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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Kranskärlssjukdom (CAD) är en vanligt förekommande folksjukdom. Enligt Socialstyrelsen är 

också CAD en av de dominerande dödsorsakerna i Sverige. För att bekräfta diagnos och 

bedöma sjukdomens svårighetsgrad används idag flera diagnostiska strategier. 

Rutinundersökning inkluderar vilo-EKG och arbetsprov. Fortsatt utredning kan utföras med 

hjälp av ekokardiografi, myokardscintigrafi och datortomografi-kranskärl. Ökade 

hälsokostnader och lång kö för undersökningar väcker oro hos både patienter, läkare och 

myndigheter. Behovet av en enkel, säker och kostnadseffektiv metod som kan hjälpa till i 

utredning av CAD är stor. Det danska företaget Acarix utarbetade en ny apparat, CADScor®-

system, som använder en icke-invasiv och strålningsfri metod för att utesluta stabil CAD 

baserad på akustisk fonokardiografi. Apparaten spelar in koronarblåsljud, vilket uppstår vid 

stenos i kranskärl, och beräknar patientens risk för CAD. 

En tidigare studie visade att CADScor® utesluter kranskärlssjukdom med sensitivitet 81 %, 

specificiteten 53 % och ett negativt prediktivt värde (NPV) 96 %. 

Syftet med den här studien var att utvärdera metoden, testa CADScor® och beräkna apparatens 

sensitivitet, specificiteten samt positivt och negativt prediktivt värde (PPV och NPV).  

Tjugo patienter med misstänkt stabil CAD undersöktes med CADScor®-system och deras 

CAD-resultat jämfördes med resultatet efter myokardscintigrafi. Studien visade att efter 

utförande av undersökningen med CADScor® fick 10 patienter (50 %) CAD-score ≤ 20, det 

vill säga låg risk för CAD och 10 patienter (50 %) ≥ 21, det vill säga medelhög och hög risk för 

CAD. Därefter utfördes myokardscintigrafiundersökning som resulterade i att 15 patienter (75 

%) inte hade tecken på CAD, och 5 patienter (25 %) hade tecken på CAD. Således är 

apparatens sensitivitet 80 %, specificitet 60 %, PPV 40 % och NPV 90 %. 

Resultatet innebär att sannolikheten är 90 % för att en patient som fick CAD-score ≤ 20 är 

frisk. Det är tillräckligt högt för att använda CADScor® i klinisk praxis för patienter med låg 

risk för CAD. CADScor® är en snabb, icke-invasiv och strålningsfri metod som kan användas 

som komplement för att utesluta kranskärlssjukdom. Då kan patienter med CAD-score ≤ 20 

undvika onödiga undersökningar, exempelvis myokardscintigrafi. 
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Engelsk sammanfattning 

Coronary artery disease (CAD) is one of the most common cardiovascular diseases and one of the 

dominant causes of death in older people worldwide. In order to confirm diagnosis and assess the 

severity of the disease, several diagnostic strategies are being used today. Increased health costs and 

long queues for investigations raise concerns among patients, medical doctors and authorities. A 

simple, safe and cost-effective method that can assist in the investigation of CAD is of major 

importance. The Danish company Acarix developed a new device, CADScor® system, which uses a 

non-invasive and radiation-free method to exclude stable CAD based on acoustic phonocardiography. 

The device records intracoronary murmurs, resulting from coronary stenosis, and calculates the 

patient's risk of CAD. The purpose of this study was to evaluate the method, test CADScor® and 

calculate the device's sensitivity, specificity and positive and negative predictive value (PPV and NPV). 

Twenty patients with suspected stable CAD were examined with CADScor® systems, and their CAD 

results were compared to the result after myocardial perfusion scan. Calculations showed that the 

device's sensitivity is 80 %, specificity 60 %, PPV 40 % and NPV 90 %. The result means that the 

probability is 90 % that a patient who has a CAD score ≤ 20 is healthy. It is high enough to use 

CADScor® in clinical practice for patients with low risk for CAD. 
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1. Inledning 

1.1. Kranskärlssjukdom 

Kranskärlssjukdom (ischemisk hjärtsjukdom, ischemic heart disease, IHD eller 

koronarsjukdom, coronary artery disease, CAD) är en av de vanligast förekommande 

kardiovaskulära sjukdomarna och en av de dominerande dödsorsakerna hos äldre 

människor världen över (Persson & Stagmo 2008). Till kranskärlssjukdomar räknas 

kranskärlsförträngning (stenos), kärlkramp (angina pectoris), hjärtinfarkt, 

kranskärlsaneurysm och kranskärldissektion.  

Kranskärlssjukdom innebär syrebrist i hjärtmuskeln på grund av ateroskleros, som är en 

kronisk inflammatorisk artärsjukdom, och plackbildning i kärlväggen (Figur 1) 

(Grefberg 2013).  

 

 

Fig. 1. Plackbildning i artären hos en person med hjärtsjukdom (www.cdc.gov 2017) 

 

Statistik visar att sjukdomen mest drabbar män samt är relativt sällsynt hos kvinnor 

under 45 år. Efter klimakteriet minskar skillnaden successivt. Det finns också skillnader 

mellan könen vad gäller symtom och fynd vid olika undersökningar. Dessutom skiljer 

sig manifestationerna av sjukdomen mellan olika länder (Persson & Stagmo 2008). De 

vanligaste symtomen vid CAD hos både män och kvinnor är central bröstsmärta vid 

fysisk eller psykisk ansträngning. Till atypiska symtom räknas andfåddhet, illamående 

och allmän trötthet (Schenck-Gustafsson & Johnston-Holmström 2017). 

http://www.cdc.gov/
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Kranskärlsjukdom delas in i två grupper, akut och stabil kranskärlssjukdom. Till akut 

kranskärlssjukdom hör akut hjärtinfarkt, instabil angina pectoris och hjärtdöd orsakad 

av arytmi på grund av plötslig syrebrist i myokardiet (Vården i siffror u.å.). Stabil CAD 

är vanligare än akut CAD med angina pectoris som huvudsymtom (Forsberg, Persson & 

Nygren 2016).  

1.1.1. Orsaker till kranskärlssjukdom 

Hjärtmuskeln (myokardiet) försörjs med blod via två kransartärer som avgår från aorta 

strax efter aortaklaffen och omger förmaken och kamrarna. Blodflödet genom 

kranskärlen varierar under hjärtcykeln och är störst under diastole. Hjärtmuskulaturen är 

mer beroende av syretillförseln, jämfört med de flesta vävnaderna i kroppen, och 

behovet ökar i takt med metabolismökning (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 2007). Det 

finns också en rad faktorer som styr myokardiets syrekonsumtion, nämligen muskelns 

kontraktilitet, väggspänning och hjärtfrekvens. Dessutom ökar syrebehovet i hjärtat vid 

fysiska ansträngningar (Persson & Stagmo 2008). 

Vid en förträngning i ett kranskärl blir myokardiets blodförsörjning otillräcklig. Detta 

leder till syrebrist i de vävnader som försörjs av det drabbade kärlet (Akil 2018). Som 

det har redan nämnts ovan är det ateroskleros som ligger bakom orsaken till 

kärlsförträngning.  

Vid ateroskleros sker en onormal tillväxt av artärväggens innersta lager eller tunica 

intima. Hela processen startar med en skada på intiman. Det leder till att lipider, som 

finns i överskott i blodet, och leukocyter ansamlas innanför skadan. Leukocyter börjar 

fagocytera fettpartiklarna för att försvara kärlväggen. På så sätt utvecklas inflammation 

som lockar till sig fler leukocyter och lipider. Så småningom utvecklas en kronisk 

inflammation och plack byggs upp (Grefberg 2013). Om inflammationen minskar fylls 

placket med fibros, bindvävnad samt kalcium och kallas då för ett stabilt plack. Stabilt 

plack är obenäget att spricka och utgör en mindre risk att utlösa en blodpropp. Däremot 

är instabila plack väldigt bristningsbenäget. I dessa plack pågår det fortfarande en 

inflammatorisk process, samt de skyddas av en tunn kärlvägg. Vid till exempel 

hypertoni kan den tunna kärlväggen spricka och plackets innehåll frisätts i blodbanan. 

Såret som uppstår kan resultera i bildandet av en blodpropp (Grefberg 2013).  
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Ateroskleros är en långsam process.  Den debuterar redan i barndomen, men ger 

symtom mycket senare, och de flesta medelålders personer har någon grad av 

ateroskleros i kranskärlen (EKG.nu u.å.).  

1.1.2. Riskfaktorer bakom kranskärlssjukdom 

Bakomliggande orsaker till majoriteten av all CAD är att blodkärlens funktion och 

struktur påverkas negativt av riskfaktorer och ohälsosamma levnadsvanor. De viktigaste 

riskfaktorerna är högre ålder, manligt kön, ärftlighet, hypertoni, diabetes mellitus och 

höga blodfetter (LDL-kolesterol och triglycerider). Med ohälsosamma levnadsvanor 

menas rökning, låg fysisk aktivitet, fetma, psykosocial stress etc. Riskfaktorer som till 

exempel ålder och kön är icke påverkbara, medan de flesta andra kan påverkas 

(Lindgärde, Thulin & Östergren 2009).  

I sin studie påstår Mamudu och kollegor (2016) att över 90 % av patienter med CAD 

har minst en av de fyra vanligaste riskfaktorerna, såsom hypertoni, diabetes, 

hyperlipidemi (förhöjda blodfetter) och rökning. Dessutom ökar risken att utveckla 

kranskärlssjukdom betydligt om patienten har flera riskfaktorer.  

1.1.3. Angina pectoris 

Kärlkramp uppstår när syrekonsumtion överstiger syreförsörjning i hjärtmuskeln som 

leder till temporär syrebrist (myokardischemi). Patienter upplever oftast retrosternalt 

bröstsmärta som strålar upp i axlarna, ut i vänster arm samt upp i hals och underkäke. 

Det är vanligt att symtom kommer under fysisk eller psykisk ansträngning (Persson & 

Stagmo 2008). Om ansträngningen upphör kommer även symptomen att upphöra, 

eftersom syrebehovet i hjärtmusklen minskar. Ju större stenos i kransartären desto 

mindre hjärtbelastning krävs för att utlösa symtom (Grefberg 2013). 

Definition av bröstsmärta vid angina pectoris, enligt den Europeiska 

kardiologföreningen (ESC-riktlinjerna 2013): 

 Retrosternal bröstsmärta. 

 Smärtan provoceras av fysisk ansträngning eller emotionell stress. 

 Smärtan upphör efter vila inom minuter eller medicinering med nitroglycerin. 
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Typisk angina pectoris uppfyller samtliga tre kriterier, atypiska angina pectoris 

uppfyller två av dessa kriterier och icke-anginös bröstsmärta uppfyller ett eller ingen av 

kriterierna. 

Stabil angina pectoris är det vanligaste symtomet vid stabil kranskärlsjukdom, vilket 

innebär att kärlkramp endast uppkommer vid fysisk ansträngning eller psykosocial 

stress och symptomen upphör efter några minuter i vila. Bröstsmärta har dessutom inte 

ändrat karaktär under de sista tre månaderna (Grefberg 2013). Instabil angina pectoris 

innebär ett eller flera av följande: kärlkrampsanfall kommer oftare än tidigare, 

smärtattackerna är intensivare och mer långvariga, anfallskuperande behandling är inte 

lika effektivt. Instabil kärlkramp kan vara ett förstadium till hjärtinfarkt (NE.se u.å.). 

Antalet patienter som har någon form av kärlkramp i Sverige är inte känt. Enligt 

statistiken förekommer angina pectoris hos män i 40-årsåldern i ca 1 %, i 50-årsåldern i 

5 % och i 70-årsåldern i 10–14 % (Persson & Stagmo 2008; Forsberg, Persson & 

Nygren 2016). Ca 20–40 % av patienterna med instabil angina pectoris utvecklar en 

hjärtinfarkt (Vården i siffror u.å.).  

1.1.4. Utredning av stabil kranskärlssjukdom 

Vid kranskärlssjukdom är det viktigt att börja med utredning och behandling så tidigt 

som möjligt för att få bättre prognos vad gäller överlevnad samt livskvalitet (Schenck-

Gustafsson & Johnston-Holmström 2017). Enligt nationella och europeiska riktlinjer för 

hjärtsjukvård börjar utredning av stabil kranskärlssjukdom med analys av den 

individuella patientrisken för CAD, såsom ålder, kön och typ av bröstsmärta (Bilaga 1. 

Tabell 1). Därefter görs basal initial utredning som inkluderar beräkning av BMI, 

blodtrycksmätning, vilo-EKG samt analys av eventuella blåsljud och benödem. Vid 

behov utförs ekokardiografi. Fortsatt utredning kan utföras med hjälp av arbetsprov, 

stressekokardiografi (stress-EKO), myokardscintigrafi och datortomografi-kranskärl 

(DT-kranskärl). Alla dessa metoder har olika specificitet och sensitivitet (Bilaga 2. 

Tabell 2) (Forsberg, Persson & Nygren 2016). 

Patienter med låg risk för CAD (< 15 %) bör inte utredas vidare, däremot patienter med 

medel och hög risk för CAD (15 – 65 %) skickas till vidare utredning. Patienter med 

risk för CAD > 65 % genomgår direkt coronarangiografi (Forsberg, Persson & Nygren 

2016). I Socialstyrelsens nationella riktlinjer påpekas att det i första hand bör användas 
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icke-invasiva diagnostikmetoder framför coronarangiografi vid medelhög risk för CAD. 

Stark rekommendation fick myokardscintigrafi följt av stress-EKO och DT-kranskärl 

(Forsberg, Persson & Nygren 2016). 

1.1.5.  Myokardscintigrafi 

Myokardscintigrafi är en diagnostisk metod som används främst för att undersöka 

genomblödningen i hjärtmuskeln samt gradera relativ perfusionsnedsättning 

(Edenbrandt et al. 2013). I Sverige används 2-dagsprotokoll, eftersom det görs 

jämförelse av bilder från myokardperfusion i vila och vid stressundersökning. Om det 

visas normala fynd under stress görs inte ytterligare undersökning i vila. Vid 

myokardscintigrafi får patienten injektion med en radioaktiv isotop (Technetium-99 m) 

och genomgår bildinsamling i en gammakamera. Om det syns ett område med nedsatt 

isotopupptag kallas det för perfuktionsdefekt. Ansträngningsutlöst ischemi bekräftas när 

en perfuktionsdefekt är större under belastning än i vila (Forsberg, Persson & Nygren 

2016). 

Stressundersökning utförs i form av ett arbetsprov där patienten cyklar på 

ergometercykel och bör uppnå > 85 % av beräknad maximal hjärtfrekvens samt 

ansträngningsgrad uppskattas som ≥ 17 på Borgskalan. Patienter som inte kan cykla, gör 

undersökning med en läkemedelsprovokation, t.ex. Rapiscan (GE Healthcare AB, 

Sverige) som kan utlösa samma symtom som fysisk belastning. I slutet av 

provokationen görs isotopinjektion (Forsberg, Person & Nygren 2016). Enligt Tabell 2 

(Bilaga 2) är sensitivitet 88 % och specificitet 73 % för myokardscintigrafi. 

1.2. Akustisk fonokardiografi 

Blodflödet i en kransartär strömmar normalt i en laminär riktning och når maximal 

hastighet under diastole. Ateroskleros i blodkärl förhindrar den normala strömmen och 

ger upphov till ett turbulent flöde. Eftersom flödeshastigheten i ett turbulent flöde ökar 

produceras ett intrakoronart blåsljud (Azimpour et al. 2016). Turbulent flödeshastighet 

varierar med stenosens grad. Ju större grad av stenos desto högre intensitet hos 

turbulensen och det genererade ljudet (Semmlow & Rahalkar 2007). Vid allvarlig 

stenosgrad (> 95 %) dämpas dock ljudintensiteten på grund av svagt blodflöde 

(Azimpour et al. 2016). Registrering av blåsljud, orsakade av ateroskleros i kranskärl, 

beskrevs för första gången av Dock och Zoneraich (1967).  
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Det pågår utveckling av metoder för att registrera blåsljud i kransartärer. De flesta 

metoderna grundas på detektering av signaler associerade med ljudet från turbulenta 

blodflöden under det diastoliska intervallet (Semmlow & Rahalkar 2007). Turbulenta 

flöden trycker på kranskärlsväggarna och skapar vibrationer som kan registreras 

akustiskt från patientens bröstyta (Figur 2). Dessa signaler är lågfrekventa, det vill säga 

att de ligger inom frekvensområde mellan 10 och 800 Hz, och är svåra för analys med 

ett vanligt stetoskop. Dessutom kompliceras blåsljudsdetektering av närvaro av höga 

brusnivåer som uppkommer framför allt från hjärtats kontraktila aktivitet, klaffrörelser 

och blodflöde (Semmlow & Rahalkar 2007). Analys av olika hjärtljud visade att just 

under det diastoliska intervallet minskar brusnivån och koronarblodflödet är dessutom 

maximalt. Alltså är koronarblåsljud bäst detekterbara under diastole (Semmlow & 

Rahalkar 2007).  

De senaste akustikbaserade metoderna använder en känslig mikrofon, förstärkare samt 

ljudfiltreringalgoritmer. Därefter omvandlas ljudet till signaler i grafisk form, så kallade 

fonokardiogram (Figur 3) för vidare digital bearbetning.  

 

  

Fig. 2. Turbulent blodflöde i kransartär Fig. 3. Fonokargiogram 

 

Detektering av interna kranskärlsblåsljud för att utesluta kranskärlsateroskleros är 

avsedda ändamålet för CADScor®-system (Acarix, Danmark). 

1.3. CADScor®-system  

CADScor®-system (Acarix, Danmark) består av en apparat, CADScor®-sensorn, 

dockningsstation och häftlappen, CADScor®-Patch (Figur 4). CADScor®-systemet 

används för utredning av patienter med misstänkt stabil kranskärlssjukdom och syftet är 

att med hög sannolikhet tidigt kunna utesluta kranskärlssjukdom. Principen baseras på 

en akustisk analysmetod, som registrerar ett blåsljud vilket uppstår vid stenos i 
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kranskärlen, samt ultrakänslig fonokardiografi. CADScor® kombinerar den moderna 

akustiskelektroniken och avancerade algoritmer som kan identifiera kransartärsflödets 

diastoliska blåsljud. Undersökningen är icke-invasiv och strålningsfri för patienten och 

tar cirka 10 minuter. Apparaten fästs på patientens bröstkorg och spelar in ett 

lågfrekvent hjärtljud. Därefter sker databearbetning och resultat presenteras i form av 

patientspecifik CAD-score, en siffra mellan 1 och 99, som indikerar patientens risk för 

CAD. Apparaten rekommenderas för användning på män och kvinnor över 40 år, 

eftersom den ännu inte har validerats för de yngre patienterna (Acarix 2017).   

 

Fig. 4. CADScor®-sensorn med CADScor®-Patch (Acarix 2017) 

 

Ett patientspecifikt CAD-score visar risken för stenos (med > 50 % diameter) i 

kranskärlen och tolkas enligt tabell 3 (Acarix 2017).  

 

Tabell 3. Tre riskkategorier som kan bestämmas med hjälp av CADScor®-systemet (Acarix 

2017). 

CAD-score ≤ 20 CAD-score ≥ 21-29 CAD-score ≥ 30 

Låg risk Medelhög risk Hög risk 

 

I en studie beskriver Winther et al. (2018) att algoritmen, som används för CAD-score 

beräkningen, mäter åtta akustiska egenskaper av det inspelade diastoliska blåsljudet och 

kombinerar dem med riskfaktorer för CAD, nämligen kön, ålder, typ av bröstsmärta 

samt hypertoni. Ljudsignaler omvandlas därefter till frekvensbilder (fonokardiogram) 

och jämförs med friska personers frekvensbilder från företagets egen hjärtljudsdatabas 
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(Winther et al. 2018). Dessutom påstår forskarna att ett CAD-resultat ≤ 20 utesluter 

kranskärlssjukdom med sensitivitet 81 %, specificiteten 53 % och ett negativt prediktivt 

värde (NPV) 96 %. Slutligen betonar författarna att CADScor®-systemet kan 

komplettera de kliniska bedömningarna och hjälpa till i beslutfattandet om behovet av 

ytterligare undersökningar för patienten (Winther et al. 2018).  

CADScor® ska framför allt hjälpa personer med låg risk för CAD att snabbare gå 

vidare i utredningen av patientens symtom, undvika onödiga undersökningar samt 

minska obefogad stress och oro (Acarix 2017). 

Eftersom CADScor®-system är en icke-invasiv metod finns det inga direkta risker 

kopplade till dess användning, förutom sällsynta fall där patienter visade lätt 

överkänslighet mot häftlappen. Det finns dock en rad ”kontraindikationer”, som till 

exempel asymtomatisk bröstsmärta, tidigare kranskärlskirurgi, implanterat eller 

mekaniskt hjärta, pacemaker, mekanisk hjärtpump, arytmi som orsakar icke-sinusrytm 

samt stora operationsärr, skadad hud och några andra, vilket hindrar utförandet av 

undersökningen (Acarix 2017). 

1.4. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen var att utvärdera en ny metod för utredning av stabil 

kranskärlssjukdom med hjälp av CADScor®-system (Acarix, Danmark) hos patienter 

som var remitterade till avdelning Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin i Kristianstad 

för myokardscintigrafi. Dessutom beräkna apparatens sensitivitet, specificitet, positivt 

och negativt prediktivt värde samt analysera hur instrumentet skulle kunna användas i 

utredningen av sjukdomen.  

1.5. Frågeställning:  

 Kan CADScor® användas som en enkel och säker diagnostikmetod för att 

utesluta kranskärlssjukdom? 

 Skiljer resultat som har erhållits med hjälp av CADScor® från resultat efter 

myokardscintigrafi? 

 Hur stor andel patienter som har: 

 Normal myokardscintigrafi: inga tecken på kranskärlssjukdom 
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 Patologisk/misstänkt patologisk myokardscintigrafi: tecken på 

kranskärlssjukdom 

 Riskfaktorer för kranskärlssjukdom 

 Hur stor andel patienter som inte hade behövt genomgå myokardscintigrafi  

 

2. Material och metod 

2.1. Urval 

Patienturval har gjorts konsekutivt från personer som remitterades till avdelningen för 

klinisk fysiologi och nuklearmedicin på Centralsjukhuset Kristianstad för 

myokardscintigrafiundersökning. Av 25 utvalda patienter utfördes undersökningen på 

20 personer. Testpatienter valdes enligt inklusionskriterier, män och kvinnor, ålder (30-

70 år) samt regelbunden sinusrytm. Till exklusionskriterier räknades patienter med 

tidigare känd kranskärlssjukdom inklusive hjärtinfarkt och arytmier. Två av de patienter 

som inte togs med hade oregelbunden hjärtrytm, en patient tackade nej till 

undersökningen och två patienter kunde inte komma under aktuell testperiod. 

Registreringen med CADScor®-systemet utfördes före myokardscintundersöknigen. 

2.2. Utförande av hjärtljudsregistrering 

Hjärtljudsregistrering utfördes i ett tyst rum för att erhålla en högkvalitativ registrering. 

Patienten kallades in i rummet och ID kontrollerades enligt rutin. Därefter instruerades 

personen om hur undersökningen går till. Patienten tog av sig kläder på överkroppen 

och lade sig på britsen i ryggläge. Patientens hud, som skulle vara ren och torr, 

förbereddes samt håret på bröstkorgen togs bort. Undersökningen började med en vilo-

EKG-registrering för att kontrollera att patienten har en regelbunden hjärtrytm. 

Dessutom rekommenderar tillverkaren att personen ska vara i vila minst 5 minuter 

innan registreringen. CADScor®-sensorn togs ur dockningsstationen och kopplades till 

CADScor®-Patch häftlapp. CADScor®-Patch ska fästas på det fjärde vänstra 

interkostala (IC4-L) område, cirka två centimeter från bröstbenet. Området 

identifierades genom palpering av patientens bröstkorg med fingrar och CADScor® 

applicerades på patienten. Patienten instruerades att vara avslappnad, andas lugnt och 
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hålla andan vid rätta tillfällen. Sensorn aktiverades med hjälp av tryckknappen och ”Ny 

undersökning” valdes på skärmen. Därefter valdes fyra patientspecifika riskfaktorer och 

registrering påbörjades (Figur 5). 

 

Fig. 5. Registrering av hjärtljud med hjälp av CADScor® (Foto: Kurashova 2018) 

 

Registreringsproceduren är uppdelad i en för-registreringsfas, fyra registreringsloopar 

och en resultatfas. Under för-registrering analyserar apparaten registreringsförhållande 

genom insamling av olika ljud från omgivningen och patientens kropp. Under varje 

registreringsloop ska patienten hålla andan i åtta sekunder. Därefter följer en kort 

andningsfas. Under resultatfas sker beräkning av patientspecifik CAD-score som 

indikerar personens risk för CAD. Registreringen tar maximalt 15 minuter. 

Om inspelningskvalitén var otillräcklig för bedömning signalerade apparaten att 

undersökningen skulle göras om. Strax efter CADScor®-registrering utfördes 

myokardscintigrafiundersökning. 

2.3. Etiska övervägande 

Etiskt tillstånd för denna studie behövdes inte eftersom alla patienter som genomgick 

undersökningen har fått en klinisk remiss för myokardscintigrafi från läkare. 

Undersökningsmetod är godkänd och validerad. CADScor®-apparaten är egentligen ett 

mycket avancerat stetoskop. Resultatet påverkade inte om patienten skulle göra vidare 

utredning eftersom den redan var beställd. Undersökningen med apparaten utfördes 

strax innan myokardscintigrafi och deltagande var frivilligt. Dessutom var utredning 

icke-invasiv, smärt- och strålningsfri samt behövde inte administrering av läkemedel. 

Patientdata som används i studien behandlades enligt patientdatalagen (PDL). 
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2.4. Statistisk bearbetning 

Resultaten bearbetades med Microsoft Excel för Windows 2010. Kontinuerliga 

variabler från rådata presenterades i form av medelvärde med standardavvikelse samt 

diskreta variabler presenterades i form av procentandel. Insamlade patientdata redogörs 

i form av tabell, stapeldiagram och beräkningar av sensitivitet (sannolikheten att en sjuk 

patient blir klassad som sjuk), specificitet (sannolikheten att en frisk patient blir klassad 

som frisk) samt ett positivt prediktivt värde (PPV, sannolikheten att patient som testas 

positiv är sjuk) och negativt prediktivt värde (NPV, sannolikheten att patient som testas 

negativ är frisk) hos den diagnostikmetoden.  

3. Resultat 

Totalt 25 patienter valdes för denna studie av vilka 20 (11 kvinnor och 9 män) utförde 

undersökningen med CADScor®-apparaten. Patienterna indelades i fem 

ålderskategorier, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 och 70-79 år. Patientgrupp 60-69 innehöll 

flest patienter, det vill säga 11 personer (55 %). Dessutom ingick i studien en patient 

från kategorin 30-39 år trots att apparaten inte har validerats för patienter under 40 år 

enligt Acarix. Ålder- och könsfördelning av testpatienter presenteras i Figur 6. 

 

 

Fig. 6. Ålder- och könsfördelning av patienter som ingick i studien. Totalt analyserades 20 

personer. 
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Efter utförande av undersökningen med CADScor®-apparaten registrerades ett CAD-

score-värde för varje patient.  CADScor®-resultat fördelas efter följande: 10 patienter 

fick CAD-score ≤ 20, det vill säga låg risk för CAD och 10 patienter ≥ 21, det vill säga 

medelhög och hög risk för CAD. Enligt tillverkaren är CAD-score = 20 gräns för att 

klassa patientens risk för CAD som låg.  

De vanligaste riskfaktorerna för ateroskleros/CAD såsom ärftlighet, hypertoni, diabetes 

och rökning antecknades och presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Sammanställning av riskfaktorer för ateroskleros/CAD i olika ålderskategorier 

Ålder 
Antal  

patienter Ärftlighet Hypertoni Diabetes 
Rökning 

(någonsin) 

30-39 1 0 0 0 0 

40-49 4 2 2 0 2 

50-59 3 0 1 0 0 

60-69 11 5 7 4 5 

70-79 1 0 1 0 1 

Summa 20 7 11 4 8 

Totalt, % 
(n = 20)  

100 % 35 % 55 % 20 % 40 % 

 

Efter myokardscintigrafi bedöms patientens sjukdomsgrad av läkare. Av totalt 20 

patienter hade 15 personer (75 %) normal myokardscintigrafi, alltså inget tecken på 

CAD, en patient (5 %) hade misstänkt patologisk myokardscintigrafi, som betraktades 

som tecken på CAD och fyra patienter (20 %) hade patologisk myokardscintigrafi, alltså 

hade tecken på CAD. Resultat presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Sjukdomsfördelning av testpatienter  

  
Alla patienter 

(n=20) 

Patienter utan tecken 
på CAD 
(n=15) 

Patienter med tecken på 
CAD 
(n=5) 

Kvinnor 11 (55 %) 9 (60 %) 2 (40 %) 

Män 9 (45 %) 6 (40 %) 3 (60 %) 

Ålder, år 59,2 ± 10 58,4 ± 11 61,4 ± 8 

CAD-score, % 21,3 ± 13 19,1 ± 13 28,0 ± 13 

 

Sammanställning av resultat efter CADScor®-undersökning och myokardscintigrafi 

samt beräkningar av sensitivitet, specificitet, ett positivt och negativt prediktivt värde 

presenteras i Tabell 6 och 7. 
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Tabell 6. Sammanställning av resultat efter CADScor®-undersökning och myokardscintigrafi 

  CAD-score ≤ 20 CAD-score ≥ 21 Totalt 

Inga tecken på CAD  9  6 15 

Finns tecken på CAD 1 5 5 

Totalt 10 10  20  

 

Sensitivitet och specificitet för akustisk utvärdering av CAD med hjälp av CADScor®-

systemet var 80 % respektive 60 % samt NPV 90 % och PPV 40 %.  

Tabell 7. Diagnostisk noggrannhet av CADScor®-systemet 

Totalt antal patienter 20 (100 %) 

Sant positiv (CAD-score ≥ 21, finns tecken på CAD) 4 (20 %) 

Sant negativ (CAD-score ≤ 20, inga tecken på CAD) 9 (45 %) 

Falsk positiv (CAD-score ≥ 21, inga tecken på CAD) 6 (30 %) 

Falsk negativ (CAD-score ≤ 20, finns tecken på CAD) 1 (5 %) 

Noggrannhetsanalys   

Sensitivitet (antal sjuka)  80 %  

Specificitet (antal friska) 60 % 

PPV 40 % 

NPV 90 % 

 

Fullständiga beräkningar av sensitivitet, specificitet, PPV och NPV finns i Bilaga 3. 

  

4. Diskussion 

Kranskärlssjukdomar är en av de dominerande dödsorsakerna i världen. Trots det 

faktum att tidigt upptäck av sjukdomen möjliggör en framgångsrik och kostnadseffektiv 

behandling diagnostiseras endast 20 % av CAD-fallen före hjärtinfarkt (Semmlow & 

Rahalkar 2007). Utredning av patienter med misstänkt kranskärlssjukdom utförs med 

hjälp av olika diagnostiska metoder. Enligt nuvarande riktlinjer från Socialstyrelsen 

prioriteras i första hand icke-invasiva metoder för patienter med låg och intermediär risk 

för CAD. Val av utredningsmetod avgörs främst av lokala förutsättningar, exempelvis 

tillgång till speciell metod på det aktuella sjukhuset som scintigrafi, datortomografi och 

coronarangiografi. På avdelningen för klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid 
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Centralsjukhuset Kristianstad börjar utredning av patienter med misstänkt CAD med ett 

arbetsprov. Om resultatet efter arbetsprovet är svårt att bedöma krävs det en fortsatt 

utredning i form av myokardscintigrafi, datortomografi-kranskärl eller 

coronarangiografi (ICA). Alla de ovannämnda analysmetoderna är både resurs- och 

tidskrävande samt coronarangiografi är en invasiv metod som kan medföra vissa risker 

för patienten (Nissen et al. 2016).  

Syfte med den här studien var att utvärdera en ny metod för utredning av stabil 

kranskärlssjukdom som använder CADScor®-systemet samt beräkna apparatens 

sensitivitet, specificitet, positivt och negativt prediktivt värde. Dessutom analysera hur 

instrumentet skulle kunna användas i utredningen av sjukdomen. Resultatet visade att 

apparatens sensitivitet är 80 %, specificitet 60 %, PPV 40 % och NPV 90 %. Det 

stämmer överens med Winthers et al. studien (2018) vilken visar att CADScor®-

systemets sensitivitet är 81 %, specificitet 53 %, PPV 16 % och NPV 96 %. 

Enligt Acarix är syfte med CADScor® att utesluta sjukdomen, det vill säga att påvisa 

friska personer eller diagnostisera patienter med låg risk för CAD. För att kunna göra 

det behöver apparatens NPV, som visar sannolikheten att en patient som testas negativ 

är frisk, vara högt. Utifrån studiens resultat är sannolikheten 90 % för att en patient som 

fick CAD-score ≤ 20 är frisk. Vår bedömning är att CADScor® kan användas kliniskt 

hos patienter med låg risk för CAD där myokardscintigrafi övervägs.  

En av de viktigaste frågorna var hur stor andel patienter som inte hade behövt genomgå 

myokardscintigrafi. Studien visade att nio patienter (45 %) kunde bedömas friska utan 

myokardscintigrafi. Studien visade också att en patient (5 %) som fick CAD-score ≤ 20 

var bedömd som sjuk enligt myokardscintigrafi vilket apparaten inte fångade. Dock var 

patientens myokardscintigrafi misstänkt patologisk, alltså det är inte klart om patienten 

har CAD. I den studien bestämdes att misstänkt patologisk myokardscintigrafi betraktas 

som tecken på CAD. Patienten skickades vidare till coronarangiografi enligt läkarens 

bedömning, för att kunna studera has kranskärl mer detaljerat. Resultat efter 

coronarangiografi kan inte inkluderas på grund av tidsbrist. Denna situation förhindrar 

analys av felkällor, eftersom vi inte är säkra att personen är sjuk. Alltså är orsaken till 

ett falskt negativt resultat oklar.  

Tillverkarna hävdar att CADScor® är en tillförlitlig metod med NPV 96 %. Trots det 

finns 4 % möjlighet att få ett falskt negativt resultat. För en patient kan det innebära 
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falska förhoppningar eller onödiga utredningar av andra organ. Å andra sidan skickas 

idag patienter med misstänk CAD till myokardscintigrafi och utsätts för risk med 

radioaktiv strålning. Hos kvinnor kan det resultera i högre risk att utveckla till exempel 

bröstcancer i framtiden. Med hjälp av CADScor® kan patienter undvika de onödiga 

undersökningarna. Alltså har den metoden sina nackdelar och fördelar. Vi tycket att 

apparaten bör användas som komplement i samband med de andra metoderna som 

utförs på avdelningen. 

Studien visade också att sex patienter (30 %) fick falska positiva värden. Det ledde till 

att CAD-score-medelvärdet för patienter med CAD-score ≤ 20 är 19,1 ± 13 (Tabell 5) 

och ligger nära gränsen som är lika med 20. Förklaringen till dessa är att CAD-score 

kombinerar resultat efter inspelat blåsljud med fyra patientspecifika riskfaktorer. Det 

vill säga ju äldre en människa är och ju fler riskfaktorer den har desto större sannolikhet 

att få höga CAD-poäng, enligt riskbedömningstabell, Tabell 1, Bilaga 1. Det tyder på att 

apparaten i första hand ska prioriteras hos patienter under 60 år. 

CADScor®-systemet ger inte information om lokalisering av stenosen och det kan 

betraktas som en nackdel. Däremot skulle teknik som inkluderar ljudinspelning från 

flera positioner eventuellt kunna lokalisera stenosen, och i sin tur kan hjälpa i vidare 

utredning av patienter. 

Sammanfattningsvis är CADScor® en snabb, icke-invasiv och strålningsfri metod som 

kan användas som komplement för att utesluta kranskärlssjukdom. Då kan patienter 

med CAD-score ≤ 20 undvika onödiga undersökningar, exempelvis myokardscintigrafi 

eller coronarangiografi. 

 

Blåsljud från kranskärl med stenos upptäcktes och beskrevs för första gång för 50 år 

sedan. Därefter började utveckling av instrument som kunde detektera och analysera 

ljudet. En av pionjärerna som började använda en akustisk signaldetekteringsmetod var 

J. Semmlow. Semmlow, Welkowitz, Kostis & Mackenzie (1983) rapporterade i sin 

studie som inkluderade 12 patienter med angiografisk bekräftad kranskärlssjukdom att 

deras metod fick 92 % sant positivt värde. Det resultatet visade att metoden som baseras 

på detektering av kranskärlsblåsljuden kan användas inom CAD diagnostik.  
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Det största problemet för att upptäcka koronarblåsljud var att de akustiska egenskaperna 

hos turbulenta koronarflöde är mycket komplexa och kräver grundlig förståelse av 

ljudvågornas frekvens, amplitud och hastighet. Dessutom krävs det avancerad teknik för 

att detektera, filtrera och analysera mycket svaga ljudsignaler (Thomas, Winther, 

Wilson & Bøttcher 2017).  

Azimpour et al. (2016) utvärderade i sin studie ett nytt digitalt stetoskop, 3M Littman 

Electronic Stethoscope Model 4000. Patienter som genomgick undersökning med 

stetoskopet skickades vidare till coronarangiografi. Jämförelse av resultat visade att 

metodens sensitivitet var 70 % och specificitet var 80 %. Forskarna har kommit fram till 

att den akustisk detekteringsmetod kan på ett tillförlitligt sätt identifiera signifikant 

kranskärlsstenos hos patienter med misstänk CAD. 

I sin studie visar Nissen et al. (2016) att datortomografi-kranskärl är en lämplig metod 

för att undersöka patienter med en låg och intermediär risk för CAD. Den har ett högt 

NPV och sjukdomen uteslöts hos cirka 70–80 % av testpatienter. Metoden har dock ett 

lågt PPV, vilket resulterade i ökande antalet patienter som hänvisas till onödiga ICA-

undersökningar. Forskarna nämnde också andra metoder som har högre sensitivitet och 

specificitet, exempelvis kardiovaskulär magnetisk resonanstomografi. Detta används 

inte kliniskt i någon större omfattning i Sverige. 

Bakomliggande orsaker till majoriteten av CAD är inlagringar av aterosklerotiska plack 

i kärlens väggar. I en stor studie (INTERHEART 2004) analyserades riskfaktorer för 

ateroskleros i 52 länder. Forskarna kom fram till att höga blodfettnivåer, rökning, 

hypertoni, diabetes, övervikt, psykosociala faktorer, dålig kost och låg fysisk aktivitet 

står för de största riskerna som leder till kardiovaskulära sjukdomar och framför allt 

hjärtinfarkt världen över i båda könen i alla åldrar. Detta resultat tyder på att 

förebyggande arbete för att förhindra de flesta fallen kan utföras på liknande sätt över 

hela världen.   

I vår studie analyserades fyra riskfaktorer för CAD, såsom ärftlighet, hypertoni, 

diabetes och rökning. Resultatet visade att 7 personer (35 %) hade ärftligt formen av 

sjukdomen, 11 patienter (55 %) hade hypertoni, 4 personer (20 %) hade diabetes och 8 

(40 %) är eller har någon gång varit rökare. Dessutom hade 8 personer (40 %) två eller 

fler riskfaktorer samtidigt. Författarna Yusuf et al. (2004) påstår att högsta prioritet idag 

är att genomföra ett effektivt förebyggande arbete som baseras på kunskap om vikten av 
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olika riskfaktorer för CAD. Personer med hög risk behöver tidigt detektering och hjälp i 

form av till exempel rådgivning samt läkemedelsbehandling. 

Kardiovaskulära sjukdomar står för den största andelen av sjukvårdskostnaderna. I USA 

har beräknats att de direkta kostnaderna för hjärtvård kommer att öka från 273 till över 

800 miljarder dollar per år fram till 2030. De icke-invasiva och funktionella 

avbildningsteknikerna utgör nästan en femtedel av kostnaderna (Thomas, Winther, 

Wilson & Bøttcher 2017). 

I Sverige uppskattas den samlade kostnaden för hjärt-kärlsjukdom till mer än 60 

miljarder kronor per år (Hjärtrapport 2013). I den rapporten inkluderas dock inte 

personer med hjärt-kärlsjukdom som sekundär diagnos. Enligt rapporten utgjordes 41 % 

av de totala kostnaderna av direkta kostnader (diagnos, behandling och läkemedel) och 

59 % av indirekta kostnader (förtidig död, sjukskrivning och sjukstöd).  

Aktuellt pris för myokardscintigrafi och datortomografi-kranskärl i Skåne är cirka 6000 

kr. CADScor®-undersökning kan kosta cirka 500–1000 kr. Således är CADScor® en 

mycket billigare metod för att utesluta CAD. Vi uppskattar att det är ungefär 10 % av 

alla patienter som remitteras till myokardscintigrafi som kunde vara aktuella för 

CADScor®-undersökning. Om apparaten börjar användas på avdelningen medför det 

inte bara ekonomisk vinst utan väntetiderna till myokardscintigrafi förkortas. 

Behov att en enkel, snabb och billig diagnostikmetod är mycket stor. Trots framsteg i 

kunskap om kransartärsblåsljud och pågående forskning om kranskärlssjukdomar finns 

det fortfarande stora variationer i de diagnostiska strategier som används idag för att 

upptäcka patienter med misstänkt stabil CAD. Vidare utveckling av akustiska metoder 

har stor potential för att öppna nya vägar för digital, kostnadseffektiv och patientvänlig 

diagnostik.  

 

5. Slutsats 

Syfte med den här studien var att utvärdera en ny metod för utredning av patienter med 

misstänkt CAD, testa CADScor®-systemet samt beräkna apparatens sensitivitet, 

specificitet, positivt och negativt prediktivt värde. Utifrån studiens resultat beräknades 

apparatens sensitivitet till 80 %, specificitet 60 % samt PPV 40 % och NPV 90 %. 
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Resultatet innebär att sannolikheten är 90 % för att en patient som fick CAD-score ≤ 20 

är frisk. Det anses tillräckligt högt för att använda CADScor® i klinisk praxis för 

patienter med låg risk för CAD. CADScor® är en snabb, icke-invasiv och strålningsfri 

metod som kan användas som komplement för att utesluta kranskärlssjukdom. Då kan 

patienter med CAD-score ≤ 20 undvika onödiga undersökningar, exempelvis 

myokardscintigrafi. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Tabell 1. Bedömning av risk för stabil kranskärlssjukdom (Forsberg, Persson & Nygren 2016) 
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Bilaga 2 

Tabell 2. De vanligaste metoderna som används vid utredning av CAD (Forsberg, Persson & 

Nygren 2016) 
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Bilaga 3 

Beräkningar av metodens sensitivitet, specificitet samt PPV och NPV. 

Enligt definition visar metodens sensitivitet sannolikheten att en sjuk patient blir 

klassad som sjuk, specificitet visar sannolikheten att en frisk patient blir klassad som 

frisk samt ett positivt prediktivt värde (PPV) visar sannolikheten att patient som testas 

positiv är sjuk och negativt prediktivt värde (NPV) visar sannolikheten att patient som 

testas negativ är frisk (Björk 2010). 

Tabell 6. Sammanställning av resultat efter CADScor®-undersökning och myokardscintigrafi 

  CAD-score ≤ 20 CAD-score ≥ 21 Totalt 

Inga tecken på CAD  9  6 15 

Finns tecken på CAD 1 4 5 

Totalt 10 10  20  

 

Sensitivitet = sjuka klassade som sjuka/alla sjuka = 4/(4+1) = 0,80 = 80 %. 

Specificitet = friska klassade som friska/alla friska = 9/(6+9) = 0,60 = 60 %. 

PPV = sjuka klassade som sjuka/positivt testresultat = 4/(4+6) = 0,40 = 40 %. 

NPV = friska klassade som friska/negativt testresultat = 9/(9+1) = 0,90 = 90 %. 

 

 


