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Abstrakt  

 

Bakgrund 

Akut appendicit är en av de vanligaste akuta buksjukdomarna i västvärlden och cirka 10 000 

människor i Sverige drabbas varje år. Diagnosen ställs i första hand med klinisk undersökning 

men om den kliniska undersökningen är osäker kan radiologiska metoder som ultraljud, 

datortomografi (CT, computed tomography) och magnetisk resonanstomografi (MR) vara till 

hjälp. 

 

Syfte 

Att jämföra sensitivitet och specificitet samt att beskriva fördelar och nackdelar med 

undersökningsmetoderna ultraljud och CT vid frågeställningen akut appendicit. 

 

Metod 

En litteraturstudie gjord på tretton vetenskapliga artiklar sökta i Pubmed med sökord som bl.a. 

appenditicits/ultrasonography, computed tomography och acute appendicits. 

 

Resultat 

Sensitiviteten och specificiteten för CT varierade mellan 76- 100 % respektive 69-100 % och för 

ultraljud mellan 59- 92,7 % och 78-100 %. Fördelar med CT är bl.a. att appendix bättre kan 

lokaliseras, bättre träffsäkerhet samt att den kan ställa alternativa diagnoser och reducera antalet 

negativa appendektomier. Nackdelen med CT är bl.a. dess strålning. Fördelar med ultraljud är 

bl.a. att den är bättre på att påvisa vätska runt appendix samt att den kan ställa alternativa 

diagnoser. En väsentlig nackdel med ultraljud är att den är påtagligt undersökarberoende samt att 

metoden är mer svårbedömd på överviktiga personer. 

 

Konklusion 

Ultraljud och CT har liknande specificitet, men CT har högre sensitivitet än ultraljud. Fördelarna 

med undersökningsmetoderna är att de kan ställa alternativa diagnoser samt hjälpa till att minska 

negativa appendektomier. Den främsta fördelen med CT är att den i fler fall än ultraljud kan 

lokalisera appendix. 

 

Nyckelord: Akut appendicit, ultraljud, CT, sensitivitet, specificitet. 
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1. Introduktion 

Varje år drabbas c:a 10 000 personer i Sverige av akut blindtarmsinflammation/appendicit. 

Sjukdomen drabbar i lika stor utsträckning män som kvinnor. Akut appendicit är främst 

förekommande i åldern 5- 30 år. Hos små barn under åldern två år och äldre människor är akut 

appendicit sällsynt (1). För att kunna medverka i diagnostik av misstänkt akut appendicit och 

utföra undersökningar med så hög kvalité som möjligt anser författaren till denna litteraturstudie 

att röntgensjuksköterskan behöver ha en ökad kunskap och förståelse om akut appendicit samt 

vara medveten om de radiologiska metodernas för och nackdelar vid frågeställningen akut 

appendicit. Författaren valde att fokusera på ultraljud och datortomografi (CT, computed 

tomography) vid akut appendicit, då magnetisk resonanstomografi (MR) främst utförs på gravida 

vid denna frågeställning (2). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Akut appendicit 

Akut appendicit anses tillhöra en utav de vanligaste akuta buksjukdomarna i västvärlden och av 

befolkningen kommer cirka 7 % någon gång under sitt liv drabbas av denna åkomma. Orsaken 

till att akut appendicit uppstår är inte helt känd. Den vanligaste orsaken tros vara att en 

bakteriebildning har uppstått till följd av att öppningen till appendix har täppts till antingen av 

avföring i appendix lumen eller lymfoid vävnad som har blivit förstorad (1). Klassificering av 

appendicit görs i fyra olika typer beroende på dess utbredning. Den mildaste inflammationen 

kallas katarral och är begränsad till slemhinnan. Flegmonös kallas den inflammation som sprider 

ut sig över alla vägglager, därefter följer den gangränösa appendiciten där appendix är intakt men 

har nekroser i väggen. Den sista är den perforerade appendiciten. Väggen har då till följd av 

nekroser brustit och innehållet i appendix läcker ut vilket kan leda till generell peritonit (1). 

 

2.2 Symptom 

Akut appendicit är svårare att diagnostisera hos små barn, gravida och äldre (3). Hos små barn 

och äldre kan symptomen ha ett snabbare respektive långsammare förlopp (4). Hos den gravida 

patienten förflyttar sig appendix i samband med livmodern blir större. Det kan medföra att även 

smärtan förflyttas till andra områden vilket i sig gör det svårare att diagnostisera appendicit (5). 
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Det främst förekommande är att patienten till att börja med har buksmärta i området kring naveln 

och som efter ett antal timmar förflyttar sig nedåt höger sida av buken. Efter några timmars 

buksmärta tillkommer ofta illamående och eventuellt kräkningar. Detta följs sedan av ömhet vid 

McBurneys punkt vid palpation och måttligt förhöjd temperatur runt 37,5-38,5º. Det är inte 

heller ovanligt att patienten får ökad smärta i samband med rörelse eller hosta (6). 

 

2.3 Differentialdiagnoser 

Det finns en mängd olika diagnoser som kan ge liknande symptom som akut appendicit. 

De alternativa diagnoserna hos barn är virussjukdom och gastroenterit (7). Hos vuxna är de 

alternativa diagnoserna många, t.ex. terminal ileit, Mb Crohn, akut kolecystit, colondivertikulit, 

inflammerad Meckels divertikel, perforerat ulcus, uretärsten på höger sida, urinvägsinfektion 

eller prostatit. De gynekologiska sjukdomar som kan ge liknande symptom som akut appendicit 

är salpingit, extrauterin graviditet, rupturerad ovarialcysta och ägglossningssmärta (4). 

Urinvägsinfektion, uretärsten och pyelonefrit är några alternativa diagnoser hos gravida (6). Hos 

äldre är kolecystit, perforerat ulcus, bukmalignitet och divertikulit de vanligaste alternativa 

diagnoserna (7). 

 

2.4 Klinisk diagnostik 

Patienten undersöks till att börja med kliniskt. I den kliniska undersökningen ingår undersökning 

av buk, rektum och provtagning. Undersökning av buken består av ytlig samt djup palpation.  

Smärta i fossan på den högra sidan vid den ytliga palpationen samt reflexmässigt muskelförsvar i 

höger fossa vid djup palpation är vanliga tecken på akut appendicit. Andra faktorer som talar för 

akut appendicit är indirekt ömhet samt släppömhet. Indirekt ömhet innebär att patienten vid djup 

palpation på vänster sida får smärtor på den högra sidan. Släppömhet är när patienten får smärtor 

på höger sida till följd av att den djupa palpationen på vänster sida fort släpps. Dessa tecken är 

även kallat för Perman-Rovings tecken och uppstår till följd av att palpationen orsakar 

förändringar i form och/eller läge av cekum samt appendix vilket i sin tur leder till retningar i 

området runt den akuta appendiciten. Efter bukpalpationen palperas rektum. Får patienten i 

samband med palpation av rektum ont till höger är detta ytterligare ett tecken som talar för akut 

appendicit (1). Hos kvinnor i fertil ålder bör även en gynekologisk undersökning utföras i osäkra 

fall, detta fr.a. för att utesluta salpingit (4). 
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De viktigaste laboratorieproverna är CRP (C-reaktivt protein) samt antalet vita blodkroppar. Är 

dessa förhöjda föreligger det troligtvis en inflammation, är de inte förhöja efter fyra till åtta 

timmar är diagnosen för akut appendicit mindre sannolik. Hos gravida är ett ökat antal vita 

blodkroppar normalt varför hänsyn bör tas till det vid bedömning av provsvar. Om antalet 

neutrofila vita blodkroppar är fler än 80 % av totalantalet är detta ett tecken som talar för akut 

appendicit (5). Om misstanken på akut appendicit kvarstår men inte är helt säker efter den 

kliniska undersökningen kan radiologisk diagnostik vara till hjälp (1). 

 

2.5 Radiologisk diagnostik 

Ultraljud, CT och MR är de radiologiska undersökningsmetoderna som kan användas för att 

ställa diagnosen akut appendicit (2).  

 

2.5.1 Ultraljud 

Ultraljud bör främst användas hos barn och kvinnor som är gravida (2). Ultraljud är påtagligt 

undersökarberoende och är inte alltid tillgängligt 24 timmar om dygnet (1). 

Om appendix inte går att komprimera, totalt är tjockare än 6 mm, har en förtjockad vägg över 3 

mm eller en skugga som indikerar att det finns appendicolit/appendixkonkrement är det tecken 

som talar för akut appendicit (2). En normal appendix går att komprimera, uppvisar inget ökat 

flöde vid doppler undersökning och uppvisar inte heller tecken till inflammation i fettet vid en 

ultraljudsundersökning (8). 

 

2.5.2 CT 

CT anses vara förstahandsmetod vid radiologisk diagnostik av appendicit förutom hos barn och 

gravida (2). CT kan hjälpa till i diagnostiken vid akut appendicit genom att se tecken till 

inflammation runt omkring appendix (1). 

Tecken på akut appendicit vid CT är att appendix är tjockare än 6 mm, förekomst av 

appendicolit, förtjockad vägg i cekum, stråkigheter i kringliggande fett, förstorade lymfkörtlar i 

mesoappendix och/eller att appendix är proximalt fylld samt har en distal inflammation i spetsen 

(2). En normal appendix ser på CT ut som en tunn rörformig struktur, har luft intraluminalt, har 

en diameter på mindre än 6 mm och är omgiven av fett utan tecken på stråkighet (9). 
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2.5.3 MR 

MR bör främst användas för kvinnor under den tidigare delen av graviditeten (2). 

Sensitiviteten och specificiteten för MR vid diagnostik av akut appendicit är c:a 85 % respektive 

95 % (10). På MR har en normal appendix en diameter på 1-6 mm och en längd på cirka 5-8 cm. 

Intensiteten hos en normal appendix är liknande den intensiteten som muskler uppvisar på alla 

sekvenser. Om appendix på MR har en förtjockad vägg, fylld lumen, hög intensitet runt appendix 

eller är omgiven av vätska är misstanken om akut appendicit stor (11). En diameter över 7 mm är 

även positivt för appendicit på MR (10). 

 

2.6 Behandling 

I tveksamma fall läggs patienten in för observation, men om stark misstanke finns utförs direkt 

en appendektomi, vilket innebär att appendix opereras bort (4). Operationen görs med ett snitt 

som är några centimeter långt över McBurneys punkt. När den externa fascian, muskulaturen, 

inre fascian och peritoneum har delats kan appendix hittas genom att följa colons taenia till 

cekalpolen. Om appendix visar sig vara frisk tas den ändå bort (1). Detta för att minska framtida 

fundersamheter över om appendix är borttagen eller inte när det finns ett ärr efter appendektomi 

(4). Om appendix därefter har visat sig vara frisk, förlängs snittet för att kunna hitta andra 

tillstånd som kan vara orsaken till smärtan. Exempelvis inflammation i Meckels divertikel eller 

gynekologiska inre tillstånd hos kvinnor (1). 

Ett annat sätt att ta reda på om det finns en akut appendicit är att utföra en laparoskopi (1,4). Är 

appendix vid en laparoskopi friskt lämnas den kvar om annan diagnos kan hittas, men om den 

visar sig vara inflammerad kan den avlägsnas laparoskopiskt. 

Antibiotika är ett annat alternativ som kan användas för att behandla akut appendicit. Behandling 

med endast antibiotika ger en bra läkning, men det finns en risk att patienten återfår en akut 

appendicit snabbt (1). 

 

3. Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra sensitivitet och specificitet för CT och ultraljud, samt att 

beskriva fördelar och nackdelar med respektive undersökningsmetod vid frågeställningen akut 

appendicit. 
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4. Metod 

Tre sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databasen Pubmed vid tre tillfällen. 

Sökningarna har baserats på metoderna CT och ultraljud vid akut appendicit. De sökord som har 

använts är appendicitis/ultrasonography, computed tomography, acute appendicitis, ultrasound 

och CT. Begränsningar gjordes se tabell 1, detta för att få ner antalet artiklar till en överskådlig 

mängd.  

 

Inklusionskriterier var att det skulle svara på syftet, att artiklarna var originalstudier och att det 

tydligt skulle framgå att det var akut appendicit som artikeln handlade om. Inklusionskriterier var 

även att artiklar med fullständigt eller övergipande fokus på en metod skulle ha räknat ut både 

sensitivitet och specificitet för den metoden och artiklar där fokus har varit lika stort för CT och 

ultraljud skulle ha räknat ut både sensitivitet och specificitet för båda metoderna. 

Exklusionskriterier var således artiklar som inte svarade på syftet, var reviewartiklar eller artiklar 

där man inte räknat ut både sensitivitet och specificitet för den metoden som haft övergripande 

fokus och artiklar som inte räknat ut både sensitivitet och specificitet för båda metoderna där 

fokuset har varit lika för CT och ultraljud. Flera artiklar återkom i de olika sökningarna.  

 

Författaren gick igenom samtliga titlar i respektive sökning och baserat på främst titlarna valdes 

ett antal ut till urval 1. I urval 1 lästes abstrakten och de som ansågs kunna svara på syftet 

granskades vidare i urval 2. Granskningen bestod bl.a. i att se att artiklarnas resultat var pålitligt, 

att de innehöll de väsentliga delarna, var peer reviewed samt att etiskt tillstånd var sökt. Om det 

inte förekom att ett etiskt tillstånd var sökt granskade författaren till denna studie den berörda 

artikelns tidskrift för att förhoppningsvis där få tag i informationen. Totalt tretton stycken artiklar 

valdes ut till denna studie. Resultatet av artiklarna presenteras i löpande text, följt av två tabeller 

där sensitivitet, specificitet samt fördelar och nackdelar presenteras. 
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Tabell 1: Sökmatris 

 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

 

Träffar 

 

Urval 1 

 

 

Urval 2 

(Valda 

artiklar) 

2012-03-27 Pubmed Appendicitis/Ultrasonography 

Computed Tomography 

Publicerad de 

senaste 10 åren, 

abstrakt, engelsk 

text, människor 

 

80 

 

19 

 

 

10 

(6) 

2012-04-02 Pubmed Acute appendicitis 

CT 

Publicerad de 

senaste 3 åren, 

abstrakt, engelsk 

text, människor 

 

98 

 

16 

 

4 

(4) 

2012-04-03 Pubmed Acute appendicitis 

ultrasound 

Publicerad de 

senaste 3 åren, 

abstrakt, engelsk 

text, människor 

 

102 

 

18 

 

 

6 

(3) 

Totalt antal valda artiklar 13 

 

5. Resultat 

Resultatet utgörs av tretton artiklar, sju artiklar har lika stort fokus på diagnostiken med CT och 

ultraljud vid akut appendicit. Tre fokuserar övergripande på diagnostiken med ultraljud och tre 

med CT.  Först presenteras artiklarnas syfte, antal deltagare, metod och slutsats i en 

litteraturmatris, se tabell 2. De sju artiklarna som fokuserar på både CT och ultraljud presenteras 

först med den senaste publicerade överst, dessa följs av de tre som fokuserar på diagnostiken vid 

ultraljud och till sist tre som övergripande fokuserar på CT. Litteraturmatrisen följs av artiklarnas 

resultatdel, där endast det som är intressant för denna litteraturstudie har tagits med. Under 

respektive artikels resultatdel presenteras för och nackdelar med undersökningsmetoderna som 

tolkades av författaren till denna litteraturstudie. Därefter följer en överskådlig tabell över 

sensitivitet och specificitet för CT och ultraljud, se tabell 3. Tabell 4 visar för och/eller nackdelar 

med CT och/eller ultraljud. 

 

Tabell 2: Litteraturmatris 

 

Författare, år och 

referensnummer 

 

 

Syfte 

 

Deltagare 

(Bortfall) 

 

 

Metod 

 

Slutsats 

Van Randen A et al, 

2010 (12) 

Att identifiera samt 

utvärdera tecken på 

ultraljud och CT som är 

kopplade till akut 

appendicit. 

n = 1101 

(159)  
Prospektiv studie. 

Mellan mars 05-nov 06 inkluderades 1101 

patienter över 18 år från fyra sjukhus som 

kom till akuten med akuta buksmärtor. 

Ultraljud och CT utfördes hos samtliga. De 

Akut appendicit kan 

diagnostiseras med hjälp av 

både ultraljud och CT. När det 

finns två eller fler av de 

väsentligaste tecknen för 
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med njurproblem fick ingen I.V kontrast, 

men övriga fick det. Slutgiltiga diagnosen 

ställdes efter sex månader med hjälp av 

klinisk data, radiologiska bilder, 

patologiska och operativa fynd. 

Kopplingar mellan tecknen och slutgiltiga 

diagnosen utvärderades.  

appendicit på bilderna kan 

med säkerhet diagnosen akut 

appendicit ställas. 

Poortman P et al, 

2009 (13)  

Att bedöma det 

diagnostiska 

tillvägagångssättets 

träffsäkerhet när ultraljud 

används till följd av 

kompletterande 

kontrastförstärkt MDCT 

(Multidetektor CT) vid 

akut appendicit. 

n = 156 

(22) 

 

Prospektiv studie. 

Under feb 06- dec 06 besökte 543 

patienter i åldern 18- 80 år akuten med 

akut buksmärta lågt placerad på höger 

sida. Det designade protokollet följdes av 

156 varav 22 av dessa exkluderades och 

17 patienter tillkom. Dessa patienter 

undersöktes alla med ultraljud, om 

ultraljud var negativt eller osäkert utfördes 

CT med I.V kontrast. Operativa fynd, 

patologiska och klinisk uppföljning 

användes som referens. 

Studien visar MDCT har 

större träffsäkerhet än 

ultraljud. Men ultraljud anses 

ändå kunna vara den metod 

som används i första hand då 

nackdelarna med CT (t.ex. 

strålning) kan undvikas. 

Ünlü C et al, 2009 

(14) 

Att utvärdera inverkan av 

selektiv bildtagning på 

patienter med misstänkt 

akut appendicit. 

n = 291 Retrospektiv studie. 

Mellan åren 05-08 inkluderades 941 

patienter i åldern 2- 96 år med högersidig 

buksmärta. I 291 fall utfördes radiologiska 

undersökningar som ultraljud och/eller CT 

med I.V kontrast. Operativa fynd eller 

uppföljning användes som referens. 

Studien visar att CT är bättre 

än ultraljud som anses ha ett 

värde som är mer begränsat. 

Gaitini D et al, 2008 

(15) 

Att utvärdera 

träffsäkerheten av ultraljud 

med färg doppler och 

kontrastförstärkt MDCT i 

diagnosen av akut 

appendicit hos vuxna samt 

att utvärdera deras 

användbarhet för triage vid 

buksmärta. 

n = 420 

(19) 

Retrospektiv studie. 

I medicinska register söktes patienter över 

18 år med klinisk misstanke om akut 

appendicit som hade fått ultraljud utförd 

som första metod, mellan jan 03-juni 06. I 

132 fall, när ultraljud var otillräckligt 

utfördes en MDCT med I.V + oral 

kontrast. Antingen en överläkare i 

radiologi eller radiolog utförde 

ultraljudsundersökningen. Operativa fynd 

eller klinisk uppföljning användes som 

referens. 

Studien kom fram till att 

ultraljud bör utföras i första 

hand vid diagnostiserande av 

akut appendicit. Detta baserat 

på främst avsaknaden av 

strålning, större tillgänglighet 

och att det är billigare. 

Gamanagatti S et al, 

2007 (16) 

Att jämföra träffsäkerheten 

av ultraljud med 

kompression och CT utan 

kontrast vid akut 

appendicit. 

n = 58 Prospektiv studie. 

Studien utfördes mellan nov 99- okt 01. 

Patienter från akuten med anamnes, 

kliniska fynd och prover som visade på 

misstänkt akut appendicit inkluderades var 

på ultraljud till följd av CT utan kontrast 

utfördes. I ett fall gavs kontrast. Åldern 

varierade mellan 12- 74 år. Två radiologer 

granskade bilderna ovetandes om fynden 

vid operation eller klinisk diagnostik. 

Referens var operativa fynd och 

uppföljning. 

Hos vuxna patienter har CT 

utan kontrast högre sensitivitet 

än ultraljud. 

Keyzer C et al, 2005 

(17) 

Att jämföra ultraljud och 

CT utan kontrast hos 

patienter med misstänkt 

akut appendicit. 

n = 94 Prospektiv studie. 

Mellan april 02- feb 03 tillfrågades 

patienter som remitterandes till CT med 

lågt höger sidig smärta om de ville delta. 

CT utan kontrast och ultraljud utfördes hos 

alla patienter. Åldern på dem var 16- 81 år. 

Radiologer delades in i Grupp 1: Mer än 

10 års erfarenhet inom ultraljud, CT och 

gastroradiologi. Grupp 2: 3-7 års 

erfarenhet inom yrket, men ej specifikt för 

gastroradiologi. Dessa grupper var blinda 

inför varandra. Referens var operativa 

Ultraljud och CT är lika bra på 

att diagnostisera akut 

appendicit samt i att hitta 

andra diagnoser oavsett 

radiologernas erfarenhet. Men 

ultraljud hade fler resultatlösa 

fall än CT. 
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fynd eller klinisk uppföljning. 

Poortman P et al, 

2003 (18) 

Att hos patienter med 

misstänkt akut appendicit 

jämföra träffsäkerheten av 

CT och ultraljud vid 

diagnos av akut 

appendicit. 

n = 339 

(140) 

Prospektiv studie. 

Studien pågick under aug 98- juni 00. På 

patienter med misstänkt akut appendicit 

som uppsökte sjukhuset utfördes CT utan 

kontrast och ultraljud. Åldern på dem var 

3- 89 år. Radiologer, röntgenpersonal samt 

kirurg var blinda inför varandra. Som 

referens användes operativa fynd, de som 

inte opererades ingick inte i slutresultatet. 

Studien visar att 

träffsäkerheten för CT utan 

kontrast och ultraljud är 

liknande vid diagnos av akut 

appendicit. 

Al-Ajerami Y, 2012 

(19) 

Att utvärdera ultraljudets 

sensitivitet samt 

specificitet vid diagnostik 

av akut appendicit på 

sjukhuset i Gaza Strip. 

n = 180 

 

Prospektiv studie. 

Ultraljud utfördes på alla patienter med 

klinisk misstanke om appendicit under 

perioden 3 apr-30 juli 08. BMI, ålder och 

kön dokumenterades, åldern var 5-51 år. 

Alla patienterna genomgick appendektomi. 

Detta användes som referens för att 

säkerställa eller utesluta akut appendicit. 

Studien visar att ultraljud 

tillsammans med klinisk 

diagnostik kan diagnostisera 

akut appendicit. Men hos 

kvinnor och överviktiga kan i 

tveksamma fall en 

kompletterande CT behöva 

göras. 

Shirazi AS et al, 2010 

(20) 

Att bedöma effektiviteten 

av ultraljud i diagnosen av 

akut appendicit hos 

patienter med klinisk 

misstanke om akut 

appendicit. 

n = 110 Prospektiv studie. 

Studien utfördes mellan mars 07- mars 09. 

Alla patienter fick ett ultraljud utfört. 

Åldern varierade mellan 4- 70 år. 

Resultatet av ultraljudet jämfördes med 

operativa, kliniska och patologiska fynd.  

 

  

Ultraljud är både träffsäker, 

och pålitlig vid diagnos av 

akut appendicit och kan både 

minska de appendektomier 

som har negativ utgång samt 

antalet perforationer. 

Yiğiter M et al, 2010 

(21) 

Att utvärdera om högt 

BMI har en negativ 

påverkan på ultraljudets 

förmåga att lokalisera 

appendix vid appendicit 

hos barn.   

n = 122 Retrospektiv studie. 

Mellan feb 07- jan 10 inkluderades 

medicinska register och resultaten av 

ultraljud hos 122 barn där operation 

gjordes p.g.a.. misstänkt akut eller 

perforerad appendicit. BMI (Body Mass 

index) räknades ut och barnen delades in i 

tre grupper, under, normal och överviktiga. 

Referens var patologiska fynd. 

Högt BMI påverkar inte 

ultraljud negativt vid 

diagnostiseringen av akut 

appendicit hos barn. Men 

andra metoder bör övervägas 

när ultraljud är svårt att tyda. 

Akhtar W et al, 2011 

(22) 

Att utvärdera FACT 

(Focused Abdominal CT) i 

en pediatrisk befolkning 

med klinisk svårtydda fall 

av akut appendicit. 

n = 84 

(13) 

Tvärsnittstudie 

Under tiden aug 07- nov 08 inkluderades 

patienter i åldern 1-15 år som remitterades 

till röntgenavdelningens CT för misstänkt 

akut appendicit. Ingen kontrast tillfördes. 

Som referens användes patologiska fynd 

samt klinisk uppföljning. 

Vid svårtydd akut appendicit 

är fokuserad CT utan kontrast 

snabb, icke invasiv samt 

träffsäker. Studien visar även 

att användningen av FACT i 

deras miljö kan minska antalet 

appendektomier som är 

negativa för appendicit samt 

utesluta appendicit. 

Pickhardt PJ et al, 

2011 (23) 

Att utvärdera MDCT 

diagnostiska förmåga hos 

vuxna med misstänkt akut 

appendicit. 

n = 2871 Retrospektiv studie 

Alla patienter över 18 år med klinisk 

misstanke om akut appendicit som 

genomgått MDCT söktes i det radiologiska 

registret från jan 00- dec 09. Oral kontrast 

användes i 2276 fall, I.V kontrast i 2477, 

rektal kontrast i 12 och ingen kontrast i 

272 fall. Operativa och patologiska fynd 

eller i vissa fall klinisk uppföljning 

användes som referens. 

Hos vuxna är MDCT en 

effektiv och säker metod i att 

utesluta appendicit eller att 

säkerställa diagnosen och 

därmed minska negativ 

appendektomi samt 

perforation. MDCT kan även 

föreslå alternativa diagnoser 

när den är negativ för akut 

appendicit. 

Cağlayan K et al, 

2010 (24) 

Att identifiera rollen av 

CT i differentialdiagnosen 

av akut appendicit hos 

patienter med negativt 

ultraljud samt lågt värde 

på Alvarado skalan. 

n = 52 Prospektiv studie. 

Studien utförde mellan dec 04- sep 08. CT 

utan kontrast utfördes hos alla patienter 

som hade 4-6 på alvarado skalan samt 

negativt ultraljud (D.v.s. när appendix eller 

tecken till appendicit inte kunde ses).  

Åldern varierade mellan 11-71 år. Alla 

patienter opererades, fynd från detta 

I svårtydda fall när ultraljud är 

osäkert kan CT hjälpa till att 

undvika onödiga 

appendektomier, samt undvika 

att diagnos ställs försent. 
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användes som referens. 

 

 

Nedanför redovisas de sju artiklarna som har lika stort fokus på CT och ultraljud 

 

Profiles of US and CT imaging features with a high probability of appendicitis, 2010 

Totalt 942 fall ingick i studien. Slutgiltig diagnos av akut appendicit ställdes i 284 fall. I 414 fall 

kunde appendix inte ses på ultraljud av dessa hade 73 appendicit. I resterande fall kunde 

appendix ses. Om följande tecken sågs på ultraljud var sannolikheten för appendicit 95 %: 

Ömhet av transducern, förtjockad appendix eller fett kring appendix. I 139 av 147 fall kunde 

appendicit bekräftas när dessa tecken fanns. Om bara två av dessa tecken fanns på ultraljud var 

sannolikheten för appendicit 91 %. CT kunde inte påvisa appendix i 63 fall, åtta av dessa hade 

appendicit. När appendix kunde ses, var förtjockad, hade fett kring sig och uppvisade 

kontrastförstärkning var sannolikheten för appendicit 96 % och när två av ovanstående tecken 

eller appendicolit kunde ses var sannolikheten 89 %. Sensitiviteten när två av de väsentliga 

tecknen fanns på ultraljud eller CT var 92 % respektive 96 % och specificiteten 83 % respektive 

95 %. 

Studien visade att CT var bättre på att påvisa appendix än ultraljud. När två eller fler tecken som 

anses vara väsentliga för appendicit kan ses är sannolikheten stor att det föreligger appendicit 

(12). 

 

Improving diagnosis of acute appendicitis: Results of at diagnostic pathway with standard 

use of ultrasonography followed by selective use of CT, 2009 

Studien baseras på 151 fall. I två fall visade ultraljud en alternativ diagnos. Förutom att bekräfta 

de två alternativa diagnoserna på ultraljud så kunde CT se ytterligare tio alternativa diagnoser. I 

79 fall visade ultraljud positivt fynd för akut appendicit. Operation kunde i 71 fall bekräfta detta 

och i åtta fall visade det sig under operation inte vara akut appendicit. Ultraljud var i 31 fall 

negativt och i 29 fall ofullständigt. Dessa 60 fall genomgick alla CT. CT var positivt i 21 fall och 

negativt i 39 fall. I de fall när CT var negativt utfördes ingen operation och under observation 

återhämtade sig samtliga. Hos de som var positiva vid CT utfördes operation som bekräftade 

diagnosen appendicit. CT hade inga ofullständiga fall. Totalt 92/100 fall med positiva fynd vid 

ultraljud och CT hade akut appendicit vid operation. Sensitiviteten för CT och ultraljud var 
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100 % respektive 77 %, specificiteten 100 % respektive 86 % och träffsäkerheten (Accuray, 

precision) 100 % respektive 81 %. 

Studien visade att ultraljud har sämre träffsäkerhet än CT och fler ofullständiga fall, vilket 

författarna förklarar med att appendix inte kunde påvisas. Båda metoderna kan ställa en 

alternativ diagnos. Författarna konstaterar att ultraljud kan användas i första hand för att undvika 

nackdelarna med CT vilka är strålbelastningen, krav på vissa patientförberedelser och behov av 

kontrastinjektion (13). 

 

Evaluating routine diagnostic imaging in acute appendicitis, 2009 

Ultraljud utfördes i 277 fall och i resterande 14 fall användes CT som första 

undersökningsmetod. I 29 fall utfördes en kompletterande CT efter ultraljud. Av 291 fall 

opererades 105, 74 av dem hade akut appendicit och åtta hade inte det. Hos de resterande kunde 

en alternativ diagnos ställas under operation. Övriga som inte opererades följdes upp, dessa hade 

inte appendicit. Sensitiviteten för ultraljud och CT var 59 % respektive 100 % och specificiteten 

91 % respektive 95 %.  

Studien visade att ultraljud hade ett mer begränsat värde. CT ansågs därför vara bättre (14). 

 

Diagnosing Acute Appendicitis in Adults: Accuracy of Color Doppler Sonography and 

MDCT Compared with Surgery and Clinical Follow-Up, 2008  

Nitton fall exkluderades från den statistiska beräkningen för ultraljud, sjutton p.g.a. ofullständiga 

bilder, varav nio fall var negativa och åtta positiva för appendicit, och två p.g.a. att resultaten 

slarvades bort. Den statistiska analysen är endast beräknat på 401 fall. Vid ultraljud var 75 fall 

positiva, 68 av dem opererades och 66 hade appendicit. I resterande sju fall utfördes ingen 

operation eftersom CT var negativ för appendicit, dessa bedömdes inte ha appendicit. I 326 fall 

var ultraljud negativt för akut appendicit, 303 sant negativa och 23 falskt negativa. I de 23 fallen 

hade CT innan operationen ställt en positiv diagnos för appendicit. CT gjordes i 132 fall varav ett 

fall var ofullständigt. Detta ofullständiga fall räknades inte med i den statistiska analysen. 

Operativa fynd i samband med CT visade att 38/39 fall var positiva. Hos 92 med negativ CT 

diagnos för appendicit gjordes ingen operation, samtliga visade sig vara sant negativa. 

Alternativa diagnoser kunde ställas i 42 fall vid CT och i 82 fall vid ultraljud. I 187 fall utförde 

den mer erfarna radiologen undersökningen och i 211 fall den mindre erfarna radiologen, i 
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resterande fall kunde inte undersökningen skiljas mellan dessa titlar. Sensitiviteten och 

specificiteten var i den mindre erfarna radiologen och den mer erfarna radiologens 

ultraljudsundersökningar 62,8 %, 96,4 % respektive 85 % och 97,7 %. Sensitiviteten och 

specificiteten för ultraljud och CT var 74,2 %, 100 %, 98,9 % och 97 %. Träffsäkerheten för 

ultraljud var 92 % respektive 99 % för CT. 

Studien visade att man med båda metoderna kan ställa en alternativ diagnos. Ultraljud gav fler 

ofullständiga diagnoser än CT och är mer beroende av den som undersöker. CT kunde se fler 

normala appendix än ultraljud och var säkrare i att utesluta appendicit. I vissa fall var CT bättre 

för att bedöma appendicitens omfattning. Författarna konstaterar att man både med ultraljud och 

CT kan reducera antalet negativa appendektomier, men eftersom CT har nackdelar som lägre 

tillgänglighet, strålning och att det är dyrare så anser författarna att ultraljud bör utföras i första 

hand (15). 

 

Comparison of graded compression ultrasonography and unenchanced spiral computed 

tomography in the diagnosis of acute appendicitis, 2007  

Statistiska analysen är endast beräknad på 52 fall med operativa fynd, i resterande sex fall 

utfördes ingen operation. På ultraljud kunde appendicit konstateras i 33/52 opererade fall, i ett 

fall kunde inte appendix ses separat men en abscess runt appendix som indikerade appendicit 

kunde ses. Ultraljud kunde inte urskilja appendix i 19 fall, varav 16 visade sig ha akut appendicit 

vid operation och resterande en normal appendix. I ett fall var ultraljud falskt positiv. CT 

konstaterade akut appendicit i 47 fall varav fynd vid operation verifierade diagnosen i 46 fall. I 

fem fall när man med CT inte kunde påvisa appendix eller appendix såg normal ut hade två 

patienter akut appendicit vid operation. I några fall kunde en alternativ diagnos ställas på 

ultraljud och CT. Ultraljud kunde i 18 fall, och CT i 13 fall, se vätska nära appendix. Ultraljud 

var även bättre än CT på att påvisa perforation. Vid CT kunde man i 31 fall se en inflammation i 

närheten av appendix till skillnad från ultraljud där man kunde se det i 18 fall. CT var även bättre 

på att påvisa läget på appendix, samt förtjockning i ilieum och cekums vägg. Sensitiviteten och 

specificiteten för ultraljud och CT var 67,34 % och 95,8 % samt 100 % och 75 %. 

Träffsäkerheten var 71,2 % för ultraljud och 90,3 % för CT. 

Studien visade att både ultraljud och CT kan användas för att diagnostisera appendicit samt ställa 

alternativ diagnos. Ultraljud hade svårare än CT att lokalisera appendix och uppvisade därför 
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även fler ofullständiga undersökningar. CT var i denna studie bättre på att påvisa inflammation i 

närheten av appendix, appendix läge, samt förtjockning av ileum och cekums vägg. Ultraljud var 

däremot bättre på att påvisa vätska kring appendix och perforation av appendix (16). 

 

Comparison of US and Unenchanced Multi-Detector Row CT in Patients Suspected of 

having Acute Appendicitis, 2005  

Grupp ett hade 43 fall och grupp två 51 fall. Elva fall från grupp ett och 19 från grupp två hade 

akut appendicit enligt fynd från operation. Beträffande förmågor att diagnostisera appendicit 

fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna oavsett metod, men radiologerna som 

hade större erfarenhet kunde i åtta fall se ökat blodflöde inom appendix vägg till skillnad från 

den andra gruppen som endast kunde se det i två fall, denna skillnad var signifikant. När ultraljud 

användes var sju falskt negativa och åtta falsk positiva för appendicit. CT hade fyra falskt 

negativa och fem falskt positiva appendiciter. CT var ofullständigt i sex fall, hos ultraljud 

motsvarande den siffran 32 fall. Denna skillnad var signifikant. CT var bättre än ultraljud på att 

hitta friskt appendix i fallen som inte hade akut appendicit, 55 respektive 18 fall för ultraljud. I 

ett fall kunde man med ultraljud se akut kolecystit medans CT kunde påvisa akut kolecystit och 

cekal volvolus hos samma patient. Sensitivitet samt specificitet för CT respektive ultraljud var 

87 %, 77 %, 92 % och 87 %. Skillnaden i träffsäkerheten var inte signifikant, 84 % för ultraljud 

och 90 % för CT. Studien visade att både ultraljud och CT kan ställa alternativ diagnos. 

Radiologerna med längre erfarenhet kunde se fler fall med ökat blodflöde i appendix vägg, men 

ingen skillnad fanns mellan grupperna beträffande hur många de diagnostiserade med appendicit. 

Studien visade även att ultraljud hade fler ofullständiga fall än CT och att CT var bättre än 

ultraljud på att hitta friskt appendix och därmed var säkrare i att utesluta appendicit (17). 

 

Comparsion of CT and sonography in the diagnosis of acute appendicitis: A blinded 

prospective studie, 2003  

Operation utfördes i 199 fall, i 132 av dessa fall konstaterades appendicit och resterande fall var 

därmed negativa. Ultraljud var positivt för akut appendicit hos 104/132 fall, de övriga 28 fallen 

som konstaterades positiva för appendicit vid operation var negativa för appendicit vid 

ultraljudet. I 67 fall påvisades inte någon appendicit. Av dessa var 52 negativa och 15 positiva för 

appendicit vid ultraljud. CT visade i 100/132 fall akut appendicit som med fynd från operation 
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kunde säkerställa detta. Positiva fynd för akut appendicit hittades vid operation i 32 fall som 

enligt CT inte hade appendicit. CT var negativ i 56/67 fall med normal appendix vid operation 

och falskt positiv i 11 fall. I några fall kunde både ultraljud och CT se alternativa diagnoser som 

sedan bekräftades vid operation. Sensitiviteten och specificiteten för CT och ultraljud enligt 

denna studie var 76 %, 79 %, 83 % samt 78 % och träffsäkerheten 78 % för både CT och 

ultraljud. 

Studien visade att man med ultraljud och CT kan ställa en alternativ diagnos samt har en 

liknande träffsäkerhet. Författarna diskuterar även att ultraljud och CT båda kan hjälpa till att 

minska antalet negativa appendektomier samt perforationer av appendix (18). 

 

Nedanför redovisas de tre artiklarna som övergripande fokuserar på diagnostiken vid 

ultraljud 

 

Sensitivity and specificity of ultrasound in the diagnosis of acute appendicitis, 2012 

Studien bestod av 180 fall, varav 44 män och 24 kvinnor var överviktiga. Antalet fall som var 

falskt negativa för appendicit var 20 och antalet falskt positiva var åtta. Detta resulterade i en 

negativ appendektomi på 4,4 %. Av de 28 som fick fel diagnos var 23 överviktiga, sju män och 

16 kvinnor. I 112 fall var ultraljud sant positiv och i 40 fall sant negativ. Felaktigt ställda 

diagnoser var signifikant högre hos kvinnor med 38,5 % än för män med 6,2 %. CT visade 

positivt fynd för akut appendicit hos 20 av dem som hade en falsk diagnos (falsk positiv och 

falsk negativ). Åldersgruppen 11-20 år hade flest fall av akut appendicit. Sensitiviteten och 

specificiteten var högre hos män 95,7 % och 88,2 % än hos kvinnor 84,6 % mot 71,4 %, med en 

total sensitivitet på 84,8 % samt specificitet på 83,3 % 

Studien visade att högt BMI påverkar resultatet vid ultraljudsundersökningen negativt samt att 

kvinnor i fler fall diagnostiserades fel (19). 

 

Accuracy of Sonography in Diagnosis of Acute Appendicitis Running, 2010  

I studien ingick 110 fall. Vid ultraljud var 56 fall negativa för akut appendicit, fyra av dem 

opererades p.g.a.. kraftiga smärtor och alla fyra visade sig ha akut appendicit. Resterande 54 fall 

var positiva för akut appendicit på ultraljudet, alla opererades och hos 51 bekräftades akut 

appendicit vid operation, tre stycken var falskt positiva. En av dem hade en cysta på 
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äggstockarna som var brusten, hos de två andra var appendix normal. Sensitiviteten var 92,7 %, 

specificiteten 94,5 % och träffsäkerheten 93 %. 

Studien visade att ultraljud är pålitlig, har en hög träffsäkerhet vid diagnostik av akut appendicit 

samt kan hjälpa till att minska antalet negativa appendektomier eller perforationer av appendix 

(20). 

 

Does Obesity Limit the Sonographic Diagnosis of Appendicitis in Children? 2010  

I 89 fall kunde appendix lokaliseras och i resterande 33 fall kunde appendix inte ses med 

ultraljud. Hos dem som vara underviktiga kunde appendix inte ses i två av 21 fall, hos de med 

normal vikt i 24 av 81 fall och hos de överviktiga kunde appendix inte ses hos sju av 20. Denna 

skillnad var inte signifikant. Totalt 118 hade akut eller perforerad appendicit enligt operation. 

Ultraljud var sant positiv i 99 fall, sant negativ i fyra fall och falskt negativ i 19 fall. Ultraljud 

hade inga falskt positiva fall. Sensitiviteten och specificiteten för att diagnostisera akut 

appendicit eller perforerad appendicit var 83,9 % respektive 100 % och träffsäkerheten 84,4 %. 

Studien visade att högt BMI inte påverkar ultraljudet mer negativt än någon annan grupp, dock 

hade studien 33 fall där appendix inte kunde ses (21). 

 

Nedanför redovisas de tre artiklarna som övergripande fokuserar på diagnostiken vid CT 

 

Focused abdominal CT scan for acute appendicitis in children: Can it help in need? 2011  

Av 71 fall i åldern fyra-femton år diagnostiserades 36 med appendicit vid en riktad 

datortomografiundersökning, FACT (Focused Abdominal CT). Av dessa var 21 sant positiva och 

resterande falskt positiva, 33 fall hade inte akut appendicit. Vid operation upptäcktes appendicit i 

två fall, dessa bedömdes som falskt negativa. Sensitivitet, specificitet och träffsäkerheten för CT 

var 91 %, 69 % respektive 76 %. 

Studien visade att FACT kan hjälpa till att diagnostisera och utesluta appendicit samt hjälpa till 

att minska antalet negativa appendektomier. I studien konstaterades det även att metoden är 

snabb samt att CT är bra på att se inflammation och abcess (22). 

 

Diagnostic performance of multidetector computed tomography for suspected acute 

appendicitis, 2011 
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Multidetektor CT (MDCT) diagnostiserade 665 fall som sant positiva och 43 som falskt positiv 

för akut appendicit. I sex av tio falskt negativa fall kunde appendix inte tydligt ses men en 

bäckeninflammation kunde ses hos två. I resterande fyra fall hade en patient förstorad appendix 

utan inflammation och i ett annat fall fanns appendicolit men ingen inflammation. I 2153 fall var 

MDCT sant negativt för appendicit. I 893 fall utfördes ingen appendektomi och MDCT visade 

ingen appendicit men en alternativ diagnos kunde tilldelas. Hade operation undvikits i de 26 fall 

där operation var negativt och MDCT sant negativ hade andelen negativa appendektomier 

minskat från 7,5 % till 4,1 %. I sammanlagt 675 fall bekräftades akut appendicit. Sensitiviteten 

för MDCT var 98,5 % och specificiteten 98 %.  

Studien visade att MDCT kan ställa alternativ diagnos. Författarna påpekar även att MDCT kan 

hjälpa till att minska antalet negativa appendektomier samt antalet appendixperforationer (23). 

 

The role of computerized tomography in the diagnosis of acute appendicitis in patients with 

negative ultrasonography findings and a low Alvarado score, 2010 

I 34 av 52 fall var CT positivt för akut appendicit. Med operativa fynd kunde det bekräftas i 31 

fall, resterande tre var falskt positiva. Övriga 18 fall var på CT negativa för akut appendicit. Vid 

operation visade sig tre vara falskt negativa och resterande sant negativa. Sensitiviteten för CT 

var 91,2 % och specificiteten 83,3 %.  

Studien visade att CT kan diagnostisera akut appendicit när ultraljud inte räcker till. Därmed kan 

CT hjälpa till att undvika att en försenad diagnos ställs samt att appendektomier som anses vara 

onödiga utförs (24). 

 

Nedanför följer två tabeller. Tabell 3 visar sensitivitet och specificitet för CT och ultraljud 

enligt respektive artikel och tabell 4 visar för och nackdelar, tolkade av författaren till 

denna studie 
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Tabell 3: Matris över sensitivitet och specificitet för CT och ultraljud. 

 

Studie Sensitivitet CT Sensitivitet 

Ultraljud 

Specificitet CT Specificitet 

Ultraljud 

Van Randen et al, 2010 (12) 96 % 92 % 95 % 83 % 

Poortman et al, 2009 (13) 100 % 77 % 100 % 86 % 

Ünlü et al, 2009 (14) 100 % 59 % 95 % 91 % 

Gaitini et al, 2008 (15) 100 % 74,2 % 98,9 % 97 % 

Gamanagatti et al, 2007 (16) 95,8 % 67,3 % 75 % 100 % 

Keyzer et al, 2005 (17) 87 % 77 % 92 % 87 % 

Poortman et al, 2003 (18) 76 % 79 % 83 % 78 % 

Al-Ajerami, 2012 (19)  84,8 %  83,3 % 

Shirazi et al, 2010 (20)  92,7 %  94,5 % 

Yiğiter et al, 2010 (21)  83,9 %  100 % 

Akhtar et al, 2011 (22) 91 %  69 %  

Pickhardt et al, 2011 (23) 98,5 %  98 %  

Cağlayan et al, 2010 (24) 91,2 %  83,3 %  

 

Tabell 3 visar att sensitiviteten för CT varierade mellan 76- 100 % och specificiteten mellan 69-

100 % och för ultraljud varierade sensitiviteten mellan 59- 92,7 % och specificiteten mellan 78-

100 %. 

 

Tabell 4: Fördelar och nackdelar med CT och ultraljud. 

 
Studie Fördel CT Nackdel CT Fördel Ultraljud Nackdel Ultraljud 

Van Randen et al, 

2010 (12) 

Säker i att ställa diagnosen akut 

appendicit när två eller flera väsentliga 

tecken för akut appendicit finns på 

bilderna. Bättre på att se appendix. 

 Säker i att ställa diagnosen akut 

appendicit när två eller flera 

väsentliga tecken för akut 

appendicit finns på bilderna. 

Fler fall där appendix inte 

kan ses. 

Poortman et al, 

2009 (13) 

Bättre träffsäkerhet. Kan ge en alternativ 

diagnos. 

Kräver förberedelse och 

kontrast administration. 

Strålning. 

Kan ge en alternativ diagnos. Sämre träffsäkerhet. Fler 

ofullständiga fall p.g.a.. Att 

appendix inte kundes ses. 

Ünlü et al, 2009 

(14) 

   Låg sensitivitet, har 

begränsat värde. 

Gaitini et al, 2008 

(15) 

Kan ställa alternativ diagnos. Minskar 

negativa appendektomier. Kan i fler fall 

se appendix. Säker i att ställa negativa 

diagnoser. Bättre på att se hur 

omfattande appendiciten är. 

Lägre tillgänglighet. 

Dyrare. Strålning. 

Kan ställa alternativ diagnos. 

Minskar negativa appendektomier. 

Fler ofullständiga fall. 

Undersökarberoende. Högre 

andel falskt negativa 

diagnoser. 

Gamanagatti et 

al, 2007 (16) 

Kan i fler fall se appendix. Kan hjälpa 

till i diagnosen av akut appendicit samt 

ställa andra diagnoser. Bättre på att se 

inflammation i närheten av appendix, 

appendix läge, samt förtjockning av 

ilieum och cekums vägg. Bättre 

träffsäkerhet. 

 Kan hjälpa till att ställa diagnos 

vid akut appendicit och hitta andra 

diagnoser. Bättre på att se vätska 

kring appendix samt perforation av 

appendix. 

Har svårare än CT i att hitta 

appendix även om appendix 

är positiv för akut 

appendicit. Sämre 

träffsäkerhet. 

Keyzer et al, 2005 

(17) 

Kan ställa alternativ diagnos samt hitta 

appendicit. Är bättre på att se appendix 

som är friskt. Säkrare i att utesluta 

appendicit.  

 Kan ställa alternativ diagnos samt 

hitta appendicit.  

Fler ofullständiga fall. 

Sämre på att se appendix 

som är frisk. 

Poortman et al, 

2003 (18) 

Kan hjälpa till att minska perforation 

och negativ appendektomi. Kan i vissa 

fall ställa alternativa diagnoser. 

 

 Kan hjälpa till att minska 

perforation och negativ 

appendektomi. Kan i en del fall 

hjälpa till att ställa annan diagnos 

än akut appendicit. 
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Al-Ajerami, 2012 

(19) 

   Högt BMI påverkar. Fler 

felaktiga diagnoser hos 

kvinnor. 

Shirazi et al, 2010 

(20) 

  Träffsäker och pålitlig vid 

diagnostik av akut appendicit. Kan 

minska negativa appendektomier 

och perforationer. 

 

Yiğiter et al, 2010 

(21) 

   Appendix kunde inte ses i 33 

fall. 

Akhtar et al, 2011 

(22) 

Kan hjälpa till att utesluta samt 

diagnostisera appendicit. Minskar 

negativa appendektomier, är snabb, 

bättre på att se inflammation och abcess. 

Icke invasiv.  

   

Pickhardt et al, 

2011 (23) 

Kan ställa alternativa diagnoser. Minskar 

förekommandet av perforation och 

negativ appendektomi. 

    

Cağlayan et al, 

2010 (24) 

Minskar onödiga appendektomier. Kan 

diagnostisera akut appendicit när inte 

ultraljud kan. Kan hjälpa till att undvika 

att försenad diagnos ställs. 

   

 

Matrisen visar att tre studier anser att CT kan minska antalet negativa appendektomier, en studie 

anser att ultraljud kan minska antalet negativa appendektomier och två studier anser att både CT 

och ultraljud är bra metoder för detta. Studier som anser att CT kan ställa en alternativ diagnos är 

sex stycken, för ultraljud är motsvarande siffra fem. Enligt två studier är en nackdel med CT dess 

strålning, en studie anser att högt BMI påverkar ultraljudet negativt och i en studie anser man att 

ultraljud är beroende av den som undersöker. I tre studier var antalet ofullständiga fall fler vid 

ultraljud än CT. I fem studier är CT bättre än ultraljud på att lokalisera appendix och i en studie 

med ultraljud kunde inte appendix lokaliseras i några fall. 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I den första sökningen kunde fler artiklar ha hittats om inte sökningen begränsats till tio år men 

författaren valde ändå denna begränsning för att få de senaste resultaten inom området. Sökning 

två och tre begränsades vardera till tre år för att få en överskådlig mängd. Hade begränsningen 

utökats till fler år kan även här fler artiklar ha hittats men författaren ansåg ändå att tre år gav ett 

bra utslag. Eftersom sökordet CT resulterade i titlar med Computed tomography och sökordet 

Computed tomography resulterade i titlar med CT gjordes ingen fler sökningar på dessa sökord 

tillsammans med Appendicits/ultrasonography eller acute appendicitis. Likaså när ultrasound 

användes som sökord hittades artiklar med sonography varpå författaren inte heller här ansåg det 

nödvändigt att utföra fler sökningar med synonymer till sökordet ultrasound. För att underlätta 
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jämförandet av sensitivitet och specificitet valde författaren medvetet att exkludera studier som 

inte hade räknat ut både sensitivitet och specificitet för den metoden som haft övergripande fokus 

på sig eller studier som inte räknat ut både sensitivitet och specificitet för båda metoderna där 

fokusen har varit lika för båda. 

 

Det som hade kunnat göras annorlunda i denna studie är att andra databaser än Pubmed kunde ha 

använts för sökningarna. Om andra databaser hade använts kan resultatet för studien ha sett 

något annorlunda ut. 

 

I sju artiklar var ett etiskt tillstånd sökt (12, 13, 15, 17-19, 23), i en artikel fick patienterna eller 

deras föräldrar skriva ner till samtycke efter att studiens upplägg hade förklarats (16) och i en 

artikel fick patienternas föräldrar skriva under sitt godkännande (22). För fyra artiklar kunde man 

inte påvisa att ett etiskt tillstånd var sökt varken i artikeln eller tidskriften (14, 20- 22). Samtliga 

artiklar bedömdes ändå som pålitliga då detta inte anses påverka studiens resultat. 

 

Denna litteraturstudie är gjord på 13 studier och är således inte heltäckande inom området utan 

visar endast ett urval av några moderna studier. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

När sensitiviteten jämförs mellan CT och ultraljud visar det sig att CT i de flesta fallen är något 

bättre än ultraljud på att identifiera patienterna som har akut appendicit. 

Sensitiviteten för CT visade i nio studier över 85 % (12-17, 22-24) och för ultraljud visade 

sensitiviteten i åtta studier under 85 % (13-19, 21). I tre studier för CT var sensitiviteten 100 % 

(13-15). Ultraljud hade i två studier låga värden för sensitivitet. Den ena studien var Gamangatti 

et al med 67,3 %. Resultatet beror främst på att de i sin studie hade svårigheter att se appendix 

hos 19 patienter varav 16 av dem vid operation visade sig ha akut appendicit (16). 

Specificiteten för CT och ultraljud vid akut appendicit visade sig vara liknande. Studien som 

Akthar et al gjort på 71 barn hade den minsta specificiteten med endast 69 %. Författarna till 

studien förklarar att detta kan bero på att radiologerna som bedömde bilderna var oerhört 

misstänksamma och bedömde appendix med en normalt ökad tjocklek på 6 mm eller mer som 

positivt för akut appendicit (22). Som tidigare nämnts anses en normal appendix vid CT 
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föreligga om den är under 6 mm i diameter (9) och en onormal om den är över 6 mm (2). Detta 

innebär att en appendix på 6 mm kan vara svår att diagnostisera korrekt. Författaren till 

litteraturstudie anser ändå att studiens resultat är av värde och då liknande svårigheter att 

diagnostisera en appendix med tjocklek på 6 mm kan finnas i andra studier, valde författaren till 

litteraturstudien att behålla studien som en del av resultatet. 

 

I tre studier hade ultraljud fler ofullständiga undersökningsresultat (13, 15, 17) och i fem studier 

visade sig CT vara bättre att lokalisera appendix (12-13, 15-17). I studien av Poortman et al 

utfördes CT på samtliga patienter med ofullständiga undersökningar vid ultraljud varvid alla CT-

undersökningarna visade sig bli diagnostiska. Orsaken till de ofullständiga 

undersökningsresultaten vid ultraljudsundersökning i denna studie var att appendix inte kunde 

ses (13). 

I en annan studie av Gaitini et al exkluderades 19 fall, varav 17 p.g.a. ofullständiga bilder vid 

ultraljudet (15). Författaren till litteraturstudien tror att om dessa 17 fall inte hade exkluderats 

utan istället hade räknats med som negativt för akut appendicit kan sensitivitet och specificitet i 

denna studie ha blivit annorlunda. Orsakerna till de ofullständiga bilderna i deras studie var bl.a. 

en appendix med normal diameter som inte kunde komprimeras, ödem i cekum, övervikt, smärta 

vid kompression, retrocekal appendix eller abcess tillsammans med att appendix inte kunde ses 

(15).  

 

I studien av Keyzer et al där ultraljud och CT utfördes hos samtliga patienter kunde CT 

lokalisera fler friska appendix än ultraljud, 55 respektive 18. I studien anser man i och med detta 

att CT säkrare kan utesluta appendicit (17). 

Gamangatti et al konstaterar att om appendix inte kan ses på ultraljud, innebär det inte att 

appendicit kan uteslutas. Som tidigare nämnt kunde inte appendix ses på CT hos två och på 

ultraljud hos 19 i deras studie varav 16 av 19 visade sig ha akut appendicit vid operation. 

Författarna förklarar att det kan ha berott på övervikt, att appendix låg retrocekalt eller mycket 

gas i tarmarna (16). I studien av Gaitini et al anser man också att ultraljud inte bör användas för 

att utesluta akut appendicit, speciellt när den kliniska misstanken är stor. I deras studie visade 

ultraljud i 23 fall falskt negativt och CT sant positivt fynd för akut appendicit i samma fall (15). 
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Även i annan litteratur anses det att ultraljud som är negativt inte kan utesluta akut appendicit 

(3).  

 

Studierna som anser att CT kan bidra till att minska antalet negativa appendektomier är fem (15, 

18, 22-24) och studier som anser att ultraljud kan göra detsamma är tre (15, 18, 20). Gaitini et al 

menar att de negativa appendektomierna kunde undvikas i och med att alternativa diagnoser 

kunde ställas på både ultraljud och CT hos dem som inte hade akut appendicit (15). Poortman et 

al menar att både CT och ultraljud är bra undersökningsmetoder för att hjälpa till att minska 

risken för att hitta negativa fynd vid såväl appendektomi som laparoskopi (18). Shirazi et al som 

fokuserade på ultraljudets diagnostik av akut appendicit anser att förutom att ultraljud kan hjälpa 

till att minska antalet negativa appendektomier, är det dessutom bra för att minska antalet 

perforerade appendiciter genom att tidigt diagnostisera appendicit (20). Även studierna av 

Pickhardt et al och Akhtar et al anser att CT kan hjälpa till att minska antalet negativa 

appendektomier (22, 34) Pickhardt et al anser detta då de drog slutsatsen i sin studie att antalet 

negativa appendektomier kunde ha minskats om appendektomi inte genomförts i de 26 fall där 

MDCT var sant negativ (23).  

 

I samtliga studier där ultraljud har kunnat ställa en alternativ diagnos har även CT kunnat göra 

det (13, 15-18) och i ytterligare en studie för CT kunde alternativa diagnoser ställas när patienten 

inte hade akut appendicit (23). I studien av Pickhardt et al kunde 893 alternativa diagnoser 

ställas, vilket gör den till studien med flest alternativa diagnoser. Av dessa stod akuta 

buksjukdomar för 55,5 %, gynekologiska tillstånd för 21,7 %, sjukdomar i urinvägarna eller 

genitalierna för 16,5 % och andra tillstånd för 6,3 % (23). Anledningen till att denna studie hade 

det högsta antalet alternativa diagnoser bör förklaras av att den även hade det högsta antalet 

deltagare, 2871 stycken. I en annan studie av Gaitini et al kunde ultraljud hitta alternativa 

diagnoser i 82 fall: 20 gynekologiska, 13 urologiska och 49 bukrelaterade tillstånd. CT hittade 

där sammanlagt 42 alternativa diagnoser: 12 gynekologiska, sex urologiska och 24 bukrelaterade 

(15). Hos 12 av 151 patienter i studien av Poortman et al kunde en alternativ diagnos ställas. 

Ultraljud kunde ställa diagnosen kolecystit hos två som också bekräftades vid CT. CT kunde 

förutom de två med kolecystit påvisa en alternativ diagnos i 10 fall, två Mb Crohn, två 
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divertikuliter, en malign tumör, tre ovarialcystor, en uretärsten och ett högersidigt adnexalt 

teratom (13).  

 

Två studier undersökte om olika grupper av undersökare påverkade diagnostiken av akut 

appendicit. I den ena studien av Gaitini et al utfördes ultraljudet av en radiolog under kvällstid 

eller en överläkare i radiologi med inriktning inom ultraljud på dagtid. Sensitiviteten visade sig 

vara mindre när radiologen utförde undersökningarna än när överläkaren i radiologi utförde dem, 

63,8 % jämfört med 85 %. Däremot var det inte någon större skillnad i specificiteten, 96,4 % för 

radiologen och 97,7 % för överläkaren. Utifrån detta konstaterar författarna att ultraljud är 

beroende av den som undersöker (15) vilket också är välkänt i annan litteratur (1,7) I den andra 

studien ansåg man inte riktigt att ultraljud är beroende av den som undersöker. Keyzer et al 

delade in radiologer i två olika grupper med olika lång erfarenhet samt specialiteter inom yrket. 

Gruppen med större erfarenhet, speciellt för gastroradiologi inom ultraljud och CT var något 

bättre på att se ökat blodflöde i appendix vägg på ultraljud vilket författarna trodde kunde bero 

på att dessa radiologer var specialiserade inom ultraljud med färgdoppler. Man kunde dock inte 

se någon statistisk skillnad angående diagnostiken mellan de olika metoderna CT och ultraljud 

för de olika grupperna eller mellan radiologerna i respektive grupp för CT och ultraljud (17). 

Författaren till litteraturstudien anser dock att Keyzer et al är något motsägelsefull och kanske 

borde man räknat metoden som mer undersökarberoende när gruppen med större erfarenhet var 

bättre på att se ökat blodflöde inom appendix. 

 

Två studier tar upp att en nackdel med CT är dess strålning (13,15). I den ena studien av 

Poortman et al tar författarna till och med hänsyn till strålningen genom att inte inkludera barn i 

sin studie p.g.a.. att barnen är känsligare för strålning (13). I den andra studien av Gaitini et al 

anser författarna att trots att CT i deras studie har både högre sensitivitet och specificitet än 

ultraljud, måste det vägas mot strålningen vid CT, speciellt hos yngre patienter (15).  

Författaren till litteraturstudien är något förvånad att inte fler studier tar upp ämnet strålning vid 

CT-undersökningar som en nackdel och anser att det är en faktor som borde ägnas mer 

uppmärksamhet framför allt i valet av undersökningsmetod hos unga patienter. 
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I en studie av Al-Ajerami konstaterades det att överviktiga eller feta stod för de felaktiga 

diagnoserna i 82,1 % av fallen. Sju var män och 16 kvinnor. Överlag hade kvinnor även en högre 

andel felaktiga diagnoser i denna studie (19). Det innebär, enligt den här studien, att ett högt 

BMI påverkar ultraljudet negativt och gör det något svårare att korrekt kunna diagnostisera 

appendicit. Detta är också välkänt (7). Yiğiter et al håller dock inte med om att högt BMI 

påverkar ultraljudet negativt då det inte förelåg någon signifikant skillnad i frekvensen påvisade 

appendix hos mellan smala, normal och överviktiga barn i deras studie. I studien reflekterar man 

även över att det kunde ha blivit en signifikant skillnad om grupperna med smala och överviktiga 

hade varit lika stora som den med normalviktiga. Författarna konstaterar därför att fler studier 

med högre antal överviktiga barn behöver utföras (21).  

 

I studien av Gamangatti et al hade CT bl.a. fördelen att den var bättre än ultraljud på att påvisa 

inflammation i närheten av appendix men i samma studie hade ultraljud fördelen att bättre kunna 

påvisa vätska kring appendix (16). En annan fördel som har nämnts för CT är att undersökningen 

går snabbt (22). 

 

En av studierna skiljer sig från de andra i både utformningen och beräkningen av sensitivitet och 

specificitet. Denna studie är baserad på en annan studie där man har analyserat deltagarna och 

tecken för akut appendicit som deltagarna uppvisade. I denna studie har de inte räknat ut 

sensitivitet och specificitet utifrån vad patienterna faktiskt hade utan istället har de räknat ut vad 

sensitiviteten och specificiteten skulle ha blivit om två eller flera tecken för akut appendicit hade 

setts (12) vilket gör det något svårt att jämföra denna studie med de andra. Författaren till 

litteraturstudien valde ändå att ha med denna då den anses svara på litteraturstudiens syfte.  

 

Författaren till litteraturstudien har uppmärksammat att stora variationer i deltagarantal finns 

emellan studierna. I en studie av Pickhardt et al samlades deltagare in under en tid på cirka nio år 

vilket bidrog till att antalet deltagare blev stort (23). Författaren till litteraturstudien tror att 

anledningen till att patienterna kunde samlas in under så lång tid kan förklaras med att denna 

studie var retrospektiv och på så sätt tog det säkerligen inte lika lång tid att sammanställa 

studien. Det stora deltagarantalet gör även att pålitligheten stärks för deras resultat. Deltagarna 

för resterande studier har samlats in under ett intervall på mellan fyra månader och fyra år. 
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Uppsatsförfattaren tycker att det är anmärkningsvärt att studien på cirka fyra år har 52 deltagare 

och studien på fyra månader har 180 deltagare. Detta kan bero på olika urval då studien av Al-

Ajerami med 180 deltagare inkluderade alla patienter med misstanke om akut appendicit (19), 

medan studien av Cağlayan et al med 52 deltagare endast inkluderade vissa patienter vilket 

gjorde att urvalet blev mer specifikt (24).  

 

I fyra av de sju studierna som fokuserar lika mycket på både CT och ultraljud har båda 

metoderna utförts på samtliga deltagare (12, 16-18) medan resterande studier med samma fokus, 

utfördes CT endast i vissa fall (13-15). Om CT hade utförts i samtliga fall även i dessa studier 

kunde det ha påverkat resultatet, speciellt för CT då sensitiviteten och specificiteten kan ha blivit 

annorlunda.  

 

Användandet av kontrast vid CT undersökningarna kan också ha påverkat resultatet i några 

studier. Sensitiviteten och specificiteten var högre i de studier där kontrast har använts.  

 

Brister upptäcktes i en av studierna. I Gamanagatti et al varierade antalet alternativa diagnoser. 

Dessutom var specificiteten uträknad till 100 % trots att studien hade ett fall som var falsk 

positiv. Detta gör att pålitligheten minskar för dessa delar i deras studie vilket läsaren bör 

uppmärksammas på. Författaren till litteraturstudien valde ändå att behålla studien då den i övrigt 

anses vara pålitlig. 

 

7. Konklusion 

Vid frågeställningen akut appendicit har ultraljud och CT liknande specificitet, men sensitiviteten 

för CT är något högre än för ultraljud. Båda undersökningsmetoderna är bra för att ställa 

alternativa diagnoser och minska antalet negativa appendektomier. Den främsta fördelen med CT 

jämfört med ultraljud är att den i fler fall kan lokalisera appendix. 
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