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Sammanfattning 

Bakgrund: Den generella uppbyggnaden av kroppens blodkärl består av tunica intima, tunica media och 

tunica adventia. Hjärt- och kärlsjukdomar har kommit att bli ett av världens största hälsoproblem. Den 

underliggande orsaken är aterosklerostisk kärlsjukdom. När man misstänker att en patient har någon 

form av aterosklerotisk sjukdom så har ultraljudsundersökningen med duplexteknik en viktig roll, 

eftersom man med hjälp av ultraljud kan man framställa en bild av kärlets anatomi och mäta blodets 

hastighet. 

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger någon skillnad i intima media tjockleken 

(IMT) i arteria carotis communis hos personer med olika Body Mass Index (BMI) med hjälp av ultraljud, 

samt att studera metodens reproducerbarhet genom upprepade mätningar, fem upprepningar på 

respektive sida om halsen, inom varje individ.  

Metod: Tjugoen personer med BMI 20-30 kg/m2 i åldrarna 20-40 år undersöktes med hjälp av ultraljud. 

IMT mättes i arteria carotis communis. Jämförelse av BMI-grupper gjordes med Mann-Whitney U test. 

Standardavvikelse och variationskoefficient beskriver metodens precision. 

Resultat: Resultatet visade på en statistisk signifikant skillnad i IMT mellan de olika BMI grupperna 

(p=0,01). Medianvärdet på IMT var i grupp 1 (BMI 20-24,99 kg/m2) 0,46 mm och i grupp 2 (BMI 25-30 

kg/m2) 0,55 mm. Medelvärdet för standardavvikelsen för upprepade mätningar (n=42) var 0,0096 och 

medelvariationskoefficient beräknades till 0,0196.  

Konklusion: Studien finner en signifikant skillnad i IMT (p=0,01) mellan normalviktiga (BMI 20-24,99 

kg/m2) och överviktig personer (BMI 25-30 kg/m2). Dessutom bekräftas metodens goda 

reproducerbarhet genom en beräknad medelvariationskoefficient till 2 %. 
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1. Bakgrund 

1.1 Kärlsystemets uppbyggnad 
Cirkulationssystemet i kroppen består av hjärtat, lungkretsloppet och systemkretsloppet. Alla kroppens 

vävnader utom lungorna, som får sitt blod från lungkretsloppet, förses med blod utav 

systemkretsloppet. Cirkulationssystemet består av blodkärl av olika storlek och med olika funktioner. 

Artärerna transporterar ut blod från hjärtat till resterande vävnader i kroppen. Blodet i artärerna 

transporteras under högt tryck och hög hastighet och därför är dess kärlväggar kraftiga och starka. De 

minsta förgreningarna som tillhör artärsystemet är arteriolerna, de fungerar som ledningskärl från vilka 

blodet leds in i kapillärerna. Arteriolerna har en stark muskelvägg som vid kontraktion kan sluta sig helt 

eller vid dilatation dilatera sig mycket, allt beroende på vävnadernas behov av blodflöde. I kapillärerna 

sker utbyte av vätska, näringsämnen, elektrolyter, hormoner och andra substanser. För att klara dessa 

uppgifter är kapillärerna uppbyggda av en väldigt tunn kärlvägg som är permeabla för vatten och andra 

små molekyler. Vener har som funktion att transportera tillbaka blodet till hjärtat samt fungera som en 

stor blodreservoar. Eftersom trycket i venerna är lågt är dess väggar tunna. Detta systems uppgift är 

alltså att upprätthålla behovet hos kroppens vävnader [1,2]. 

Blodkärlen i kroppens generella uppbyggnad består av ett encelligt skikt av endotelceller närmast blodet 

som tillsammans med ett underliggande lager av bindväv och proteoglykaner bildar kärlets tunica 

intima. Proteoglykaner består av proteiner till vilka flera kolhydrater har kopplats.  Utanför tunica 

intiman ligger tunica median som består av glatta muskelceller och längst ut finns ett bindvävsskikt, 

tunica adventitian. Artärer har en tjockare media jämfört med vener. Generellt finns denna uppbyggnad 

i kärlträdet men anpassas till kärlets funktion [3]. 

1.2 Halsens anatomi 
Truncus brachiocephalicus är den första stora artären som avgår från aortabågen. Den delar sig i en 

artär till hals och huvud, a. carotis communis dextra och en till höger arm, a. subclavia dextra. Därefter 

avgår a. carotis communis sinistra och a. subclavia sinistra från aortabågen. I höjd med struphhuvudet 

delar sig a. carotis communis på varje sida i a. carotis externa och a. carotis interna (se figur 2). Interna 

står för hjärnans och ögats blodförsörjning och externa försörjer huvudets mjukdelar med blod. Stället 

där kärlet delar sig kallas för sinus caroticus (se figur 1) [4]. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolhydrat
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Figur 1 Anatomisk översikt över halsens artärer [5]. 

 

1.3 Ateroskleros 

Hjärt- och kärlsjukdomar har kommit att bli ett av världens största hälsoproblem. Den underliggande 

orsaken är aterosklerotisk kärlsjukdom.  Utvecklingen av ateroskleros sker tyst under många år och kan 

leda till plötsligt hjärtinfarkt, stroke eller plötslig död [6,7]. Ateroskleros är ett begrepp som innefattar 

flera förändringar i kärlväggen såsom fettinlagring och senare förkalkning [7]. Normalt har 

åldersprocessen sin verkan på kärlväggen med en ökning av kärldiametern, väggtjocklek och på 

relationen mellan elastin och kollagen, som kärlväggarna till viss del är uppbyggda av [7]. Elastinet i 

kärlväggen förändras och kollagenet ökar vilket leder till en ökad styvhet och vidgar ut kärlen.  

Ålderförändringar i kärlväggen medför svårigheter att avgränsa sjuklig ateroskleros av lättare grad från 

dessa förändringar [7]. 

Livsfaktorer som kost, rökning och fysisk aktivitet har i tidigare forskning använts som parametrar för att 

undersöka risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Hos den enskilda individen är hypertoni, hög 

blodfettkoncentration, ärftliga faktorer, låg fysisk aktivitet och rökningen riskfaktorer som inte är 

gynnsamma [1,8]. En tidigare studie har visat att just fysisk inaktivitet, bukfetma och onormal 

glukosmetabolism (förhöjt fasteglukos, glukosintolerans eller ny typ 2 diabetes) kan förknippas med en 

ökad intima media tjocklek (IMT) som i sin tur bidrar till ökad förekomst av ateroskleros [9]. Även hos 

rökare och personer med höga kolesterolvärden, hypertoni och diabetes kan man se en ökad IMT [6,10]. 

Personer med en ökad IMT löper en större risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar [9-12]. Studier 

visar på att risken för hjärtinfarkt och stroke ökar med 28 % för varje ökning på 0,20 mm av IMT [10]. 
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Referensvärden för IMT är ej heltäckande för yngre personer, men däremot finns studier som tagit fram 

normalvärden för friska personer i åldrarna 35 – 75 år (Tabell 1) [10].  

Tabell 1.  Referensvärden för intima media tjockleken (IMT)i a. carotis communis i olika åldersgrupper [10]. 

Åldersgrupp (år)  IMT (mm) 

35-39  0,49 ± 0,06 

40-49  0,52 ± 0,06 

50-59  0,56 ± 0,08 

60 +  0,65 ± 0,08 

     

1.4 Body Mass Index 
BMI står för Body Mass Index och är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd. Eftersom muskler 

väger mer än fett anses inte BMI vara ett användbart mått för vältränade personer. BMI räknas ut 

genom att vikten, i kilo, divideras med längden, i m, i kvadrat (kg/m2) [13]. Enligt World Health 

Organisation (WHO) delas BMI in i fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma (Tabell 2) 

[14]. 

Tabell 2. Den internationella klassifikationen av Body Mass Index (BMI)[14].  

Viktklass  BMI(kg/m2) 

Undervikt  <18.50 

Normalvikt  18.50 - 24.99 

Övervikt  25.00 - 29.99 

Fetma  ≥30.00 

    

Hälsorisker i samband med ett ökat BMI är kontinuerliga och sambandet mellan BMI klassificeringen i 

förhållande till risk kan vara olika för olika populationer [14].  
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1.5 Kärldiagnostik med ultraljud 
Ultraljudsundersökningen sker genom att högfrekventa ljudvågor skickas in mot ett organ i kroppen. 

Ljudvågorna skickas via en så kallad transducer och reflekteras tillbaka till den, detta är möjligt då 

transducern fungerar både som sändare och mottagare. Med hjälp av ultraljud kan man framställa en 

bild av kärlets anatomi och mäta blodets hastighet.  När man misstänker att en patient har någon form 

av aterosklerotisk sjukdom så har ultraljudundersökning med duplexteknik en viktig roll. Duplextekniken 

innebär att man kombinerar en visuell bedömning av kärlmorfologin med blodflödesinformation. En 

tvådimensionell bild av kärlet skapas (se figur 2) och med hjälp av detta kan man påvisa eventuella plack 

eller tromber samt bedöma dessas utseende. Genom ultraljudsteknik kan man studera de stora och 

ytliga kärlen såsom carotis- och femoralisartären genom att mäta de tidiga arterosklerotiska 

förändringarna i kärlväggen.  Man mäter IMT och på så sätt erhålls information om 

aterosklerosprocessen lokalt i kärlet [7]. 

 

Figur 2 Tvådimensionell ultraljudsbild av intima media tjockleken i a. carotis communis[15]. 
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2. Syfte  
 

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger någon skillnad i IMT i a. carotis communis 

hos personer med BMI 20-24,99 kg/m2 som anses vara normal en kroppsuppbyggnad, och BMI 25-30 

kg/m2, som indikerar övervikt, med hjälp av ultraljud. Dessutom ska metodens reproducerbarhet 

studeras genom upprepade mätningar på varje individ.  

 

Frågeställningar 

 

Föreligger det någon skillnad i gruppmedelvärden av IMT mellan normalviktiga (BMI = 20-24,99 kg/m2) 

respektive överviktiga personer (BMI = 25-30 kg/m2)? 

Vilken standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV) uppvisar upprepade mätningar av IMT? 
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3. Metod 

3.1 Försökspersoner 
Till studien rekryterades 21 försökspersoner mellan 20 till 40 år utan känd sjukdom och icke-rökare. 

Rekryteringen skedde inom bekantskapskretsen.   Blandade kroppskonstitutioner efterstävades hos 

undersökningsgruppen. Försökspersonerna grupperades in efter BMI.  Elva stycken hade ett BMI 20-

24,99 kg/m2 och resterande med BMI 25-30 kg/m2. Alla hade innan undersökningen blivit muntligt 

informerad om studieupplägget och även fått ett informationsblad med information (bilaga 1).  

3.2 Etiska överväganden 
Undersökningen innebar ingen risk för testpersonerna. Deltagandet var frivilligt och försökspersonerna 

blev informerade om att testet när som helst kunde avbrytas. All data redovisades gruppvis och inga 

personuppgifter sparades. Därmed ansågs att bedömning av etisk kommitté inte behövdes. 

Försökspersonerna var informerade om att ifall patologiska fynd skulle hittas så skulle det inte tas 

ställning till detta utan istället skulle man hänvisas vidare till en vårdcentral för professionell bedömning.   

3.3 Procedur 
Försökspersonerna fick lägga sig på en brits med huvudet vridet först åt vänster och sedan åt höger. 

Detta för att komma åt a. carotis communis bilateralt. Ett EKG kopplades på försökspersonen, detta för 

att kunna utföra mätningen av IMT i slutdiastole. Fem mätningar gjordes på varje sida per person och av 

dessa fem mätningar beräknades medelvärdet, som sedan användes i redovisningen av resultaten. Alla 

mätningar per person gjordes av författaren under ett och samma tillfälle.     

Ultraljudsundersökningen gjordes med ultraljudsapparatens (General Electric Healhtcare Vivid E9, 

United Kingdom) 12 MHz linjära prob. Apparatinställningar som användes var: frekvens: 12 Mhz, 

gråskala: gray j, compound frames: 3, dynamic range: 69, persistence: 2,3. Apparatinställningarna kan 

anpassas efter den person som utför ultraljudsundersökningen för optimal bildkvalité. Det 

undersökningsprotokoll som användes för att mäta IMT följer ett internationellt konsensus (Mannheim) 

[16] . Metoden innebar att man mäter IMT på ett område fritt ifrån plack där det dubbel-linjerade 

mönstret, som bildas av tunica media och tunica intima, är väl synligt på ultraljudsbilden. Mätningarna 

utfördes på var på ett 10 mm brett parti av kärlets posteriora vägg och låg 10 mm från sinus caroticus 

början mot a. carotis communis [16]. 

På ultraljuds proben finns en markering, en skåra, som visar var vänster sida i den tvådimensionella 

bilden är, denna markering placerades mot jugulum för att få fram en bild i tvärsnitt och för att få 

kärlets mediala sida till vänster i den tvådimensionella bilden. Detta gjordes för att se var testpersonens 
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bifurkation (sinus caroticus) var lokaliserad. När denna sågs vreds proben med skåran upp mot huvudet. 

På så sätt kunde kärlet ses i längsnitt och bifurkationen och bulben blev synliga (se figur 3). Proben 

justerades så att man fick sinus caroticus distala del till vänster i bild. Bilden fokuserades på carotis 

communis posteriora vägg och inställningarna ändrades för att uppnå optimal bildkvalité. Ett 

bildunderlag sparades tillfälligt under undersökningstillfället och den bildens där IMT var mest synlig 

valdes. Standardiserade krav för att en bild skulle sparas tillfälligt under undersökningstillfället var att 

kärlet skulle vara rakt, ha en 90 graders vinkel mot proben och en synlig intima media. Mätningen av 

IMT gjordes i slutdiastole med hjälp av en mjukvara som automatisk detekterar IMT (GE Healthcare, UK). 

Detekteringen justerades i efterhand om det behövdes.  

 

 

Figur 3 Demonstration av ultraljudsundersökning av a. carotis communis [17]. 

 

3.4 Statistik metod 
Efter granskning av histogram bedömdes IMT vara skevt fördelad i undersökningsgruppen. Deskriptiva 

data å som intima media tjockleken redovisas som median och range (lägsta till högsta värde). För vidare 

statistisk analys användes därför en icke-parametrisk testmetod. Analys av gruppvärdet gjordes med 

Mann Whitney U-test, som signifikansgräns antogs p < 0,05. Samband mellan IMT och BMI bedömdes 

även med regressionsanalys. För bedömning av upprepade mätningar inom individ kunde emellertid 

medelvärdesbaserade mått användas. Beräkning av spridningsmått för bedömning av precision 

(standardavvikelse samt variationskoefficient) utfördes. All data analyserades med statistikprogrammet 

PASW Statistics version 18 (f.d. SPSS). 
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4. Resultat 

4.1 Försökspersoner 
I tabell 3 redovisas resultatet av rekryteringen av försökspersoner. Försökspersonerna med BMI < 25 

hade en range på 20,2 – 23,1 kg/m2 och resterande med BMI ≥25 hade en range på 25,4-29,8 kg/m2. 

Tabell 3. Testgruppens medelvärden och standardavvikelse (SD). 

Variabel  BMI<25 kg/m2 

Medel (SD)  

n= 11 

          BMI ≥25 kg/m2 

            Medel (SD)  

            n=10 

Kön    

   Man (antal)      0         3 

   Kvinna (antal)    11         7 

Ålder  (år)    23 (2,0) (range 22-29)       25  (4,7) (range 22-39) 

Längd (cm)  166 (7,3) (range 147-175)     165 (7,3) (range 151-176) 

Vikt (kg)    59 (5,5) (range 49-69)       74 (8,4) (range 58-85) 

     

4.2 Intima Media Tjocklek 
Tio mätningar gjordes per person på 21 försökspersoner vilket resulterade i 210 mätvärden totalt. 

Medianen var 0,46 (range = 0,43–0,55) mm hos grupp 1 (BMI 20-24,99 kg/m2) och 0,55 mm (range = 

0,42–0,59) hos grupp 2 (BMI 25-30 kg/m2) (se figur 4). Resultatet visade på en statistisk signifikant 

skillnad i IMT mellan de olika BMI grupperna (p=0,01). 

 

Figur 4 Medianvärde för intima media tjocklek för Body Mass Index <25 och Body Mass Index >25 (p=0,02). 
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4.3 Regressionsanalys  
Regressionsanalysen visade ett samband mellan IMT och BMI(se figur 5). Trendlinjens positiva lutning 

visade på att IMT ökar ju högre BMI man har. R² visar att ca 14 % av variationen i y-led (IMT) förklaras av 

variationen i x-led.  

 

Figur 5 Scatter plot över sambandet mellan medelvärdet på 10 mätningar per person av intima-media tjockleken och BMI 
(n=21). 

 

4.4 Reproducerbarhet 
Grafisk presentation av materialet baserat på Bland-Altman plot [22] visade en låg spridning av 

mätvärdena (se figur 6). Medelvärdet för standardavvikelsen (SD) för upprepade mätningar (n=42) var 

0,0096 och medelvariationskoefficienten (CV) beräknades till 0,0196 vilket motsvarar 2 %. 

 

Figur 6. Bland-Altman plot där standardavvikelsen av fem upprepade mätningar plottas mot testpersonernas medelvärde av 
intima-media tjockleken (n=42). 
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5. Diskussion 

5.1 Försökspersoner  
Totalt ingick 21 personer i denna studie, 18 kvinnor och 3 män mellan åldrarna 20 – 40 år. Som tidigare 

nämnt var försökspersonerna informerade om vilka åtgärder som skulle tas vid patologiska fynd. Inga 

sådana åtgärden var nödvändiga då inga patologiska fynd observerades. 

5.2 Metod 
De standardiserade krav ökade kvalitén på bildunderlaget och resulterade i att mätningarna kunde 

utföras mer noggrant och precist. Inställningarna på apparaturen utfördes så att alla bilderna som det 

mättes på hade sparats med samma inställningar. Även detta för att standardisera metodutförandet. 

Mätningarna som gjordes på kärlväggen utfördes på den posteriora väggen. Detta för att IMT värdena 

på den anteriora väggen beror på inställningarna av förstärkningen (gain) på apparaten och är därför 

mindre tillförlitliga [16]. Ett underlag av högkvalitativ bild på en sträcka på minst 10 mm arteriellt 

segment av den posteriora väggen bör användas för en följetong av reproducerbara mätningar, vilket 

gjordes i aktuell studie [16]. För att alla mätningar skulle bli utförda under samma fas av hjärtcykeln 

(end-diastole) kopplades ett EKG på testpersonerna där man kunde identifiera R taggen. Markören som 

då visas i bild las i R taggens topp för identifiera diastole och mätningarna utfördes i den bilden som 

visades då. 

Begränsningar i metodiken för min del till en början var brist på erfarenhet inom utövning av ultraljud. 

Under tidens gång ansågs att denna brist minskade och jag blev mer bekväm med metoden. Efter en 

genomgång med ansvarig för maskinen på General Electric Healhtcare (GEH) ökade säkerheten av 

hantering av apparaturen och mjukvaran på ultraljudsapparaten. Den automatiska detekteringen av IMT 

underlättade mätningarna och uppfattades vara till stor användning. Endast i 4 mätningar av 210 var en 

manuell korrektion nödvändig. Inga bilder sparades utan mätningarna gjordes i en ”fryst” bild.  

5.3 Resultat 
Resultaten av denna studie visar att det finns en statistisk signifikant skillnad i IMT inom de olika BMI 

grupperna(p=0,01).  Man kan se i figur 4 att medianvärdet för BMI ≥ 25 kg/m2 är högre än för den andra 

gruppen. En skev fördelning av IMT sågs i undersökningsgruppen med hjälp av ett histogram och detta 

medför att medelvärdet inte bör användas, utan skillnaden i IMT mellan grupperna visas istället genom 

medianvärdet. Den skeva fördelningen i histogrammet visar på att normalfördelning inte kan antas inom 

undersökningsgruppen baserat på mätvärdena. Då normalfördelning inte kunde konstateras inom 
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undersökningsgruppen användes Man Whitney U-test för statistisk analys. Hade materialet varit 

normalfördelat hade man använt sig utav oparat t-test.  

Bland Altmans plot visade en låg spridning och medelvariationskoefficienten beräknades till 2 % vilket 

bekräftar metodens mätnoggrannhet. Vanligtvis räknar man med att en metod har ett mätfel runt 2 %. 

En version av Bland Altman användes där standardavvikelsen av fem upprepade mätningar redovisas på 

y-axeln och testpersonernas medelvärde av IMT redovisades på x-axeln. Ursprungsversionen av Bland 

Altmans plot går ut på att plotta differensen i metoden (y-axel), vid två olika metoder, mot differensen i 

resultat av de olika metoderna (x-axel)[22]. 

5.4 BMI och kroppssammansättning  
BMI är ett mått på vikt och säger inte direkt något om kroppssammansättningen hos en person [13]. Alla 

är olika med olika kroppssammansättning och därför kan BMI ses mer som en riktlinje och inget exakt 

mått på viktrelaterad hälsa. Personer som tränar mycket och som har mycket muskler kan ha ett högt 

BMI utan att det betyder att personen i fråga är överviktig. Detta betyder bara att man skiljer sig från 

medelmänniskan i kroppssammansättning.  Nya studier tyder på att midjemåttet visar ett bättre mått av 

övervikt och fetma.  Midjemåttet mäter den farliga bukfetman och kan ge en bättre indikation på risken 

att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och förespråkar därför övervikt och fetma bättre än BMI [18].  

I aktuell studie kan man se att det finns försökspersoner från den lägre BMI gruppen tillhörde de som låg 

i den övre gränsen av IMT intervallet. Gemensamt för dessa två personer var att de hörde till de längre i 

gruppen.  Man kan även se att vissa från den högre BMI gruppen tillhör de som låg i den nedre gränsen 

av IMT intervallet. Den gemensamma nämnaren för dessa är att de tillhör de kortare i gruppen. Detta 

stärker att BMI kan ge en ofullständig uppfattning om personers viktklass. Men det leder också 

tankegången till att längden skulle spela en större roll än vad man räknar med. I aktuell studie togs ingen 

hänsyn till försökspersonernas fysiska aktivitet vilket kan betyda att vissa av försökspersonerna som 

hamnade i den övre BMI gruppen inte behöver vara överviktiga utan bara vara vältränade.  

För framtida studier rekommenderas att man tar hänsyn till fler variabler än vad som gjorts i aktuell 

studie. Exempel på dessa, som setts i tidigare studier, kan vara höftmått, midjemått, grad av fysisk 

aktivitet, kolesterolvärde, längd och vik [8,18,20]t. Om man har med mer variabler i betänkande leder 

detta till ett mer rättvisande resultat.  
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5.5 Tidigare forskning i relation till aktuell studie 

5.5.1 Ålderns relation till IMT och normalvärdesframställning 

Studier har visat att en ökad IMT ökar risken för utvecklingen av kardiovaskulära sjukdomar [19]. 

Däremot föreligger en betydande osäkerhet om vart gränsen ska dras där man kliniskt kan bedöma den 

ökade risken [19]. Studier har gjorts där syftet var att skapa normalvärden för IMT och därmed 

underlätta i diagnostiken att identifiera när patienter ligger i riskområde för att utveckla kardiovaskulära 

sjukdomar[10,19]. Studierna visar ett samband mellan ökat IMT och ökad ålder [10,19]. Därför anser 

författarna [19] att detta bör tas hänsyn till vid framställning av normalvärden för att korrekt kunna 

bedöma risken att utveckla sjukdomar bland den yngre populationen [19]. I en studie gjord i London där 

man försökt få fram normalvärdesmaterial bland friska människor kom man fram till att medelvärde av 

IMT i CCA (a. carotis communis) för åldrarna 35-39 var 0,49 ± 0,06 mm [10]. Detta överensstämmer till 

viss del med de resultat som visats i aktuell studie trots att försökspersoner i aktuell studie var yngre.  

5.5.2 Tidig exponering för kardiovaskulära riskfaktorer 

Tidigare studier har demonstrerat att tidig exponering för kardiovaskulära riskfaktorer i barndomen 

förutspår en ökning av IMT upp till två decennier senare [8]. Men däremot vet man inte hur denna 

exponering ökar progressionen av ateroskleros under vuxenlivet [8]. I en studie gjord i Finland har man 

gjort en uppföljning under 21 år på en studiegrupp som varit utsatt för riskfaktorer under barndomen. 

Dessa riskfaktorer var rökning, diabetes, fysisk inaktivitet och genetiska hjärt- och kärlsjukdomar. De 

kom fram till att exponering för riskfaktorer under barndomen är associerad med en ökad progression 

av ateroskleros 20 år senare i livet [8]. Detta tyder på att man kan förebygga en ökad progression av 

ateroskleros i barndomen genom en hälsosam livsstil.     

Studier har visat att en ökat BMI och fetma är associerade med en ökad IMT hos barn och tonåringar 

[20]. Man har då undersökt IMT med ultraljud hos barn och tonåringar från 6-20 år. Man kom fram till 

att IMT var signifikant högre hos män än hos kvinnor, både generellt i hela studiegruppen (n=599) och 

inom varje etnisk grupp som ingick. I genomsnitt så var värdet för IMT 2,6 % högre hos männen. För 

båda könen kunde ett positivt statistisk samband ses mellan IMT och olika parametrar såsom vikt, BMI, 

blodtryck, kolesterol och höft omkrets [20].  

Tre män ingick i aktuell studie och man kan se att de har de högsta IMT värden i gruppen vilket kan 

bekräfta sambandet som hittades i ovannämnda studie. Studier har visat en fördubbling av dödsfall av 

hjärt- och kärl sjukdomar hos män som varit överviktiga i tonåren [20].  
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5.5.3 Fysisk aktivitets inverkan på IMT 

Studier har visat att fysisk aktivitet minskar ålders relaterade vaskulära modifikationer [21]. Brist på 

fysisk aktivitet har antytts bidra till utvecklingen av ateroskleros. Man har även sett att brist på fysisk 

aktivitet är associerat med en ökad IMT [9,11,21 ].  En studie gjord på Örebro universitet, där man 

undersökt IMT på unga människor mellan åldrarna 19-36 med ultraljud, har visat ett samband mellan 

fysisk aktivitet och minskad IMT [21].  

 

5.6 Konklusion 
Studien finner en signifikant skillnad i IMT (p=0,01) mellan normalviktiga (BMI 20-24,99 kg/m2) och 

överviktiga personer (BMI 25-30 kg/m2). Detta förespråkar vikten av en hälsosam livsstil och betydelsen 

att sköta  sin kropp och undvika övervikt. Detta kan göras tidigt i livet och kan resultera i en minskad risk 

för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom bekräftas metodens goda reproducerbarhet genom en beräknad 

medelvariationskoefficient på 2 % och den autodetekterande mjukvarans noggrannhet. 

6. Slutord 
Ett stort tack till Anita Hurtig Wennlöf för bra handledning. Tack till alla testpersoner som utan att klaga 

ställde upp på undersökningen en andra gång. Tack till min seminariegrupp för värdefull respons. 
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8. Bilagor 

8.1 Informationsblad 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Malinda Chabo och jag läser sista terminen på biomedicinskanalytiker 

programmet. Just nu håller jag på med min C-uppsats som går ut på att undersöka kärlväggens 

tjocklek på halsens artärer med hjälp av ultraljud och se om det föreligger någon skillnad i 

väggtjockleken hos personer med olika BMI.   

Undersökningen innebär ingen risk för dig och kommer gå till så att du kommer få ligga ner på 

en brits med huvudet vridet först till höger och sedan till vänster. Sedan kommer jag att 

applicera en klick ultraljudgele på din hals (gelen kladdar inte och ger inga fläckar på kläder) och 

sedan kommer jag med en ultraljudssändare att ta 5 bilder på vardera sida om din hals. På 

dessa bilder skall kärlväggens tjocklek mätas. 

Inga personuppgifter kommer att sparas och bilderna kommer enbart att användas i 

utbildningssyfte. Hela undersökningen tar ungefär 30 minuter. Personuppgifter som jag 

kommer behöva är din vikt och längd, detta för att kunna räkna ut ditt BMI.  Deltagandet är 

frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Resultatet av studien kommer att redovisas i en C-

uppsats som kommer att finnas tillgänglig på Örebro Universitet. 

Om du har några frågor och funderingar vänligen kontakta mig eller min handledare. 

Tack på förhand! / Malinda 

 

Kontakt: 

Malinda Chabo                                                                                                                                                                                                 

073-7561483 

Anita Hurtig-Wennlöf                                                                                                                                                                  

019-303816 


