelar med hög 

stråldos, om stråldosen är väldigt kraftig kan hudskada vid CTA uppkomma och kan leda till 

bl.a. cancer [36].  På röntgenklinikerna väljs stråldoserna automatiskt inför undersökningarna, 

det är därför viktigt att röntgensjuksköterskor tar hänsyn till patientens storlek och anpassar 

stråldosen. Det är även viktigt att röntgensjuksköterskorna har i åtanke hur farligt joniserande 

strålning kan vara, speciellt för unga personer.   

8.2.2 Stenosutvärdering 
För att utvärdera stenoser jämförs patienter med SAP och UAP i samtliga studier av Mollet N, 

Meijs MFL och Eisen A et al [25-27] med CTA. Undersökningsmetoden CTA används för att 

kunna bedöma plackens storlek i segmenten och mäta dess densitet med HU. Av totalt 41 

deltagare hade 21 patienter SAP och 20 patienter UAP. Med CTA kunde 473 koronarsegment 

identifieras hos de 41 deltagarna, av de 473 segmenten innehöll 292 segment plack med en 

tjocklek på mer än 2 mm uppger Mollet N et al [25]. Däremot visade sig placken ha en 



 

 17 

tjocklek på mindre än 1-2 mm i 53 % (155/292) och större tjocklek i 47 % (137/292) av fallen 

[25].  

 

Meijs MFL et al [26] redovisar likt studien tidigare [25] att deltagarna indelades i SAP och 

UAP grupper med 189 och 110 patienter respektive av 299 deltagare. Förekomsten av antal 

plack var lika hos båda grupperna, däremot var skillnaden att storleken och varianterna av 

placken skildes åt. Varianterna av plack var relaterade till patientens individuella livsstil (se 

tabell 1). 

 

Eftersom studierna inte är utförda i samma del av världen, presenterar deras resultat 

befolkningar med olika prevalens och befolkningsålder med olika sjukhushistorik. Trots detta 

skulle sannolikheten varit större att resultaten varit mer likartade om samtliga studier haft 

samma antal deltagare och samma inkluderings- och exkluderingsfaktorer.  

8.2.3 Signifikant och icke signifikant plack 

Signifikant och icke signifikant plack identifieras i de flesta sjukhus med CTA hos patienter 

med SAP, men modaliteten MR och undersökningsmetoden IB-IVUS kan också användas för 

att ställa diagnostik av plack.  

 

I en av studierna tar Kirschbaum SW et al [19] upp att ingen signifikant skillnad mellan CTA 

och MR finns hos 66 % (151/230) och signifikant skillnad hos 34 % (79/230) av patienterna, 

däremot kunde endast 79 patienter med signifikant stenos identifieras med CTA. Av de 79 

patienterna exkluderades 17 patienter eftersom de inte kunde delta i CTA undersökningen 

p.g.a. små kärl. MR är en modalitet utan röntgenstrålning, i studien av Kirschbaum SW et al 

[19] kunde MR ställa korrekt diagnos för signifikant CAD hos 34 % (17/50) av patienterna. 

Trots att MR ställde korrekt diagnos uteslöts ganska många patienter dels p.g.a. klaustrofobi 

och andningsartefakter eftersom patienterna hade svårt att hålla samma andningstakt, samt att 

undersökningarna tar lång tid och inte alltid är tillgängligt.  

 

Säkerhet, observation, trygghetskänsla och värdering av patientens allmänna tillstånd är 

viktigt för röntgensjuksköterskor att ta hänsyn till. För att kunna kommunicera, stödja och 

vägleda patienten måste röntgensjuksköterskan ha god kompetens och kunskap om att hitta 

passande lösningar som underlättar undersökningens genomförande. 
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I studierna av Meijs MFL och Harada K et al [28, 29] observerades signifikanta skillnader 

mellan patienter som lider av SAP, UAP och ACS. I en av studierna redovisades ingen 

signifikant skillnad mellan patienter med SAP och UAP, däremot var den totala plack 

volymen i procent signifikant högre bland patienter med ACS jämfört med SAP. Den fibrösa 

placken som presenterades i procent var signifikant högre bland patienter med SAP än i ACS 

patienter med ett p- värde på 0,037. Anledningen till varför den totala plackvolymen i procent 

var högre berodde på den positiva korrelationen med EFV, i SAP patienterna var EFV positiv 

korrelerad med BMI och inte plackets karaktär. Därmed indikerade IB-IVUS att EFV hade ett 

signifikant samband med ökad plack och fett hos ACS patienter, dock kunde ingen korrelation 

visas mellan EFV och plack hos SAP patienter. Jämfört med CTA utsätter inte IB-IVUS 

patienter för strålning, vilket är en viktig faktor. Den diagnostiska säkerheten minskar 

ultraljudsignalerna från att tränga igenom förkalkade skikt eftersom signalen reflekterar 

tillbaka mot givaren p.g.a. förkalkningen [28]. 

8.2.4  Utesluta kranskärlssjukdom med CTA, SYNTAX score 

Med hjälp av poängssättningssystemet SYNTAX score som är en angiografisk 

graderingsskala för att bedöma komplexiteten av kranskärlssjukdom, underlättas beslut och 

vägledning ges till rätt behandlingsstrategi mellan CABG och PCI för risk patienter. Med 

användning av SYNTAX score kunde Tolunay H et al [31] utesluta signifikant CAD hos 205 

patienter med SAP. Det är väldigt viktigt att SYNTAX score används korrekt då den används 

felaktigt kan det leda till misstolkat resultat även om SYNTAX score jämförs med gamla 

graderingsvärdena som SCORE, FRS och C-FRS. 

 

I två andra studier [19, 23] uppgavs att undersökningsmetoden CTA presenterade låg, medel 

och hög risk för CAD. En signifikant stenos identifierades hos 75 % (182/242) av patienterna, 

av de 75 procenten hade 17 % (18/242) låg risk och sex procent (6/242) hade hög risk för 

CAD i studien av Lubbers M et al [23]. Däremot uppger Dedic S et al [20] att endast sex 

patienter kunde bedömas ha hög risk för CAD efter en uppföljning på 424 patienter. Orsaken 

till varför sex patienter av 424 patienter bedömdes ha risk för CAD var dels p.g.a. att sex 

patienter dog, 11 hade UAP, sex hade ev. myokardiell infarkt, 23 koronar revaskulering och 

antalet 43 hjärtsjukdomar inträffade hos 30 patienter. Yngre patienter exkluderades om de var 

storrökare, hade lägre koronar kalciumvärde, normala CTA resultat och arbets- EKG. 

Kirschbaum SW och Weustink A et al [19, 33] redovisar att CAD kunde identifieras korrekt 

hos 20 av 50 patienter och positivt hos alla patienter med CTA. Korrekt diagnos ställdes även 
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i studien av Meijs MFL et al [28], där uppgavs 43 SAP patienter och 19 UAP patienter ha 

CAD. Som redovisas i resultaten av Kirschbaum SW, Meijs MFL och Weustink A et al [19, 

28, 32] inträffade ett korrekt resultat med CTA på majoriteten av patienterna och hade låg risk 

för negativa händelser som hjärtdöd, myocardiell infarkt hos SAP patienter. Med MR kunde 

korrekt signifikant sjuklig förändring hos patienter med icke korrekt resultat på CTA 

uteslutas, för att undvika invasiv koronar utvärdering.  

9. KONKLUSION  

Slutsatsen som dras av denna studie är att radiologiska undersökningsmetoden CTA kan ställa 

en effektiv och säker diagnos på patienter med SAP m.h.a. SYNTAX score. 

Undersökningsmetoden används idag som förstahandsmetod vid diagnostisering av SAP, 

därför att CTA är en billig, snabb och har lågdosprotokoll tillgängligt, samt påvisar 

undersökningsmetoden viktigt fakta om koronarplack och kan utesluta tidigt stadie på CAD 

jämfört med modaliteten MR och undersökningsmetoden IB- IVUS. Poängssättningssystemet 

SYNTAX score som är en angiografisk graderingsskala kan bestämma olika graderingar av 

stenoser inför fortsatt medicinsk behandling för riskpatienter.  

 

Eftersom de radiologiska modaliteterna utvecklas kontinuerligt är det intressant för 

röntgensjuksköterskor att utveckla sina kunskaper för att kunna balansera mellan tekniken och 

patientens omvårdnad. I framtiden kan även röntgensjuksköterskor med ökad kunskap ta 

större ansvar i samband med val av undersökning och bedömning av utförd undersökning. 

 

10. IMPLIKATION FÖR VIDARE FORSKNING 

Nästan mer än hälften av vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för resultatet nämner 

att undersökningsmetoden CTA är en förstahandsmetod. Medan resten av artiklarna som ville 

bevisa att modaliteten MR och undersökningsmetoden IB-IVUS är förstahandsmetod ändå 

drar slutsatsen att CTA bör användas som förstahandsmetod för att kunna utesluta CAD utan 

att utsätta patienter för risk. Eftersom undersökningsmetoden CTA inte används på alla 

sjukhus runt om Sverige och internationellt behövs vidare forskning. Detta för att bekräfta att 

det finns tillräckligt med bevis att CTA är en undersökningsmetod med fördelar som 

underlättar undersökningen för vårdgivaren genom att ställa säkrare och bättre diagnos, samt 

vårdtagaren genom en snabbare och säkrare undersökning.  
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12. BILAGOR 

12.1 Bilaga 1. Litteraturmatris 

Litteraturmatris 1 

Titel Non-invasive diagnostic workup of patients with suspected stable 
angina by combined computed tomography coronary angiography 
and magnetic resonance perfusion imaging. 

Författare Kirschbaum SW, Nieman K, Springeling T, Weustink AC, 
Ramcharitar S, Van Mieghem C, Rossi A, Duckers E, Serruys PW, 
Boersma E, De Feyter PJ, Van Geuns R- JM. 

År & 
land 

2011, Nederländerna 

Deltagare 
(bortfall) 

260, (30) 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvalitativ studie. 
- Studien godkändes av Institution Review Board of the Erasmus 
University Medical Center in Rotterdam.   
- Deltagarna gav skriftligt samtycke.  

Syfte Utvärdera MRP avbildning i den diagnostiska upparbetningen av 
patienter med misstänkt SAP med CTCA som förstahands 
modalitet. 

Resultat I början av studien fick en patient ocklusion högre än 50 % 
genomgick CTCA, samt en kompletterande undersökning med 
CAG 30 dagar senare. 
Med CTCA fanns ingen signifikant skillnad hos 151(66 %) av 
patienter och signifikant skillnader hos 79 (34 %) patienter. 
På CTCA kunde signifikant stenos uteslutas på 79 patient, 17 
patienter gjorde inte CAG eftersom de redan var drabbad av 
kärlsjukdom, där skickades 62 patienter till CAG efter CTCA 
undersökning. Av 62 patienterna deltog 50 och utförde CMR. Hos 
en patient visades ingen signifikant perfusion på MRP trots CFR var 
lägre än 2,0. MRP diagnostiserade 7 av 17 CAD korrekt. 

Kvalitet Hög 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Litteraturmatris 2 
 
Titel Stable Angina Pectoris: Head-to-Head Comparison of Prognostic 

Value of Cardiac CT and Exercise Testing. 
Författare Dedic A, Genders TSS, Ferket BS, Galema TW, Mollet NRA, 

Moelker A, Myriam Hunink MG, De Feyter PJ, Nieman K. 
År & 
land 

2011, Helsingfors 

Deltagare 
(bortfall) 

471, (48) 
244 män 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvantitativ studie. 
- Studien är godkänd av den lokala etiska kommittén och 
Helsingforsdeklaration.  
- Skriftligt samtycke från deltagarna. 

Syfte Kunna bestämma och jämföra sannolika värden av CTCA, 
koronarkalcium gradering och EKG hos patienter med 
bröstsmärtor, del vis CAD. 

Resultat CT kunde inte utföras på 16 patienter pga. bl.a. njursvikt, allergi 
mot kontrastmedel, Parkinson sjukdom och svår fetma. Två 
undersökningar misslyckades p.g.a. rörelseartefakter eller för tidig 
scanning. Tre patienter hade milda allergiska reaktioner. 
EKG kunde inte genomföras på 48 patienter pga. ortopediska- och 
neurologiska begränsningar, fetma avvikelser vid vilo- EKG, 
lungsjukdomar, oförmåga att cykla och en kombination av dessa 
faktorer. 
I framtiden kommer DT angiografi bli förstahandsval 
undersökning, därför att den visar en klinisk ökning för stress 
tester och koronarkalcium gradering.  

Kvalitet Hög 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Litteraturmatris 3 
 
 
Titel 

CT coronary angiography in patients with suspected angina due to 
coronary heart disease (SCOT-HEART): an open-label, parallel-
group, multicentre trial. 

Författare Newby D, Williams M, Hunter A, Pawade T, Shah A, Newby 
D....Woodward R, Steedman T. 

År & 
land 

2015, Skottland 

Deltagare 
(bortfall) 

9849, (5703) 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Enkät studie 
- Studien är godkänd av forskningsetiska kommittén.   
- Skriftligt samtycke från deltagarna. 

Syfte Utvärdera effekten av diagnostik, ledning och resultat av CTCA på 
patienter med misstänkt angina pga. CAD. 

Resultat Utav 4146 patienter hade 47 % av deltagarna en klinisk diagnos 
för kranskärlssjukdom och 36 % hade kliniskt sett kärlkramp p.g.a. 
underliggande kranskärlssjukdom. Vid sjätte veckan 
oklassificerades och reducerade CTCA diagnosen 
kranskärlssjukdom till 558 (27 %) patienter och diagnosen angina, 
p.g.a. kranskärlssjukdom till 481 (23 %) patienter. 
Detta förändrade planerade undersökningar (15 % jmf med 1 %) 
och behandlingar (23 % jmf med 5 %), dock påverkades inte 
svårighetsgraden av symptomen vid sjätte veckan eller senare, där 
vissa lades in på sjukhuset för bröstsmärtor. 
Undersökningsmetoden CTCA klargör diagnosen misstänkt 
angina hos patienter p.g.a. kranskärlssjukdom och reducera risken 
för hjärtinfarkt. 

Kvalitet Hög 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Litteraturmatris 4 
 
Titel Utility of coronary CT angiography in outpatients with 

hypertrophic cardiomyopathy presenting with angina symptoms. 
Författare Shariat M, Thavendiranathan P, Nguyen E, Wintersperger B, 

Paul N, Rakowski H, Crean AM.  
År & 
land 

2014, Canada 

Deltagare 
(bortfall) 

182 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvantitativ studie.  
- Studien godkändes av Institutional research ethics board.  
- Deltagarna gav individuell samtycke. 

Syfte Beskriva användningen av CCTA för bedömning av epikardiell 
kranskärlsstenos hos patienter med HCM och stabil angina 
symptom till en ålders- och könsmatchade kontrollgruppen med 
liknande symptom m.h.a. CCTA. 

Resultat Totalt 91 patienter med diagnostik (HCM) och 91 med 
bröstsmärta eller stabil angina. Det fanns ingen statistik 
signifikant skillnad i förekomsten av riskfaktorer mellan de två 
grupperna. 
CCTA visade bröstsmärta hos 84 patienter och andnöd hos 7 
patienter i HCM gruppen. I kontrollgruppen utfördes 83 patienter 
CCTA pga. bröstsmärta och 8 pga. andnöd. 
Av de 91 patienter i HCM gruppen hade 67 patienter 
asymmetrisk Septal hypertrofi och 13 hade koncentrisk 
hypertrofi. I HCM gruppen hade 44 patienter kornar förkalkning 
med median 0 (IQR= coronary artery calxium score). I 
kontrollgruppen hade 46 patienter koronarförkalkning med 
median 2. 
Stenos var signifikant lägre i HCM gruppen jämfört med kontroll 
gruppen. 

Kvalitet Medel 4/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Litteraturmatris 5 
 
Titel Calcium imaging and selective computed tomography 

angiography in comparison to functional testing for suspected 
coronary artery disease: the multicentre, randomized CRESENT 
trial. 

Författare Lubbers M, Dedic A, Coenen A, Galema T, Akkerhuis J, 
Bruning T, Krenning B, Musters P, Ouhlous M, Liem A, Niezen 
A, Hunink M, De Feijter P, Nieman K. 

År & 
land 

2016, Nederländerna 

Deltagare 
(bortfall) 

463 (113) 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvalitativ studie. 
- Studien godkändes av medical ethics committees of the central 
coordination centre and participation sites. 
- Deltagarna gav skriftligt samtycke. 

Syfte Bedöma effektivitet och säkerhet av ett stegvist hjärtprotokoll 
som består av ett kalcium scan och selektiv prestanda CT 
angiografi, jämförande med funktionstesten. 

Resultat Slumpmässigt remitterade 242 patienter av 350 inskrivna 
patienter till DT angiografi, och 108 patienter till en standard 
behandling utifrån funktionella tester.  Av de 350 deltagarna 
kunde 293 följas upp fullständigt under 1 års period. Medan det 
inte fanns signifikant skillnad i karaktären, var den 
kardiovaskulära risk värdet något högre än den funktionella test 
gruppen. Med invasiv angiografi gjordes en slutlig 
diagnostisering för obstruktive CAD hos 28 (8 %) patienter.  
 
Arbets- EKG kunde inte utföras på 5 patienter, p.g.a. de inte 
hade förmåga att träna samt hade de vänstergrenblock. I CT 
gruppen var den median kalcium värdet 4,0 (0- 61) och hos 100 
patienter var inte kalcium synligt. Hos 26 (11 %) var kalcium 
värdet högre än 400.   
CT gruppen hade lägre angina frekvens under 1 års uppföljning 
jämfört med funktionella test gruppen. Den prevalens 
koronarsjukdomen var större än 50 % var lika i bägge grupperna, 
resp. CT 8,8 % och funktionell tester 6,5 %. Efter CT behövde 
72 % göra revaskulerings procedur, jämfört med den funktionella 
test gruppen med 58 %. 

Kvalitet Hög 5/6 
 



 

 
 

 
Litteraturmatris 6 
 
Titel Optimal initial diagnostic strategies for the evaluation of stable 

angina patients: a multicentre, prospective study on myocardial 
perfusion imaging, computed tomographic angiography, and 
coronary angiography. 

Författare Yamaouchi T, Tamaki N, Kasanuki H, Kimura T, Uemura Y, 
Limuro S. 

År & 
land 

2012, Japan 

Deltagare 
(bortfall) 

2878, (53) 
45 % kvinnor & 55 % män 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvantitativ och multicenter perspektiv studie. 
- Studien är godkänd av Institution Review board och den etiska 
kommittén.   
- Registret följde Helsingfors deklaration. 
- Muntligt/ skriftligt samtycke gavs från deltagarna. 

Syfte Ta reda på vilka av modaliteterna MPI, CT och CAG är mest 
effektiv för symtom hos patienten med misstänkt CAD. 

Resultat Modaliteterna CT och MPI har utmärkt prognos för patienter med 
misstänkt CAD. Dock har patienter lägre risk för MACE efter 
justering för riskfaktorerna (confounding). , efter att de undersöks 
med CAG.  
Diagnostiserings värden för resp. modaliteterna är MPI 58,5 % 
(705), CT 49,2 % (308) och CAG 36,5 % (347). Dock var 
revaskulering hastigheten signifikant lägre på MPI som inledande 
test inför användning av CT.  

Kvalitet Hög 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Litteraturmatris 7 
 
Titel Coronary plaque burden in patients with stable and unstable 

coronary artery disease using multislice CT coronary angiography. 
Författare Mollet N, Maffei E, Martini C, Weustink A, Van Mieghem C, 

Baks T, McFadden E, De Feyter P, Catalano O, Seitun S, Krestin 
G, Cademartiri F. 

År & 
land 

2011, Italien 

Deltagare 
(bortfall) 

41 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvantitativ studie. 
- Studien godkändes av Institution Review Board.  
- Deltagarna gav skriftligt samtycke. 

Syfte Utvärdera MSCT koronarplack, svårighetsgrad, distribution och 
typ av hjärtplack med hjälp av en 64-skiva MSCT scanner. 

Resultat Totalt 473 kranssegment ≥2 mm bedömdes. Det var 11,6+, - 1,5 
segment/patient. 
Sammanlagt innehöll 62 % av segmenten plack, 32 % icke 
förkalkad, 25 % förkalkade och 43 % blandade segment. 
Plackstorlek klassificerades som liten 53 % och stor som 47 %. Ca 
33 % av kranssegment diagnostiserades med CCA och 72 % med 
MSCT. 
MSCT och CCA ger viktig information om kransplack hos 
patienter med stabil och instabil angina. 

Kvalitet Hög 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Litteraturmatris 8 
 
Titel Comparison of frequency of calcified versus non-calcified coronary 

lesions by computed tomographic angiography in patients with stable 
versus unstable angina pectoris. 

Författare Meijs MFL, Meijboom WB, Bots ML, Kyrzopoulos S, Eu Neoh R, 
Prokop M, Doevendans PA, De Feyter PJ, Cramer MJ.  

År & 
land 

2009, Nederländerna 

Deltagare 
(bortfall) 

299, (138) 
Flesta av deltagarna var män 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvantitativ studie. 
- Studien är godkänd av Institutional review boards of the 
participation center.  
- Deltagarna gav samtycke. 

Syfte Jämföra fenotyper av alla plack och av skyldige plack mellan 
patienter med instabil angina pectoris (UAP) och de med stabil 
angina pectoris (SAP). 

Resultat Jämförde plack hos patienter med SAP och UAP med CTCA och 
QCA. 
Inga signifikanta skillnader observerades mellan alla patienter med 
UAP och alla med SAP, med undantag för en högre prevalens av fler 
kärlsjukdom, lägre BMI och lägre andel rökare bland patienter med 
UAP. I grupperna UAP 110 patienter och i SAP 189 hade lika stort 
antal plack. Icke förkalkade och blandad plack var vanligt hos stabila 
patienter och icke förkalkad var vanligare hos instabila.  
Stenoser utvärderades med kvantitativ konventionell angiografi och 
klassificeras som betydande minskning av den luminala diameter > 
50 % mätt med kvantitativ konventionell angiografi. 

Kvalitet Medel 4/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Litteraturmatris 9 
 
Titel Coronary and Aortic Calcifications: Inter-relationship in Stable 

Angina Pectoris: A Coronary Disease Trial Investigating Outcome 
with Nifedipine GITS (ACTION) – Israeli Spiral Computed 
Tomography Substudy 

Författare  Eisen A, Tenenbaum A, Koren- Morag N, Tanne D, Shemesh J, 
Golan A, Fisman EZ, Motro M, Schwammenthal E, Adler Y. 

År & 
land 

2007, Israel 

Deltagare 
(bortfall) 

569, (137) 
371 män och 61 kvinnor. 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvalitativ studie. 
- Studien är godkänd av Institutional Review Board och följde 
Helsingforskommittén.  
- Deltagare gav samtycke. 

Syfte Undersöka förhållandet mellan förekomsten och svårighetsgraden 
av CC och thorax aorta förkalkning hos SAP patienter gjordes med 
spiral CT.  

Resultat Hos 90 % av patienterna (n = 392) och aortaförkalkning hos 70 % 
(n = 303) dokumenterades CC. Ett signifikant samband hittades 
mellan svårighetsgraden av kranskärlsförkalkning och 
aortaförkalkning (mätt genom förkalkningens yta, volym och 
segment). Samband hittades även mellan antalet förkalkade 
kranskärl och närvaron av aortaförkalkning; 90 % av patienter med 
trippel kärlsjukdom var också positiva för aortastenos. Ålder hade 
också effekt då 87 % av patienterna ≥ 65 år var positiva för både 
kranskärls- och aortaförkalkning medan 57 % ≤ 65 var positiva för 
båda. Ett starkt samband ses mellan förekomsten och 
svårighetsgraden av CC och förekomsten och svårighetsgraden av 
förkalkning av thorax-aorta hos patienter med stabil angina pectoris 
som upptäcks av spiral-CT. 

Kvalitet Medel 4/6 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Litteraturmatris 10 
 
Titel Is there a role for CT coronary angiography in patients with 

symptomatic angina? Effect of coronary calcium score on 
identification of stenosis. 

Författare Meijs MFL, Meijboom. WB, Prokop M, Mollet NR, Van Mieghem. 
CAG, DoevendansPA, De Feyter PJ, Cramer MJ. 

År & 
land 

2009, Nederländerna 

Deltagare 
(bortfall) 

360 
245 män och 115 kvinnor. 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvantitativ studie. 
- Tvärsnitt studie. Studien är godkänd av Institutional Review Board 
of the Erasmus University Medical Center.  
- Deltagarna gav skriftligt samtycke.  

Syfte Undersöka sambandet mellan CS och utförandet av CTCA hos 
patienter med stabil och instabil angina för att kunna få en bättre 
förståelse under vilken kondition CTCA kan vara till hjälp för CCA. 

Resultat Prevalensen av att åtminstone ha en signifikant koronor stenos är 68 
% för deltagarna med bröstsmärta. 
Ingen demografisk signifikant skillnad sågs hos patienterna med 
instabil- och stabil angina. Dock var incidensen för rökare hög, samt 
hög signifikant på CCA för instabil angina patienter. 
Alla deltagare visade en känslighet för CTCA. När CAD detekterades 
med CTCA var värdena resp. 99 % signifikant, specificiteten var 64 
% positiv och negativ. 

Kvalitet Hög 6/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Litteraturmatris 11 
 
Titel The different association of epicardial fat with coronary plaque in 

patients with acute coronary syndrome and patients with stable 
angina pectoris: analysis using integrated backscatter intravascular 
ultrasound. 

Författare Harada K, Harada K, Uetani T, Kataoka T, Takeshita M, Kunimura 
A, Takayama Y, Shinoda N, Kato B, Kato M, Marui N, Ishii H, 
Matsubara T, Amano T, Murohara T. 

År & 
land 

2014, Japan 

Deltagare 
(bortfall) 

112, (35) 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

-Kvalitativ, perspektiv observations studie. 
-Studien är godkänd av etikprövningsnämnden av Chubu Rosai 
sjukhus, samt följt Helsinforsdeklaration.  
- Deltagarna gav skriftligt samtycke.  

Syfte Utvärdera förhållandet mellan EFV och koronar plackegenskaper 
hos patienter med ACS och SAP med hjälp av IB-IVUS. 

Resultat Statinterapi utfördes på ACS- patienter (47 %) och SAP patienter 
(63 %) före PCI behandling. Inga signifikanta skillnader noterades i 
fördelningen hos ACS och SAP grupperna. Totala plackvolymer 
och andelen lipid plack var signifikant högre hos ACS-patienter än 
hos SAP- patienterna. 
När det gäller sambandet mellan EFV och kliniska parametrar, så 
finns det en positiv korrelation med BMI och bukfetma hos ACS 
och SAP patienterna. 

Kvalitet Medel 3/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Litteraturmatris 12 
 
Titel Comprehensive Assessment of Coronary Artery Stenoses: 

Computed Tomography Coronary Angiography Versus 
Conventional Coronary Angiography and Correlation With 
Fractional Flow Reserve in Patients With Stable Angina. 

Författare Meijboom WB, Van Mieghem CA, Van Pelt N, WeustinkA, 
Pugliese F, Mollet NR, Boersma E, Regar E, Van Geuns RJ, De 
Jaegere PJ, Seeuys PW, Krestin GP, De Feyter PJ.  

År & 
land 

2008, Nederländerna 

Deltagare 
(bortfall) 

79, (16) 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Retrospektiva analys.  
- Studien godkändes av Institution Review Board  
- Deltagarna gav samtycke.  

Syfte Utvärdera sambandet mellan anatomiska och funktionella 
betydelsen av koronarstenos hos patienter på både CTCA och CCA 
med användning av specifika intrakoronar fraktionerad flödesreserv 
(FFR) mätning. 

Resultat Normala hjärtslag under CT var 60 +, - slag/min. för 64 slice CT 
och 68+, - 11 slag/min för dual-source CT. Ungefär 89 stenoser hos 
79 patienter inkluderades för att jämföra med FFR., 71 % (63 av 89) 
av stenoserna var angiografi svårighetsgrad. 
Dock var 29 stenoser minder än 40 % medan 1 stenos var 70 %. Av 
de 89 koronarstenoser var diameter hos 35 mer än 50 % med QCA, 
däremot var 16 hemodynamiskt signifikant (FFR) 15 av 16 
hemodynamiska signifikanta stenoser visade korrekt. Korrelation 
mellan QCT och FFR var (R=-0,32) och mellan QCA och FFR var 
(R=0,30). Diameter på stenoserna I procent var signifikant mellan 
QCT och QCA. 

Kvalitet Medel 4/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Litteraturmatris 13 
 
Titel A comparison of cardiac computerized tomography and exercise 

stress electrocardiogram test for the investigation of stable chest pain: 
the clinical results of the CAPP randomized prospective trial 

Författare McKavanagh P, Lusk L, Ball PA, Verghis. MA, Agus MA, Trinick. 
RT, Duly E, Walls MG, Stevenson M, James B, Hamilton A, 
Harbinson TM, Donnelly MP.  

År & 
land 

2014, Irland 

Deltagare 
(bortfall) 

500, (12) 
269 män & 219 kvinnor 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvantitativ, prospektet randomiserad studie.  
- Studien är godkänd av forskningsetisk kommitté Nordirland 
(ORECNI) och sydöstra vård och omsorgen Trust (SEHSCT) 
forskning och utvecklingskommitté. Samt Nordirland Medical 
Physics Verket, Nordirland Cardiovascular Research Network, och 
kliniska prövningar enheten Nordirland.  
- Deltagarna gav samtycke. 

Syfte Jämföra CT med EST (traditionell motion stress EKG-test) hos 
patienter med misstänkt CAD hos stabil angina patienter för att 
bestämma symptomatiska och prognostiska skillnader. 

Resultat I CT kohorten var det 243 patienter och 245 patienter i EST kohorten. 
En koronarstenos med en diameter mindre än 50 % i major epicardial 
artery, mindre än 2mm är signifikant. Positiv resultat involverade 
förkalkad och icke förkalkade sjukdom. Stenos med en större 
diameter än 50 % men mindre än 0 % är inte signifikant och inte 
CAD sjukdom. Förändringar förbättrades signifikant hos CT jämfört 
med EST i SAP och livskvalitén på 3 och 12 månader. Fler patienter i 
CT jämfört med EST hade större förbättringar av symtomen. Med 
EST uteslöts 12 PCI och/ CABG, 19 revaskuläring genomfördes. 
Med CT kunde 29 PCI, 8 CABG och blev totalt 37 revaskuleringar. 

Kvalitet Hög 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Litteraturmatris 14 
 
Titel Comparison of coronary risk scoring systems to predict the severity 

of coronary artery disease using the SYNTAX score. 
Författare Tolunay H, Kurmus O. 
År & 
land 

2016, Turkiet  

Deltagare 
(bortfall) 

205 
57,3% män & 42,7 % kvinnor 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Retrospektiv studie.   
- Studien godkändes av institutionen för Abdurrahman Yurtaslan 
Ankara Oncology utbildning och forsknings sjukhusets lokala etiska 
kommittén.  
- Deltagarna gav skriftligt samtycke. 

Syfte Jämförde SYNTAX poänggradering med poänggraderings system 
FRS, PROCAM och SCORE för att utesluta CAD svårighetsgrad.  

Resultat Patienterna delades in i tre grupper enligt Myocardial intervention 
Guideline. Totalt var det 162(79 %), 32 (15,6 %), och 11 (5,4 %). 
Patient med SYNTAX score mellan 1och 22, 23 och 32 samt 
mindre än 32. 
Patienter i den låga riskgruppen för CAD var den individuella 
SYNTAX score var mindre än 32 I FRS, C-FRS, PROCAM och 
SCORE med respektive 6,3 %, 6,1 %, 5,6 % och 5,3 %. Och hög 
riskgruppen för CAD var den individuella SYNTAX score var 
högre än 22 med 73,5 %, 74,8 %, 78,5 och 63 %. 
I deras resultat rekommenderar de med risk kategorierna baserade 
på SCORE, FRS, C- FRS resultat är pålitlig för CAD jämfört med 
PROCAM (p:0,104).  

Kvalitet Hög 5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Litteraturmatris 15 
 
Titel Diagnostic performance of exercise bicycle testing and single-

photon emission computed tomography: comparison with 64-slice 
computed tomography coronary angiography. 

Författare Weustink AC, Neefjes LA, Rossi A, Meijboom WB, Nieman K, 
Capuano E, Boersma E, Mollet NR, Krestin GP, De Feyter PJ. 

År & 
land 

2011, Nederländerna 

Deltagare 
(bortfall) 

376 
254 män & 122 kvinnor 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvantitativ studie.  
- Studien är godkänd av Institution Review Board av Erasmus 
University Medical Center. 
- Deltagarna gav muntligt samtycke.  

Syfte Jämföra diagnostiska prestanda motionscykel testning med CTCA, 
SPECT och med CTCA, respektive, för att detektera obstruktiv 
kranskärlssjukdom genom att använda invasiv koronar angiografi 
(ICA) som förstahandsval. 

Resultat Patienter med en avgörande motion cykel testning (n = 258), var 
känsligheten på CTCA (99 %) signifikant (p- värde <0,001) högre 
än på motionscykel testet (72 %). Patienter med ofullständig motion 
cykel testning (n = 334) var både känsligheten och specificiteten 
signifikant (p <0,001) högre för CTCA jämfört med motionscykel 
testningen: 100 och 74 % för CTCA, respektive, och 76 och 47 % 
för motionscykel provning SPECT och CTCA gav en högre 
diagnostisk prestanda jämfört med traditionella motion cykel 
testning för detektering och utesluter obstruktiv CAD hos patienter 
med stabil angina. 

Kvalitet Medel 4/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
Litteraturmatris 16 
 
Titel Comparison of three-dimensional volume-targeted thin-slab FIESTA 

magnetic resonance angiography and 64-multidetector computed 
tomographic angiography for the identification of proximal coronary 
stenosis. 

Författare Cheng L, Ma L, Schoenhagen P, Ye H, Lou X, Gao Y, Zhao X, 
Wang X, Dong W. 

År & 
land 

2013, Kina  

Deltagare 
(bortfall) 

30 

Typ av studie, 
metod & 
data insamling 

- Kvalitativ studie.  
- Studien är godkänd av hospital ethic kommitté och följde 
Helsingforsdeklaration.  
- Muntligt samtycke från deltagarna.  

Syfte Jämföra koronar MRA av de proximala kranskärlen med CTA, med 
användning av CA som förstahandsval vid luminal stenos 
utvärdering. 

Resultat Totalt uppfyllde 247 koronarsegment för inklusionskriterier för 
bildkvalitet. Koronar angiografi visade ≥ 50 % stenos i 47 segment 
CTA och MRA användes för att utvärdera > 50 % luminal 
förträngning 85,8 %. Det identifierades även 39 små plack i 
arteriasegmentet som var mindre än 50 % stenos. CTA visa 
koronarstenos i 28 segment, varav 24 hade förkalkade plack och sju 
var stenoser. I 28 segment, MRA diagnostiserade 16 luminala stenos 
jämfört med CA. 

Kvalitet Hög 5/6 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

12.2 Bilaga 2- Kvalitetsgranskning  

 

Modifierad checklista för kvantitativa artiklar enligt Forsberg och Wengströms (2013) 

riktlinjer: 

 

1. Syftet med studien. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

[JA]/ [NEJ] 

2. Undersökningsgrupp. 

Vilka är inklusions- och exklusionskriterierna? 

3. Mätmetoder. 

Vilka mätmetoder användes? 

4. Analys. 

Erhölls signifikanta skillnader? 

[JA]/[NEJ] 

5. Värdering. 

- Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

[JA]/[NEJ] 

- Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

[JA]/[NEJ] 
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