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Syfte: Projektet syftar till att utvärdera kriterier som, utifrån datortomografi-undersökningar, ska kunna 

förutsäga förekomst av framtida artär-stenoser och deras lokalisation. Kriterierna som avses beräknas 

från datorsimuleringar av blodflödet i de med datortomografi undersökta artärerna. Målet är att kunna 

förutsäga risken för uppkomst av artärstenoser flera år (kanske upp till 2-3 decennier) innan de 

manifesterar sig kliniskt. De tilltänkta kriterierna baseras på aktivering av inflammatoriska processer i 

kärlväggen. Olika teorier finns som relaterar inflammation, cellaktivering och uppkomsten av 

ateroskleros till de krafter som det strömmande blodet utövar på cellerna i blodbanan samt på 

kärlväggen, s.k. vägg-skjuv-spänning (WSS) samt dess variationer i tid och rum. 

Material och metoder: Denna studie avser njurartärstenoser (NAS). Patienter och ”friska kontroller” 

som undersökts med datortomografi-angiografi (DTA), där bukaorta och njurartärerna avbildats, har 

valts ut. Patienterna med NAS har därtill genomgått konventionell angiografi, eventuellt med dilatation, 

tryckmätning och stentning. Patienterna som utgör kontrollgrupp har således genomgått DT-

undersökning av annan anledning (utan påvisad NAS). Från DTA-bilderna framställs genom s.k. 

segmentering, en 3-dimensionell geometri av bukaorta och dess stora kärlavgångar. Denna läggs in i 

ett datorprogram där blodströmningen samt och cellaktiveringen simuleras utifrån matematiska 

modeller. Modellerna tar även hänsyn till hur koncentration av röda blodkroppar påverkar blodets 

viskositet (hur pass lätt-/trögflytande vätskan är) samt till de pulsatila flödesvariationerna som finns 

över hjärtcykeln. På samtliga patienter testas att, i datorn retuschera geometrin, och på så sätt 

”återställa” den drabbade artären till hur kärlet torde sett ut innan stenosen uppstod. 

Resultat: Preliminära resultat visar att i de stenoserade artärsegmenten är vägg-skjuv-spänningen 

(WSS) klart förhöjd jämfört med friska kärlsegment.  

Efter ”borttagning” av stenosen ses i flera fall, men ej alltid, lågt tidsmedelvärde av WSS och högt s.k. 

OSI (stark variation i WSS:s riktning) i anslutning till stenosens tidigare plats. Korrelationen förefaller 

bättre för stenoser perifert i kärlet jämfört med avgångsstenoser. Liknande fynd framkommer i aorta, 

vilket bedöms som relaterat till segmenteringen, således flera falskt positiva fynd. Därtill ses i flera fall 

stora rumsvariationer i WSS, s.k. gradienter där stenoserna uppträder vilket dock även förekommer 

vid de andra stora kärlavgångarna från bukaorta. 

Aktiveringsgraden av trombocyter och endotel följer variationerna tillika variationerna i WSS. 

Konklusion: Tids- och rums-svängningar i WSS utgör sannolikt en belastning på endotelet i stora 

blodkärl vilket är en förutsättning för arteriosclerosutveckling. De olika parametrarna relaterade till 

WSS temporala och spatiala variationer behöver dock utvärderas närmare avseende på noggrannhet 

och specificitet för att kunna fungera som prediktivt verktyg. 

 


