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Abstrakt 

Risken för att drabbas av akut appendicit under en livstid är för män 8,6% och för 

kvinnor 6,7%. Den höga siffran gör akut appendicit till den vanligaste orsaken till 

inflammation i bukhålan. Tidigare har det av kirurger ansetts vara accepterat med 20%  

negativa appendektomier. Negativa appendektomier anses inte längre vara accepterade 

tack vare en ökad noggrannhet hos radiologiska undersökningar. 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att vid utredning av akut appendicit beskriva 

sensitivitet och specificitet för ultraljud (UL) och för datortomografi (DT). 

Artiklar som beskriver sensitivitet och specificitet hos UL och DT vid akut appendicit har 

sökts i artikeldatabasen Pubmed. Totalt valdes 11 artiklar ut.  En sammanställning av 

artiklarna visar att DT erbjuder en signifikant högre sensitivitet än UL vid diagnos av 

misstänkt akut appendicit. Specificiteten är likvärdig. 

 

Nyckelord: Akut appendicit, datortomografi, ultraljud, sensitivitet, specificitet. 
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1 Inledning 

Akut appendicit är en av de vanligaste åkommorna i buken [1, 2, 3]. Varje år genomförs 

det i Sverige omkring 10 000 appendektomier som är ett kirurgiskt ingrepp där 

appendix tas bort. Omkring 7 % av den svenska befolkningen har någon gång haft 

appendicit. Även om det inte är lika vanligt idag förekommer appendektomi på enbart 

klinisk misstanke [3]. Bilddiagnostik, såsom datortomografi (DT) och ultraljud (UL) 

används i större utsträckning vid misstanke om akut appendicit. Detta för att undvika 

att fel diagnos ställs samt för att undvika appendektomi på en frisk appendix [2]. 

I röntgensjuksköterskans profession är det viktigt att känna till att även om diagnos ej 

kan ställas vid en radiologisk undersökning behöver det nödvändigtvis inte innebära att 

patienten inte lider av akut appendicit. Det är således viktigt att känna till hur pålitlig 

den radiologiska utredningen är. 

2 Bakgrund 

2.1 Appendix vermiformis 

Ileum mynnar i colon ungefär 6-7 cm ovanför colons ursprung. I och med detta uppstår 

en blindsäck, därav namnet blindtarm (caecum). Från caecum löper ett fingerliknande 

utväxt, blindtarmsbinhanget, appendix vermiformis [4]. 

2.2 Akut Appendicit 

Risken för att drabbas av akut appendicit under en livstid är för män 8,6% och för 

kvinnor 6,7% [5]. Den höga siffran gör akut appendicit till den vanligaste orsaken till 

inflammation i bukhålan. Ett par exempel till andra orsaker till inflammation i buken är 

cystit, pyelonefrit, salpingit och Crohns sjukdom. Att akut appendicit är vanligare i 

industriländer än i utvecklingsländer tros ha att göra med lägre intag av fibrer i 

industriländer [6]. Akut appendicit kan förekomma i alla åldrar, även om det är ovanligt 

hos barn under två år och i åldrarna över 40 år [3, 6]. Det är inte helt klarlagt för hur 

akut appendicit uppkommer. Det har dock konstaterats ett samband mellan akut 

appendicit och obstruktion på appendixlumen. Obstruktionen kan orsakas av partiklar i 

tarminnehållet eller genom hypertrofi av den lymfoida vävnaden i submokosan. 

Obstruktionen leder i sin tur till att det ansamlas bakterier i appendix vilket leder till 

infektion i väggen. Den inflammatoriska processen startar i slemhinnan och benämns i 
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detta skede för katarral appendicit. När inflammationen tränger djupare i vägglagren så 

benämns det för flegmonös appendicit. Appendix svullnar då upp och rodnar. I takt med 

att inflammationen fortskrider ytterligare engageras tarmväggens alla lager. Det här 

skedet benämns som gangränös appendicit och det föreligger stor risk för att 

tarmväggen ska ge vika och en perforerad appendicit är då ett faktum. Läckage från 

appendix kan då leda till att det bildas appendicitabcess, eller ännu värre en generell 

peritonit [3, 6]. 

2.3 Klinisk undersökning 

Ett enskilt viktigt symptom vid akut appendicit är smärtanamnesen, som till en början är 

lokaliserad runt naveln. När inflammationen sprids, och engagerar peritoneum parietale 

förflyttas smärtan (smärtvandring) till höger fossa iliaca (nedre högra delen av buken). 

Andra viktiga symptom är aptitlöshet, trötthet, illamående och en liten 

temperaturstegring. En mer uttalad temperaturstegring talar emot diagnosen akut 

appendicit. Det är heller inte ovanligt med kräkning och diarrè tidigt i 

sjukdomsförloppet. En stegring av C-reaktivt protein och samtidig ökning av 

cirkulerande leukocyter ger ett starkt stöd till diagnosen akut appendicit. Utebliven 

reaktion utesluter dock inte diagnosen. Det är därför viktigt att undersökningen 

genomförs med några timmars intervall. I och med att inflammationen spridits till 

peritoneum parietale är det inte ovanligt med buksmärta vid hosta, djupandning eller 

när höger ben flekteras i höften [3, 6]. Trots att åkomman är vanlig föreligger det 

svårigheter att ställa korrekt diagnos vid enbart klinisk kontroll [5]. Speciellt svårt är det 

på barn, som har svårt att utrycka sig verbalt och ge en tydlig bild över symptomen samt 

ge en klar sjukdomshistoria. Initialt vid den kliniska undersökningen ställs det en 

felaktig diagnos i 57% av fallen hos barn under tolv år och närmare 100% hos barn 

under två års ålder [7]. 

2.4 Radiologisk fynd 

Tidigare har det av kirurger ansetts vara accepterat med 20%  negativa 

appendektomier. Motiveringen har varit, hellre en kirurgisk åtgärd än en perforerad 

appendix med ökad morbiditet till följd, eller i värsta fall döden. Negativa 

appendektomier anses inte längre vara accepterade tack vare en ökad precision hos 

radiologiska undersökningar. Vanligast är UL och DT, men även 
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magnetresonanstomografi (MRT) förekommer [1]. Typiska fynd vid akut appendicit är 

att appendix inte går att komprimera och har en diameter som överstiger 6 mm [8, 9]. 

Eftersom en så hög andel som 24% - 42% av befolkningen kan ha en normal appendix 

som överstiger 6 mm i diameter så är inte enbart detta tillräckligt för att säkerställa 

diagnosen akut appendicit [9]. Vidare går det att vid akut appendicit urskilja små 

mängder vätska runt appendix och omkringliggande mescenterium [8, 9]. Det är även 

möjligt att mäta appendixväggen, som hos en frisk patient mäter i tjocklek ej mer än 1-2 

mm [9]. 

2.5 Differentialdiagnoser 

Nästan alla sjukdomar som ger buksmärta kan felaktigt tolkas som akut appendicit. 

Beroende på ålder och kön varierar differentialdiagnoserna. De mest betydelsefulla 

differentialdiagnoserna hos barn är gastroenterit, lymfadenit, invagination och 

förstoppning. Hos ungdomar och yngre vuxna är det lymfadenit och Crohns sjukdom. 

Hos medelålders och äldre är de vanligaste differentialdiagnoserna kolecystit, 

divertikulit, bukmalignitet och uretärsten. Hos kvinnor är de vanligaste 

differentialdiagnoserna gynekologiska sjukdomar, som exempelvis ovulationsblödning. 

Andra orsaker kan också vara utomkvedshavandeskap, salpingit eller torsion av adnexa 

[10]. 

2.6 Behandling 

Standardbehandling är appendektomi eller laparoskopi [3, 6]. Om appendix är frisk så 

tas den ändå bort vid en öppen appendektomi, men vid en negativ laparoskopi lämnas 

den friska appendix kvar [6]. Preoperativt ges antibiotikaprofylax för att undvika 

eventuella infektioner i samband med operation. I en del fall kan antibiotikabehandling 

vara tillräckligt för att bota akut appendicit [3, 6]. Dessvärre har det rapporterats att en 

stor del av dessa patienter åter insjuknat i akut appendicit. Vid en perforerad appendicit 

uppkommer abcesser i buken, som bör dräneras, vilket enklast görs percutant med hjälp 

av ultraljud eller datortomografi [3]. 

3 Syfte  

Vid utredning av akut appendicit jämföra sensitivitet och specificitet mellan UL och DT. 

Frågeställning: Är det någon skillnad i sensitivitet och specificitet vid utredning av akut 

appendicit med UL och DT? 
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4 Metod 

Artiklar söktes i databasen Pubmed. För att få med så aktuell forskning som möjligt 

begränsades sökningen till artiklar som publicerats de senaste tio åren. Andra 

begränsningar som användes var att studierna skulle vara utförda på människor och att 

de skulle vara skrivna enbart på engelska. 

Sökorden som användes var acute appendicitis, computed tomography och ultrasound. 

Det gav 165 resultat, 47 av dessa var reviewartiklar som inte är intressanta för att svara 

på syftet. För att ringa in ämnet mer, lades sökorden sensitivity och specificity till. Det 

gav 54 resultat varav 16 var review. Alla titlar lästes och 10 artiklar valdes ut. Artiklar 

som valdes ut har angett specificitet och sensitivitet. 

Efter att alla artiklar lästes i fulltext exkluderades fyra då de inte svarade till syftet. Då 

återstod sex artiklar vilket var för få. Minst tio artiklar var önskvärt. En ny sökning på 

pubmed genomfördes. Denna gång söktes artiklar från år 2000 och framåt. I övrigt var 

sökningen likadan med samma sökord som tidigare, acute appendicitis, computed 

tomography, ultrasound, sensitivity och specificity. Resultatet blev 79 artiklar varav 20 

var review. Granskningen av titlar tog vid där den senaste sökningen avslutades. Åtta 

artiklar valdes ut. Dessa lästes i fulltext och tre exkluderades för att de inte passade 

syftet. 

Artiklarna har lästs genom flera gånger och granskats enligt bedömningsprotokoll för 

kvantitativa artiklar Willman, Bahtsevani och Stoltz [22]. Nio av artiklarna [12, 14-21] 

bedöms som grad 1, vilket är betyget bra. Två av artiklarna [11, 13] bedöms som grad 2, 

vilket är ett medelbetyg. Det var ingen av studierna som bedömdes som grad 3, vilket är 

betyget dåligt. I fem av studierna [14, 16, 19-21] går det att utläsa att ett etiskt tillstånd 

har givits och godkänt studierna. Sex av studierna [11-13, 15, 17, 18] verkar sakna ett 

etiskt tillstånd. I studien Johansson et al [18] motiverar författarna det uteblivna etiska 

tillståndet med att, eftersom studien är retrospektiv och därför heller inte inneburit 

ytterligare olägenheter för patienterna i samband med studien, så har författarna inte 

bemödat sig med att ansöka om ett etiskt tillstånd. 

Sensitivitet och specificitet från de inkluderade artiklarna sammanställdes och 

medelvärde samt standardavvikelse (SD) räknades ut för respektive kategori. Oparat t-

test användes för att undersöka om det förelåg någon signifikant skillnad mellan 

grupperna.  Vid p<0.05 betraktades skillnaden som signifikant. 
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5 Resultat 

Alla de elva artiklarna som ingår i denna litteraturstudie presenteras i kronologisk 

ordning. I tabell 1 redogörs sensitivitet och specificitet för diagnostik av akut appendicit 

med DT respektive UL samt medelvärde och SD för samtliga studier. Sedan följer i 

flytande text en sammanfattning för varje artikels syfte, metod, resultat samt 

konklusion. För mer överskådlig information hänvisas läsaren till bilaga 1. De resultat i 

artiklarna som inte är förenliga med denna studies syfte har utelämnats. 

Sensitiviteten för DT var signifikant högre jämfört med UL medan det inte var någon 

signifikant skillnad i specificitet. 

Tabell 1, sensitivitet och specificitet för UL och DT vid diagnostik av akut 

appendicit, samt medelvärde för samtliga studier. 

Studie Sensitivitet 

för DT (%) 

Specificitet för 

DT (%) 

Sensitivitet 

för UL (%) 

Specificitet för 

UL (%) 

Horton et al (2000) 97 100 76 90 

Pickuth et al (2000) 95 89 87 74 

Styrud et al (2000) 88 95 82 97 

Wise et al (2001) 96 92 62 86 

Poortman et al (2003) 76 83 79 78 

Keyzer et al (2005) 87 92 77 87 

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

Johansson et al (2007) 91 94 83 98 

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

Poortman et al (2009) 100 100 77 86 

Randen et al (2011) 94 95 76 95 

MedelvärdeSD 92,77,0 92,27,6 76,47,0 89,88,5 
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5.1 Syfte, metod, resultat och konklusion för de elva artiklarna som ingår i 

denna litteraturstudie 

Horton et al. A Prospective Trial of Computed Tomography and Ultrasonography for 

Diagnosing Appendicitis in the Atypical Patient [11]. 

Syfte: Att jämföra sensitivitet och specificitet mellan UL och DT hos patienter med 

misstänkt akut appendicit fast med atypiska symptom. 

Metod: Patienter med misstänkt akut appendicit, fast med atypiska symptom 

inkluderades i studien. Totalt ingick det 89 patienter i studien, 40 av dessa undersöktes 

med UL och 49 patienter med DT. Resultaten från bilddiagnostiken jämfördes med 

resultat från kirurgi eller resultat från klinisk uppföljning. 

Resultat: Av de som undersöktes med UL fick 24 patienter diagnosen akut appendicit 

varav 1 av dessa visade sig ha en frisk appendix, 5 patienter visade negativt varav 2 av 

dessa visade sig ha akut appendicit och hos 11 patienter var UL resultatlös, varav 5 av 

dessa visade sig vara positiva för akut appendicit. Av de som undersöktes med DT, 

kunde 9 patienter konstateras negativa för akut appendicit, vilket visade sig stämma i 

alla fallen. Hos 38 av patienterna ställdes diagnosen akut appendicit varav 2 visade sig 

vara negativa för akut appendict.  För UL var sensitivitet 76% och specificitet 90%. För 

DT var sensitivitet 97% och specificitet 100%. 

Konklusion: Patienter som uppvisar klara symptom och har positiva labarotorieresultat 

för akut appendicit skall komma till en kirurg direkt. Däremot patienter som har 

atypiska symptom till akut appendicit kan med fördel dra nytta av radiologisk 

unersökning. DT erbjuder den högsta noggrannheten och specificiteten. 

 

Pickuth et al. Suspected Acute Appendicitis: Is Ultrasonography or Computed Tomography 

the Preferred Imaging Technique [12]? 

Syfte: Att jämföra sensitivitet och specificitet mellan UL och DT hos patienter med 

misstänkt akut appendicit. 

Metod: Totalt ingick 120 patienter i studien. Alla patienter i studien genomgick både UL 

och DT inom en timme. Resultaten tolkades oberoende av den andra undersökningen. 

Resultaten från bilddiagnostiken jämfördes med resultaten vid kirurgi eller resultaten 

från klinisk uppföljning. 
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Resultat: Resultaten hos DT visade på 91 fall av akut appendicit, varav 3 visade sig vara 

falsk positiva. Resterande 29 patienter som med DT förklarades negativa för akut 

appendicit visade sig 5 vara falsk negativa. Resultaten hos UL visade på 81 fall av akut 

appendicit, varav 7 visade sig vara falsk positiva och 12 falsk negativa. För UL var 

sensitivitet 87% och specificitet 74%. För DT var sensitivitet 95% och specificitet 89%. 

Konklusion: DT har en större noggrannhet än UL hos patienter med misstänkt akut 

appendicit. 

 

Styrud et al. Reducing negative appendectomy: evaluation of ultrasonography and 

computer tomography in acute appendicitis [13]. 

Syfte: Att studera sensitivitet och specificitet för UL och DT vid diagnos av misstänkt 

akut appendicit. 

Metod: Totalt undersöktes 610 patienter med UL och 114 patienter med DT. Både UL 

och DT genomfördes på 37 patienter. Det genomfördes kirurgi på 278 patienter. Vid 

kirurgi kunde diagnosen akut appendicit bekträftas eller förkastas. Dessa resultaten 

jämfördes med resultaten från UL och DT. 

Resultat: Frekvensen för negativ appendektomi var 12 %. För UL var sensitivitet 82% 

och specificitet 97%. För DT var sensitivitet 88% och specificitet 95%. 

Konklusion: DT undersökningar har en högre sensitivitet och liknande specificitet som 

UL. I situationer där UL är resultatlös, kan DT vara mer framgångsrikt. 

 

Wise et al. Comparative Assessment of CT and Songraphy Techniques for Appendiceal 

Imagin [14]. 

Syfte: Jämföra DT och UL för att fastställa akut appendicit. 

Metod: Totalt ingick 100 patienter i studien. Först genomfördes UL och därefter DT på 

alla patienter. Resultaten från DT och UL jämfördes med resultaten från kirurgi eller 

resultaten vid klinisk uppföljning. 

Resultat: På det hela taget visade DT på bäst prestande vid diagnos av akut appendicit. 

Appendix kunde identifieras i större utsträckning med DT än UL. För DT var sensitivitet 

96% och specificitet 92%. För UL var sensitivitet 62% och specificitet 86%. 
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Konklusion: Rekommendationen är att DT med standard protokoll ska vara 

utgångspunkten vid diagnos av misstänkt akut appendicit. 

 

Poortman et al. Comparision of CT and Sonography in the Diagnosis of Acute appendicitis: 

A Blinded Prospective Study [15]. 

Syfte: Att jämföra precision mellan DT och UL vid diagnos av akut appendicit. 

Metod: Totalt ingick 226 patienter i studien. DT och UL undersökning genomfördes 

separat och tolkades av olika radiologer ovetandes om fynden hos den andra 

undersökningen. 

Resultat: Av de 199 patienter som blev opererade påvisades akut appendicit i 132 

(66%) av fallen. Således hade 67 (34%) inte akut appendicit. I 104 (79%) fall av de 132 

patienterna som genomgick operation gick det att påvisa akut appendicit med UL. Hos 

de andra 28 patienterna påvisades akut appendicit vid kirurgi, trots att UL visade 

negativt för akut appendicit. I 100 (76%) fall av de 132 patienterna som genomgick 

operation gick det att påvisa akut appendicit med DT. Hos de andra 32 patienterna 

påvisades akut appendicit vid kirurgi trots att DT visade negativt för akut appendicit. 

Sensitivitet var för UL 79% och för DT 76%. Specificitet var för UL 78% och för DT 83%. 

Konklusion: DT och UL har ungefär samma precision när det gäller att ställa diagnos vid 

misstänkt akut appendicit. 

 

Keyzer et al. Comparision of US and Unenhanced Multidetector Row CT in Patients 

Suspected of Having Acute Appendicitis [16]. 

Syfte: Att prospektivt jämföra den diagnostiska noggrannheten för UL och DT hos 

patienter med misstänkt akut appendicit. 

Metod: Totalt inkluderades 94 patienter i studien. Patienter över 15 år med misstänkt 

akut appendicit genomgick UL och DT undersökning, radiologerna på avdelningen 

delades in i två grupper och utvärderade undersökningen utan att veta något om den 

undersökning som precis genomförts. 

Resultat: Av dessa 94 patienter fick 30 diagnosen akut appendicit, vilket också 

bekräftades efter kirurgi. Resterande 64 patienter klassificerades som negativa för akut 
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appendicit. Av de totalt 94 patienterna ställdes det fel diagnos i 15 fall med UL och med 

DT i 9 fall. Sensitivitet och specificitet var för UL 77% och 87%. 

Sensitivitet och specificitet var för DT 87% och 92%. 

Konklusion: Studiens resultat pekar på att det inte föreligger någon signifikant skillnad 

i prestanda mellan UL och DT vid diagnos av akut appendicit. 

 

Gamanagatti et al. Comparision of graded compression ultrasonography and unenhanced 

spiral computed tomography in the diagnosis of acute appendicitis [17]. 

Syfte: Att jämföra noggrannheten mellan graderad kompressions UL och spiral DT vid 

diagnos av akut appendicit. 

Metod: Totalt ingick 58 patienter i studien. Patienter med misstänkt akut appendicit 

genomgick UL och därefter DT undersökning. Resultaten från den radiologiska 

undersökningen jämfördes med kirurgiska fynd eller den kliniska uppföljningen. 

Resultat: Av 58 patienter som undersöktes med UL, opererades 52 för akut appendicit. 

Av dessa 52 bekräftades diagnosen vid kirurgi hos 32 patienter. 

Hos 19 av patienterna gick det inte att visualisera appendix med hjälp av UL. Av dessa 

19, påvisades akut appendicit hos 16 patienter. 

Av de 52 patienterna som opererades, visade DT på akut appendicit i 47 fall. Av dessa 

47, bekräftades akut appendicit i 46 av fallen. Specificitet för UL var 100% och för DT 

75%. Sensitivitet för UL  var 67,3% och för DT 95,8%. 

Konklusion: DT är mer sensitiv än UL vid diagnostik av akut appendicit, speciellt hos 

vuxna patienter. 

 

Johansson et al. Ultrasound, Computed Tomography and Laboratory Findings in the 

Diagnosis of Appendicitis [18]. 

Syfte: Att utvärdera användandet av UL och DT vid diagnos av misstänkt akut 

appendicit. 

Metod: En retrospektiv studie där det totalt ingick 304 patienter i studien. Sextio av 

patienterna genomgick DT undersökning, 122 patienter genomgick UL undersökning 

och 14 patienter genomgick både DT och UL. De resterande 108 patienterna genomgick 
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inte någon radiologisk undersökning. Resultaten från UL och DT jämfördes med 

resultaten efter kirurgi eller resultaten efter klinisk uppföljning. Statistiska analyser 

genomfördes. 

Resultat: Vid DT fick 35 patienter diagnosen akut appendicit varav 32 av de korrekt. 

Trettiotre patienter diagnostiserades som negativa för akut appendicit, varav 31 av de 

korrekt. Vid UL fick 29 patienter diagnosen akut appendicit, varav 24 av de korrekt. 

Femtiofem av patienterna diagnostiserades negativt för akut appendicit, varav 54 av de 

korrekt. Sensitivitet var för DT 91% och för UL 83%. Specificitet var för DT 94% och för 

UL 98%. 

Konklusion: Den diagnostiska noggrannheten var hög både för UL och DT. Genom att 

kombinera resultat från den radiologiska undersökningen, den kliniska undersökningen 

och laborationsresultaten (LPC, CRP)  är det möjligt att uppnå en låg nivå av negativa 

appendektomier. 

 

Gaitini et al. Diagnosing Acute Appendicitis in Adults: Accuracy of Color Doppler 

Sonography and MDCT Compared with Surgery and Clinical Follow-Up [19]. 

Syfte: Att utvärdera noggrannhet mellan färgdoppler UL och kontrastförstärkt 

multidetektor DT vid diagnos av akut appendicit hos vuxna. 

Metod: Totalt ingick 418 patienter i studien. Patienternas journaler granskades. Alla 

genomgick UL och 132 av de hade även genomgått DT. Resultaten från UL och DT 

jämfördes med fynden vid kirurgi eller resultaten vid kliniska uppföljningen. Statistisk 

analys genomfördes. 

Resultat: Med UL ställdes diagnosen akut appendicit korrekt i 66 av 75 fall. I 312 av 326 

fall kunde diagnosen akut appendicit korrekt uteslutas med UL. UL var resultatlös i 17 

av 418 fall. Med DT ställdes diagnosen akut appendicit korrekt i 38 av 39 fall. I 92 av 92 

fall kunde diagnosen akut appendicit korrekt uteslutas med DT. DT var resultatlös i en 

av 132 fall. Sensitivitet var för UL 74,2% och för DT 100%. Specificitet var för UL 97% 

och för DT 98,9%. 

Konklusion: UL borde vara förstahandsval vid diagnos av misstänkt akut appendicit. DT 

ska användas som ett komplement. 
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Poortman et al. Improving Diagnosis of Acute Appendicitis: Results of a Diagnostic 

Pathway with Standard Use of Ultrasonography Followed by Selective Use of CT [20]. 

Syfte: Att bedömma huruvida UL med DT som komplement kan ge en god diagnostisk 

avkastning med begränsade biverkningar. 

Metod: Det genomfördes UL undersökning på 151 patienter och DT undersökning på 60 

patienter vars UL undersökning var resultatlös. Resultaten från UL och DT jämfördes 

med kirurgiska fynd och resultaten från klinisk uppföljning. 

Resultat: Hos 12 (8%) av patienterna ställdes annan diagnos än akut appendicit. UL 

visade positivt för akut appendicit hos 79 patienter (52%). Alla dessa patienter 

genomgick kirurgi, vilket bekräftade diagnosen hos 71 av patienterna (90%). Hos 60 

patienter (40%) av de ursprungliga 151 var UL resultatlös eller visade negativt för akut 

appendicit. Dessa patienter fick genomgå DT undersökning som visade på akut 

appendicit hos 21 av patienterna (35%). Hos 39 av patienterna (65%) visade även DT 

negativt för akut appendicit. Av de totalt 100 patienter som genomgick kirurgi, 

bekräftades akut appendicit hos 92 av de. Sensitivitet för UL var 77% och för DT 100%. 

Specificitet för UL var 86% och för DT 100%. 

Konklusion: Genom användning av UL primärt och DT som komplement uppnås en hög 

diagnostisk noggrannhet utan att dröjsmålet som en extra bilddiagnostik medför 

orsakar biverkningar. 

Randen et al. A comparision of the Accuracy of Ultrasound and Computed Tomography in 

common diagnoses causing acute abdominal pain [21]. 

Syfte: Att jämföra noggrannheten hos UL och DT vid de vanligaste diagnoser som 

orsakar akut buksmärta. 

Metod: Totalt ingick 1021 patienter i studien. Patienter med akut buksmärta som 

remitterades till radiologen undersöktes med både UL och DT. Olika radiolger 

utvärderade resultaten från UL och från DT. Statistiska analyser genomfördes. 

Resultat: Den vanligaste diagnosen var akut appendicit. Sensitivitet för att upptäcka 

akut appendicit var vid UL 76% och vid DT 94%. Specificitet var vid UL 95% och vid DT 

95%. 

Konklusion: DT har en högre sensitivitet än UL vid diagnos av misstänkt akut 

appendicit. 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Den första sökningen resulterade i sex artiklar. Inklusionskriterierna var då att 

studierna skulle vara skrivna på engelska samt att studierna skulle vara utförda på 

endast människor. Studierna skulle heller inte vara äldre än tio år. Eftersom sex artiklar 

inte är nog för att ge ett evidensbaserat resultat, söktes studier från och med år 2000 

och framåt, vilket resulterade i ytterligare fem artiklar. 

Artiklar som valdes bort beskrev MRT vid appendicit eller enbart DT eller UL och inte de 

båda sistnämnda metoderna mot varandra. Ett flertal artiklar behandlade också vilken 

metod som är bäst lämpad för gravida och de handlade mycket om MRT. I den här 

litteraturstudien valdes det ut studier som ställer UL och DT mot varandra. En annan 

möjlig tillvägagångssätt hade kunnat vara att välja ut enbart studier som beskriver 

prestation hos UL och lika många studier som beskriver prestation hos DT. Och därefter 

ställa de olika studierna mot varandra. Den här tanken dök upp under arbetets gång och 

troligtvis hade en sådan artikelmatris resulterat i fler studier. Med fler färska studier till 

förfogande hade en inklusionskriterie på fem år inneburit mer aktualitet. 

De artiklar som inkluderades i studien angav alla sensitivitet och specificitet för UL och 

DT vid diagnostik av akut appendicit, vilket passade studiens syfte väl. Det faktum att 

artiklar enbart söktes i databasen Pubmed var ett medvetet val från författarens sida. 

Eftersom artikeldatabasen är så pass stor så fanns det ingen anledning till att söka fler 

artiklar i andra mindre databaser. Elva studier anses från författarens sida vara 

tillräckligt för att ge ett evidensbaserat resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

För en överskådlig översikt återges i tabell 1 en sammanfattning av alla studiernas 

sensitivitet och specificitet. 

DT har en högre sensitivitet än UL vid diagnos av misstänkt akut appendicit hos 10 av de 

11 studierna som presenteras i den här litteraturstudien [11-14, 16-21]. Endast i 

studien Poortman et al [15], är sensitiviteten högre för UL än DT vid diagnos av 

misstänkt akut appendicit. 

I två av artiklarna, Gaitini et al [19] och Poortman et al [20], presenteras en sensivitiet 

på 100% vid diagnos av akut appendicit med DT. Poortman et al [20], presenterar även 
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en specificitet på 100% för DT. 

Med ett medelvärde på 92,7% för alla studiernas sensitivitet hos DT innebär detta att 

det är möjligt att identifiera 92,7% av alla som insjuknat i akut appendicit. Med ett 

medelvärde på 76,4% för alla studiernas sensitivitet hos UL innebär detta att det är 

möjligt att identifiera 76,4% av alla som insjuknat i akut appendicit [11-21]. 

DT visar på en högre specificitet än UL hos 7 av 10 artiklar som ingår i den här 

litteraturstudien [11, 12, 14-16, 19, 20]. I studierna Styrud et al [13], Gamanagatti et al 

[17] och Johansson et al [18], presenteras en högre specificitet hos UL än DT vid diagnos 

av misstänkt akut appendicit. Gamanagatti et al [17], presenterar en specificitet på 

100% hos UL och enbart 75% hos DT. En av studierna, Randen et al [21], presenterar 

samma specificitet, 95%, för både DT och UL vid diagnos av akut appendicit. 

Med ett medelvärde på 92,2% för alla studiernas specificitet hos DT innebär detta att det 

är möjligt att friskförklara 92,2% av alla patienter som inte lider av akut appendicit. Med 

ett medelvärde på 89,8% för alla studiernas specificitet hos UL innebär detta att det är 

möjligt att friskförklara 89,8% av alla patienter som inte lider av akut appendicit [11-

21]. 

I studien Poortman et al [20], presenteras sensitivitet och specificitet för DT vid diagnos 

av misstänkt akut appendicit till 100%. Detta är anmärkningvärt högt. En förklaring kan 

vara att alla patienter i studien genomgick UL undersökning, medans bara de vars 

resultat från undersökningen som var ofullständiga fick genomgå DT undersökning. Det 

innebär att ett större antal patienter (151 patienter) fick genomgå UL, medans  bara 60 

av dessa totalt 151 fick genomgå en DT. Det finns alltså en risk till falskt negativa eller 

falskt positiva resultat från de resterande 91 patienter som inte blev undersökta med 

DT. Ytterligare ting som kan ha påverkat resultaten både för UL och DT, är att erfarna 

radiologer tolkade bilderna, vilket möjligtvis inte reflekterar verkligheten på klinikerna, 

där bilder tolkas av både erfarna och oerfarna radiologer [20]. 

I studien Gaitini et al [19], genomgick 418 patienter UL undersökning, men bara 132 av 

dessa genomgick DT undersökning. Samma argument som för Poortman et al [20] gäller 

även här, att det finns en risk till falskt negativa eller falskt positiva resultat från de 

resterande 286 patienter som inte blev undersökta med DT, vilket skulle kunna ha 

förändrat sensitivitet och specificitet som presenterats för DT. 
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Utöver detta anses den stora populationen vara till stor fördel för studien.  

Sensitiviteten varierar för UL beroende på vem som utförde undersökningen. Högst 

sensitivitet, 85%, var det när äldre och mer erfarna radiologerna genomförde 

undersökningen och som lägst, 63,8%, när yngre och mindre erfarna radiologer 

genomförde undersökningen. Däremot var det ingen signifikant skillnad på 

specificiteten [19]. 

I studien Poortman et al [15], presenteras sensitivitet för DT vid diagnos av misstänkt 

akut appendicit till 76%. En anledning till det låga resultat kan vara att DT bilderna 

utvärderades av oerfarna radiologer, vilket också diskuteras i nämnd studie [15]. I 

studien ingick 94 patienter, och alla dessa genomgick både DT undersökning samt UL 

undersökning. Radiologerna som tolkade DT bilderna var helt ovetandes om resultaten 

från UL undersökningen vilket anses vara till stor fördel för studien, eftersom resultaten 

inte kan ha påverkats från tidigare UL undersökning. Nackdelen är den i relation till de 

andra studierna mindre studiepopulationen. 

I studien Johansson et al [18], förklaras det höga värdet för specificitet hos UL med 

radiologernas goda erfarenhet eller med brister i patienturvalet [18]. Det totala 

studiepopulationen på 304 patienter är däremot till fördel för studien. En nackdel är att 

bara 14 av dessa 304 patienter genomgick både UL och DT. Eftersom studien var 

retrospektiv så var det inget som författarna till studien kunde rå över. 

Huruvida administrering av kontrastmedel har påverkat sensitivitet och specificitet eller 

inte, är svårt att utläsa. I studien Poortman et al [20] som presenterar sensitivitet och 

specificitet på 100% för DT användes intravenös kontrastmedel. I studien Gaitini et al 

[18], som presenterar sensitivitet på 100% och specificitet på 98,9% för DT, 

administrerades kontrastmedel både oralt och intravenöst. I studien Randen et al [21], 

användes intravenöst kontrastmedel. Sensitivitet och specificitet för DT var 94% 

respektive 95%. De här resultaten kan jämföras med Studien Horton et al [11] där 

varken oral, rektal eller intravenös kontrastmedel användes. Sensitivitet och specificitet 

för DT var ändå 97% respektive 100%. Det går inte att avgöra hur kontrastmedel 

påverkar sensitivitet och specificitet för DT vid diagnos av akut appendicit. 
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De skillnader i sensitivitet och specificitet som presenteras i de olika studierna kan ha en 

rad olika förklaringar. Radiologernas erfarenhet spelar en stor roll på hur bilderna 

tolkas, vilken typ av datortomograf eller ultraljudstransducer som använts samt 

studiernas population är andra faktorer som kan påverka resultaten. 

I studierna beskrivs att patienter som friskförklarades, blev hemskickade och senare 

följdes upp. Eftersom det finns en potentiell chans till att inflammationen kan självläka 

[16, 19], finns det ingen möjlighet att med säkerhet veta om dessa verkligen var friska 

eller om de var sjuka i akut appendicit vilket också kan ha avgörande betydelse på de 

resultat som presenterats. 

En stor fördel med DT är möjligheten till att ställa differentialdiagnoser. Dessvärre är DT 

undersökningar förenliga med joniserande strålning [11]. 

Fördelarna med UL är att det är relativt billigt, snabb undersökning, total avsaknad av 

joniserande strålning, icke invasiv undersökning och att det inte behövs några 

förberedelser av patienten såsom administrering av kontrastmedel. Dessvärre är UL 

undersökningar operatörsberoende som kräver hög expertis [15]. 

Om antalet operationer av frisk appendix minskar, finns det en risk att 

perforationsfrekvensen ökar. Det finns även en risk för sammanväxtning i och omkring 

tuba och ovarium vid perforerad appendicit, som kan resultera i senare barnlöshet. 

Även vid appendektomi av frisk appendix föreligger en sådan risk [3]. Därmed är det av 

stor vikt med tester med stor tillförlitlighet. 

 

7 Konklusion 

DT erbjuder en signifikant högre sensitivitet än UL vid diagnos av misstänkt akut 

appendicit. Specificiteten är likvärdig. I och med att UL är operatörsberoende som 

kräver hög expertis, kan nästan en lika hög sensitivitet uppnås med UL som DT, så länge 

undersökaren besitter den nödvändiga expertisen. 
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Bilaga 1 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Deltagare 

Konklusion 

Horton et al. 

2000 

USA 

A Prospective 

Trial of Computed 

Tomography and 

Ultrasonography 

for Diagnosing 

Appendicitis in 

the Atypical 

Patient. 

Att jämföra 

sensitivitet och 

specificitet mellan 

UL och DT hos 

patienter med 

misstänkt akut 

appendicit fast 

med atypiska 

symptom. 

Patienter med 

misstänkt akut 

appendicit 

inkluderades i 

studien. Totalt 

genomgick 49 

patienter DT 

undersökning och 

40 patienter 

genomgick UL 

undersökning. 

Resultaten från 

bilddiagnostiken 

jämfördes med 

resultat från kirurgi 

eller resultat från 

klinisk uppföljning. 

n=89 

Patienter som 

uppvisar klara 

symptom och har 

positiva 

labarotorieresultat 

för akut appendicit 

skall komma till en 

kirurg direkt. 

Däremot patienter 

som har atypiska 

symptom till akut 

appendicit kan med 

fördel dra nytta av 

radiologisk 

diagnostik. DT 

erbjuder den högsta 

noggrannheten och 

specificiteten. 

Pickuth et al. 

2000 

Tyskland 

Suspected Acute 

Appendicitis: Is 

Ultrasonography 

or Computed 

Tomography the 

Preferred Imaging 

Technique? 

Att jämföra 

sensitivitet och 

specificitet mellan 

UL och DT hos 

patienter med 

misstänkt akut 

appendicit. 

Alla patienter i 

studien genomgick 

både UL och DT 

inom en timme. 

Resultataen 

tolkades oberoende 

av den andra 

undersökning. 

Resultaten från 

bilddiagnostiken 

jämfördes med 

resultaten vid 

kirurgi eller 

resultaten från 

klinisk uppföljning. 

n=120 

DT har en större 

noggrannhet än UL 

hos patienter med 

misstänkt akut 

appendicit. 
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Styrud et al. 

2000 

Sweden 

Reducing negative 

appendectomy: 

evaluation of 

ultrasonography 

and computer 

tomography in 

acute appendicitis. 

Att studera 

sensitivitet och 

specificitet för UL 

och DT vid 

diagnos av 

misstänkt akut 

appendicit. 

Totalt genomfördes 

kirurgi på 278 

patienter. DT 

undersökning 

genomfördes på 

114 patienter. UL 

genomfördes på 

127 patienter. UL 

och DT 

genomfördes på 37 

patienter. Vid 

kirurgi kunde 

diagnosen akut 

appendicit 

bekträftas eller 

förkastas. 

Resultaten efter 

kirurgi jämfördes 

med resultaten från 

UL och DT. 

n=724 

DT undersökningar 

har en högre 

sensitivitet och 

liknande specificitet 

som UL. I situationer 

där UL är resultatlös, 

kan DT vara 

framgångsrikt. 

Wise et al. 

2001 

USA 

Comparative 

Assessment of CT 

and Songraphy 

Techniques for 

Appendiceal 

Imagin. 

Jämföra DT och UL 

för att fastställa 

akut appendicit. 

Först genomfördes 

UL och därefter DT 

på alla patienter. 

Resultaten från DT 

och UL jämfördes 

med resultaten från 

kirurgi eller 

resultaten vid 

klinisk uppföljning. 

n=100 

Rekomendationen är 

att DT med standard 

protokoll ska vara 

utgångspunkten vid 

diagnos av misstänkt 

akut appendicit. 

Poortman et al. 

2003 

Holland 

Comparision of CT 

and 

Sonography in the 

Diagnosis of Acute 

appendicitis: A 

Blinded 

Prospective Study. 

Att jämföra 

precision mellan 

DT och UL vid 

diagnos av akut 

appendicit. 

DT och UL 

undersökning 

genomfördes 

separat och 

tolkades av två olika 

radiologer 

ovetandes om 

fynden hos den 

andra. 

n=226 

DT och UL har 

ungefär samma 

precision när det 

gäller att ställa 

diagnos vid 

misstänkt akut 

appendicit. 
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Keyzer et al. 

2005 

Belgien 

Comparision of US 

and Unenhanced 

Multidetector Row 

CT in Patients 

Suspected of 

Having Acute 

Appendicitis. 

Att prospektivt 

jämföra den 

diagnostiska 

prestandan hos UL 

och DT hos 

patienter med 

misstänkt akut 

appendicit. 

Patienter över 15 år 

med misstänkt akut 

appendicit 

genomgick UL och 

DT undersökning, 

radiologerna på 

avdelningen delades 

in i två grupper och 

utvärderade 

undersökningen 

utan att veta något 

om den 

undersökning som 

precis genomförts. 

n=94 

Studiens resultat 

pekar på att det inte 

föreligger någon 

skillnad i prestanda 

mellan UL och DT vid 

diagnos av akut 

appendicit. 

Gamanagatti et 

al. 

2007 

Indien 

Comparision of 

graded 

compression 

ultrasonography 

and unenhanced 

spiral computed 

tomography in the 

diagnosis of acute 

appendicitis. 

Att jämföra 

noggrannheten 

hos UL och DT vid 

diagnos av akut 

appendicit. 

Patienter med 

misstänkt akut 

appendicit 

genomgick UL och 

därefter DT 

undersökning. 

Resultaten från den 

radiologiska 

undersökningen 

jämfördes med 

kirurgiska fynd eller 

den kliniska 

uppföljningen. 

n=58 

DT är mer sensitiv än 

UL vid diagnos av 

akut appendicit, 

speciellt hos vuxna 

patienter. 

Johansson et al. 

2007 

Sverige 

Ultrasound, 

Computed 

Tomography and 

Laboratory 

Findings in the 

Diagnosis of 

Appendicitis. 

Att utvärdera 

användandet av 

UL och DT vid 

diagnos av 

misstänkt akut 

appendicit. 

En retrospektiv 

studie där 

resultaten från UL 

och DT jämfördes 

med resultaten efter 

kirurgi eller 

resultaten efter 

klinisk uppföljning. 

Statistiska analyser 

genomfördes. 

n=304 

Den diagnostiska 

noggrannheten var 

hög både för UL och 

DT. Genom att 

kombinera resultat 

från den radiologiska 

undersökningen, den 

kliniska 

undersökningen och 

laborationsresultaten 

(LPC, CRP)  är det 

möjligt att uppnå en 

låg nivå av negativa 

appendektomier. 
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Gaitini et al. 

2008 

Israel 

Diagnosing Acute 

Appendicitis in 

Adults: Accuracy 

of Color Doppler 

Sonography and 

MDCT Compared 

with Surgery and 

Clinical Follow-

Up. 

Att utvärdera 

noggrannhet vid 

färgdoppler och 

kontrastförstärkt 

DT vid diagnos av 

akut appendicit 

hos vuxna. 

Patienternas 

journaler 

granskades. Alla 

genomgick UL och 

132 av de hade även 

genomgått DT. 

Resultaten från UL 

och DT jämfördes 

med fynden vid 

kirurgi eller 

resultaten vid 

kliniska 

uppföljningen. 

Statistisk analys. 

genomfördes. 

n=418 

UL borde vara första 

handsval vid diagnos 

av misstänkt akut 

appendicit. DT ska 

användas som ett 

komplement. 

Poortman et al. 

2009 

Holland 

Improving 

Diagnosis of Acute 

Appendicitis: 

Results of a 

Diagnostic 

Pathway with 

Standard Use of 

Ultrasonography 

Followed by 

Selective Use of 

CT. 

Att bedömma 

huruvia UL med 

DT som 

komplement kan 

ge en god 

diagnostisk 

avkastning med 

begränsade 

biverkningar. 

Patienter med 

misstänkt akut 

appendicit blev 

undersökta med UL 

och kompletterades 

med DT i viss fall. 

Resultaten från UL 

och DT jämfördes 

med kirurgiska fynd 

och resultaten från 

klinisk uppföljning. 

n=151 

Genom användning 

av UL primärt och DT 

som komplement 

uppnås en hög 

diagnostisk 

noggrannhet utan att 

dröjsmålet som en 

extra bilddiagnostik 

medför orsakar 

biverkningar. 

Randen et al. 

2011 

Holland 

A comparision of 

the Accuracy of 

Ultrasound and 

Computed 

Tomography in 

common 

diagnoses causing 

acute abdominal 

pain. 

Att jämföra 

noggrannheten 

hos UL och DT vid 

de vanligaste 

diagnoser som 

orsakar akut 

buksmärta. 

Patienter med akut 

buksmärta som 

remitterades till 

radiologen 

undersöktes med 

både UL och DT. 

Olika radiolger 

utvärderade 

resultaten från UL 

och från DT. 

Statistiska analyser 

genomfördes. 

n=1021 

DT har en högre 

sensitivitet än UL vid 

misstänkt akut 

appendicit. 

 


