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DCS Holdningspapir
Ultralydsskanning af arteria carotis med henblik på
risikostratificering og forebyggelse af hjertekarsygdom
Kommissorium
Hjertekarsygdom er fortsat en af de væsentligste årsager til sygelighed og dødelighed, til trods for forbedringerne i livsstil og
behandling. Fortsat fokus på forebyggelse er
derfor væsentligt. Regelret screening efter
traditionelle risikofaktorer (rygning, blodtryk og kolesterol) nedsætter ikke mortaliteten, og det diskuteres derfor om mere
avancerede kredsløbsundersøgelser kan
nedbringe dødeligheden af hjertekarsygdom. En af disse nye teknikker er ultralydsskanning af arteria carotis, med henblik på
at se begyndende aterosclerose.
Inden en ny metode tilbydes til alment
brug, skal denne dog evalueres. Dansk Cardiologisk Selskab ønsker et holdningspapir
vedrørende brugen af ultralydsskanning af
arteria carotis af raske i forbindelse med risikostratificering og forebyggelse af hjertekarsygdom. Arbejdet ønskes primært udført
af arbejdsgruppen »Præventiv kardiologi og
Rehabilitering«, og gerne i et samarbejde
med tilgrænsende specialer.
Skrivegruppes sammensætning:
Axel Diederichsen, Mogens Lytken Larsen,
Anne Soya, Eva Prescott (alle fra Dansk Cardiologisk Selskab), Grethe Andersen (Dansk
Neurologisk Selskab), Bo Christensen (Dansk
Selskab for Almen Medicin).

Anbefalinger
Ultralydsskanning af arteria carotis hos raske giver ikke væsentlig klinisk information
om risikoen for at udvikle hjertekarsygdom
i forhold til den information, der kan opnås
ved hjælp af de traditionelle risikofaktorer.
Aktuelt anbefaler Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab og Dansk
Selskab for Almen Medicin derfor ikke ultralydsskanning af arteria carotis med henblik
på risikostratificering og forebyggelse af
hjertekarsygdom.

Indledning
I forebyggelsen af hjertekarsygdom har risikostratificerings værktøjer som SCORE og
Framingham Risk Score en central place-

ring. Hvis risikoen er lav tilrådes fortsat sund
livstil, og hvis risikoen er høj anbefales intervention, herunder eventuelt medicinsk forebyggende behandling. Imidlertid misklassificeres en lang række personer, hvorfor nye
metoder til risikostratificering efterlyses.
Diskussionen vedrører særligt personer med
intermediær risiko. Korrekt reklassifikation
af disse personer til en lavere eller højere risiko vil kunne medvirke til at afgøre hvordan
den pågældende skal rådgives og eventuelt
behandles. I denne sammenhæng vil nyere
værktøjer, som ultralydsskanning af arteria
carotis med henblik på begyndende aterosclerose i form af øget carotis intima-media
tykkelse (CIMT) og plaques, måske kunne
bidrage.

Diskussion
Før en ny teknik tages i brug med henblik på
forebyggelse skal en række betingelser være
opfyldt 1:
1. Proof of concept
• Kan den nye markør skelne raske fra
syge?
2. Prospektiv validering
• Kan den nye markør prædiktere udvikling af klinisk sygdom i en prospektiv
kohorte?
3. Inkrementel værdi
• Adderer den nye markør prædiktiv
information udover de traditionelle risiko markører?
4. Klinisk værdi
• Kan den nye markør flytte prognosen
i tilstrækkelig grad til at ændre den anbefalede behandling?

Ultralydsskanning af arteria carotis på raske
opfylder de to første forudsætninger. Således påvises i en metaanalyse med 36.984
personer, at forøget CIMT er associeret med
AMI, apoplexi og død 2. Derimod er der ikke
evidens for, at de efterfølgende betingelser
er opfyldt 3-5. Der foreligger 3 metaanalyser, der belyser værdien af at benytte CIMT
i forskellige populationer, se tabel 1. Den
største, som inkluderer befolkningen generelt, sammenfatter: »the added value of
common CIMT in 10-year risk prediction of
cardiovascular events, in addition to the Framingham Risk Score, was small and unlikely
to be of clinical importance«, mens de to
andre, der inkluderer patienter med diabetes
henholdsvis hypertension, konkluderer, at
CIMT bestemt ved ultralyd ikke kan anbefales til at forbedre den individuelle risikostratificering.
Definitionen af carotis plaque er ikke
entydig. Oftest benyttes følgende: (1) en
fortykkelse af intima-media på mindst 50%
i forhold til den omgivende intima-media og
/ eller (2) CIMT større end 1,5 mm. Derudover er reproducerbarheden af plaque ved
ultralydsskanning af arteria carotis relativ ringe 6. En metaanalyse konkluderer, at
ultralydsskanning for carotis plaque har en
større diagnostisk nøjagtighed i prædiktionen af fremtidig hjertesygdom end CIMT
bestemmelse 7, men i modsætning hertil påviser en anden undersøgelse, at CIMT
bestemmelse var bedre til at prædiktere
apoplexi 8. Den additive værdi af ultralydsskanning for carotis plaque i forhold til de
traditionelle risikomarkører er aktuelt ikke
tilstrækkelig belyst.
Endelig er der enighed om, at screening
af raske med henblik på detektion af regelrette stenoser ikke anbefales 9.

5. Klinisk prognose
• Kan brugen af den nye markør forbedre prognosen, særligt når det er undersøgt i et klinisk randomiseret forsøg?
6. Cost-effectiveness
• Forbedrer den nye markør prognosen
tilstrækkeligt til at retfærdiggøre udgifterne til testen samt behandlingen?
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Tabel 1: Oversigt over metaanalyser, der belyser værdien af carotis intima-media tykkelse i risikostratificering
Antal deltagere

Antal kohorter

Median
opfølgning (år)

Antal events
(AMI og apoplexi)

Generelbefolkningen, alle3

45.828

14

11

4.007

Generelbefolkningen, personer
med intermediær risiko3

21.338

14

11

2.581

4.220

17

8,7

684

17.254

16

9,9

2.014

5008

16

9,9

Diabetes4
Hypertension, alle5
Hypertension, personer med
intermediær risiko5

Ændring i C-statistik
Fra 0,757 til 0,759

NRI
0,8%
(95% CI 0,1-1,6%)
3,6%
(95%CI 2,7 – 4,6%)

Fra 0,671 til 0,6778

1,7%
(95%CI -1.8 – 3,8%)

Fra 0,73 til 0,73

1,4%
(95%CI -1,1 - 3,7%)
5,6%
(95%CI 1,6 – 10,4%)

C-statistik (andre betegnelser er AUC eller ROC) er et samlet udtryk for sensitivitet og specificitet. C-statistik varierer mellem 0 og 1. Jo tætter på 1,0 jo mere perfekt
er en test, mens 0,5 viser, at der ikke er sammenhæng. Et konkret eksempel vedrørende befolkningen som helhed 3 : når man udelukkende benytter de traditionelle
risikofaktorer er C-statistik 0,757, og når man tillægger IMT bestemmelsen øges C-statistik diskret til 0,759.
NRI (net reclassification improvement) udtrykker hvor stor del, der samlet set bliver korrekt reklassificeret, når man tillægger en ny test. Et konkret eksempel vedrørende befolkningen som helhed 3 : blandt dem, der blev syge, blev 0,37% korrekt reklassificeret, når man tillagde IMT bestemmelsen, mens 0,48% af dem, der forblev
raske, blev korrekt reklassificeret. NRI beregnes som den samlede reklassifikation, og i dette tilfælde er der en ganske beskeden forbedring på 0,8%.
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