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Abstrakt 

Inledning: Coloncancer är en cancersjukdom med stor utbredning i hela världen. Riskfaktorer 

kan bl.a. vara ändrade kost och levnadsvanor.  

Bakgrund: Symtom vid coloncancer kan vara blodig och slemmig avföring, diffusa 

magsmärtor och även anemi. Som första del i en utredning görs ofta en rektoskopi, därefter 

går undersökningen ofta vidare med en koloskopi alternativt CT- colon. 

Syfte: Syftet är att ta reda på om CT- colon är lika bra eller bättre på att påvisa polyper i 

colon jämfört med koloskopi. 

Frågeställning: Vilken metod är bäst på att diagnostisera polyper i colon, koloskopi eller CT- 

colon? 

Metod: Detta är en litteraturstudie. Artiklar har sökts i databasen Pubmed och via manuell 

sökning.  

Resultat: Sammanlagt 12 artiklar har valts ut. CT- colon ger en bild av hela buken och inte 

bara tarmen, annan patologi kan påvisas som t ex metastaser jämfört med koloskopi där man 

enbart kan undersöka tarmen. Koloskopin ger ingen strålning vilket CT- colon gör. 

Konklusion: CT- colon är den bästa metoden att undersöka colon med om polyperna är 6 mm 

eller större då den utgör en möjlighet att utvärdera en eventuell metastasering till lymfkörtlar 

och lever samt att den upplevs av många patienter som mindre besvärlig. 
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1. INLEDNING  

Rektalcancer är den tredje största cancerformen i Sverige [1]. Incidensen för cancer i hela 

colon är 44/100 000 invånare. Det är ingen skillnad mellan män och kvinnor [2]. 

Cancerformen är också utbred i resten av världen. Incidensen är hög i västvärlden, 

utmärkande är Nordamerika, nordvästra Europa och Nya Zeeland. Det visar sig att även 

incidensen är varierande mellan olika etniska grupper. Det som antas vara orsaken till den 

snabbt stigande ökningen av nya cancerfall är våra ändrade levnads- och kostvanor [3].  

Mitt eget intresse för ämnet är stort eftersom utvecklingen ständigt går framåt inom det 

radiologiska området så en studie av detta slag känns både aktuell och intressant. Äldre 

metoder har ersatts med nyare och bättre metoder. Datortomografi med colonprotokoll även 

kallat CT- colon (computed tomography, CT) har kommit att på många röntgenkliniker helt 

ersätta tidigare bariumundersökningar av colon. Colon undersökningar med barium kunde 

ofta komma att kompletteras med koloskopi. Därför är en jämförelse utav förmågan att påvisa 

förändringar i colon mellan CT- colon och koloskopi intressant.  

2. BAKGRUND 

Coloncancer utvecklas i första hand ifrån polyper. Det kan ta mer än ett decennium för dessa 

polyper att växa till sig genom en rad mutationer [4].  

Coloncancer och rektalcancer är i samma sjukdom bara att de sitter på olika ställen längst 

colon. Det finns ingen särskild gräns mellan rektum och resten av colon, men övergången 

brukar räknas som 15 cm upp ifrån anus. En rektoskopi når i regel ca 15 cm upp i colon och 

denna del av tarmen benämns då som rektum [5].  

2.1 Polyper 

Upphöjningar ifrån slemhinnan i colon brukar kallas polyper. Polyper är också det vanligaste 

fyndet vid koloskopiundersökningar [6].  Polypen har vanligtvis en stjälk som är fäst i 

tarmslemhinnan och ett rundat slätt huvud [7]. Det finns också platta polyper. Polyper bildas i 

colon genom mutationer i celldelningen av tarmepitelet. Det går inte att klassificera en polyp 

genom utan att bedöma den histologiskt antingen via en biopsi eller histologisk undersökning 

av polypen när den avlägsnats t.ex. via koloskopi.  
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Polyper kan delas in i olika grupper och subgrupper, här nedan presenteras två olika typer 

som är de vanligast förekommande i colon. 

 Icke- neoplastiska 

- Hyperplastiska, vanligt förekommande, är svåra att skilja ifrån adenom, måste ske 

via patologisk bedömning.  

 Neoplastiska 

- Adenom, är ofta mindre än 10 mm men kan malignisera och utvecklas till colon 

eller rektalcancer. Ju mindre adenomet är desto mindre är malignitetsrisken [6].   

o Adenom kan i sin tur delas in i tre klasser beroende på histologin [6].  

De flesta polyper ger inga symtom, och polyper brukar inte upptäckas om det inte är i 

samband med en undersökning av colon [6].  

Tecken på att en polyp har ökad risk att vara malign är om den saknar stjälk, även knottrighet 

i tarmslemhinnan runt polypen är ett tecken på adenom [7].  

2.2 Anatomi och fysiologi  

Colon ingår som en del i gastrointestinalkanalen. Tarmen består av fyra lager, submukosan 

och mukosan ett muskellager och serosan. Submukosan ligger belägen mellan slemhinnan och 

muskellagret i tarmen. Muskosan, som är slemhinnan, består av epitel-, endokrina celler samt 

körtelvävnad. Cellerna har olika funktioner och olika utseende beroende på var i colon de 

sitter [8]. 

Colons uppgift i gastrointestinalkanalen är att återabsorbera vatten och elektrolyter ifrån 

avföringen [8]. Här sker också absorption av vitaminer och aminosyror [9]. Det förekommer 

ingen regelbunden peristaltik utan tarmrörelserna sker periodvis, exempelvis vid födointag. 

Gastrointestinalkanalen aktiveras av det parasympatiska nervsystemet och hämmat av 

sympatikus [8].  

2.3 Symtom och patologi 

Många tumörer och polyper i colon ger inte några symtom. De symtom som kan förekomma 

är blodig och slemmig avföring och rubbade avföringsvanor. Har patienten stora blödningar 

kan patienten få anemi [10]. Även diffusa magsmärtor är ett symtom som förekommer. Ofta 

tillkommer senare under tumörutvecklingen olika allmänna symtom som viktnedgång och 

trötthet [5]. Beroende på var tumören är lokaliserad i colon så ger tumörerna i sent skede en 

rad olika symtom. Tumörer i colon kan orsaka passagehinder och invagination [1].  
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När en tumör börjar växa så börjar celldelningen i epitelskiktet. Om tumören växer igenom 

tarmväggen och når lymfbanan kan metastaser sätta sig i lymfkörtlar i tarmkäxet och även i 

andra organ som lungor och lever [5]. 

2.4 Riskfaktorer 

Både genetiska faktorer och omgivningsfaktorer kan utlösa coloncancer. Flera tidigare 

undersökningar och studier visar att incidensen är högre hos de patienter som har släktingar 

och familj som också drabbats av sjukdomen. Undersökningar har också visat att ett ökat 

kaloriintag, mindre fiberintag och ökad mängd fett i kosten samt en högre alkoholkonsumtion 

har visat sig öka risken för coloncancer [5]. 

2.5 Diagnostik 

Vid utredning av coloncancer är det viktigt med patientens anamnes. Avföringsprover för att 

spåra eventuellt blod i avföringen s.k. F-Hb tas alltid. En rektoskopi utförs ofta som första del 

i utredningen [1]. Efter en rektoskopi går man ofta vidare med CT- colon alternativt en 

koloskopi för att kartlägga resten utav tarmen [11].  

2.5.1 CT- colon 

CT- colon kallas också för virtuell koloskopi [12]. Före undersökningen får patienten fasta 

och dricka laxerande medel för att tarmen ska bli ren. Det är viktigt att patienten är väl 

laxerad för att undersökningen ska bli optimal [13]. 

På röntgenkliniken får patienten börja med att dricka kontrastmedel 60- 90 minuter innan 

undersökningen. En pip kopplad till en koldioxidmaskin sätts in i patientens ändtarm. 

Koldioxid spänner ut tarmen samtidigt som intravenös jodkontrast ges. Två serier bilder tas, 

en med patienten i bukläge utan kontrast och en i ryggläge med intravenös kontrast. Bilderna 

tas i form av 2-2,5 mm snitt, vilket gör det möjligt att upptäcka små förändringar i colon. Det 

finns även möjlighet att utföra s.k. lågdos- CT- colon. Då tas också två projektioner, en i 

bukläge och en i ryggläge och med lägre stråldos än vid normala undersökningar. Ingen 

intravenös kontrast används vid lågdosundersökning vilket ger ca hälften så mycket strålning 

till patienten [13]. 

Fördelen med CT- colon är att den förutom att vara bra på att påvisa förändringar i colon 

också kan påvisa annan patologi utanför tarmen, t.ex. eventuella lever och körtelmetastaser 

men också många bifynd som t.ex. njursten, gallsten och cystor [12].  

Nackdelen med undersökningen är att stråldosen är relativt hög [13] och att vävnadsprover 

från förändringarna som påvisas ej kan tas [12]. 
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2.5.2 Koloskopi 

Rektum kan undersökas med rektoskopi. Vid en rektoskopi undersöks patienten upp till 

sigmoideum. Behöver hela tarmen undersökas görs en fullständig koloskopi. Då förs ett 

flexibelt endoskopiinstrumen, ett koloskop, upp i tarmen [5]. På koloskopet finns monterat en 

kamera längst fram och via den erhålles på en högupplöst dynamisk bild av colon. 

Slemhinnan syns väl och även polyper och andra sjukliga förändringar [14].  

En viktig fördel med koloskopi är att polypektomi kan utföras. Det innebär att läkaren via 

koloskopet kan ta bort polyper med hjälp av en elektrisk slynga i direkt samband med 

undersökningen. Det går även att biopsera polyper via koloskopet vilket ökar den diagnostiska 

säkerheten [1, 16].  

Nackdelen med koloskopi är risken för perforation av tarmen [16]. En annan nackdel är att 

patienter ofta upplever koloskopin som besvärlig [1]. 

Koloskopin blir ofullständig om koloskopet inte når till cekum d.v.s. att inte hela colon blivit 

undersökt. Problemet kan uppstå om tarmen inte är tillräckligt laxerad eller det uppkommer 

kramper i colon som gör att undersökningen blir smärtsam och obehaglig alternativt om 

patienten är orolig och inte klarar av att slutföra undersökningen [17]. Även anatomiska 

förhållanden och tidigare operationer i buken kan omöjliggöra en koloskopi [1]. 

2.6 Problemformulering 

Eftersom coloncancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige där incidensen hela 

tiden ökar så är det viktigt att diagnostiseringen är så optimal som möjligt och det viktigt att 

veta vilken metod som är bäst när det gäller att upptäcka de farliga maligna polyperna. Det är 

viktigt att veta vilken metod som fungerar bäst ur ett diagnostiskt perspektiv. Därav valdes det 

att undersöka vilken metod som är bäst av CT- colon och koloskopi. 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet är att ta reda på om CT- colon är lika bra eller bättre än koloskopi för att påvisa polyper 

i colon. 
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4. METOD 

4.1 Design  

Uppsatsen var en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström [18] och de vetenskapliga 

artiklarna har sökts i databasen Pubmed. Sökorden som används I fri text var ”CT- 

colonography colon cancer”,  “CT- colonography versus colonoscopy”. 

 “Colonography, Computed Tomographic and Colonoscopy” har sökts som MeSH termer. 

4.2 Urval 

Begränsningar lades till i sökningen för att få ett mer specificerat resultat. Inklusionskriterier 

var att artikeln skulle vara vetenskaplig, kvantitativ, skriven på engelska och publicerad 2003 

eller senare. Då antalet träffar i de första sökningarna blev för många så begränsades årtalet 

ytterligare till publicerad 2008 eller senare. Exklusionskriterierna var om artikeln var en 

litteraturstudie eller om artikeln inte kunde ge svar på frågeställningen till denna 

litteraturstudie. Vid varje sökning valdes ett visst antal abstrakt ut utifrån titeln för närmare 

granskning (urval 1, se bilaga 1). Abstrakten lästes på de utvalda artiklarna och utifrån om 

artikeln uppfyllde inklusionskriterierna valdes artikeln för att läsas i sin helhet samt 

kvalitetsgranskas (urval 2). De artiklar som svarade på syftet och frågeställningen för denna 

studie inkluderades (urval 3). Två av artiklarna har hittats genom referenslistor ifrån review- 

artiklar. Dessa är beskriva som manuellt sökta artiklar (se bilaga 1). Artiklarna har 

sammanställts för att få en bättre bild av innehållet i artikeln (se bilaga 2). 

4.3 Analys och etiska överväganden 

Artiklarna har granskats och översatts med hjälp av lexikon i flera omgångar för att undvika 

missförstånd och felöversättning. Fakta som varit intressant för denna litteraturstudie har 

strukits under och skrivits ner för att kunna användas i resultatet.  

Enligt Forsberg och Wengström är det viktigt att etiskt granskade artiklar används för att få ett 

rättvist resultat. De valda artiklarna granskades om de blivit etiskt godkända att genomföras. 

Alla artiklar som ingår i studien har fått ett etiskt godkännande. Det innebär att artiklarna 

blivit granskade innan publicering [18]. 
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5. RESULTAT 
 

5.1 Generell jämförelse mellan CT- colon och koloskopi 

Badiani S et al. [19] har genomfört en studie där samtliga patienter genomgick en CT- colon 

undersökning. Därefter utfördes en uppföljande koloskopi undersökning inom 1 år. De 

patienter som inte påvisade cancer vid CT- colon presenteras om sant negativa, om 

koloskopin också var negativ. De patienter som inte uppvisade polyper vid CT- colon och 

koloskopi presenterades som sant- positiv. Total diagnostiserades 56 patienter med 59 

tumörer där alla visade sig vara cancer. Endast 3 små tumörer missades med CT- colon. 

Sensitiviteten för att påvisa coloncancer med CT- colon beräknades till 94,9 %. 

Sammanfattning: CT- colon har en hög sensitivitet för att påvisa coloncancer hos patienter 

med symtom talande för detta.  

 

5.2 Jämförelse av CT- colon och koloskopi vid polyper 6 – 10 mm 

Thomson et al. [20] har gjort en studie där alla deltagande patienter hade symtom på 

coloncancer och samtliga fick genomgå såväl koloskopi som CT- colon. Koloskopin påvisade 

polyper och cancer hos 42 % av patienterna. CT- colon påvisade polyper och cancer hos 35 % 

av patienterna. Hos nio av dessa patienter kunde koloskopi påvisa cancer, åtta av dessa kunde 

även påvisas med CT- colon. Sensitiviteten för att påvisa polyper större än eller lika med 6 

mm beräknades till 71 % för CT- colon. På CT- colon noterades även andra fynd, en patient 

visade sig ha en tumör på ena njuren och även cystor, gallstenar och njurstenar hittades vid 

CT- colonundersökningen.  

Författarna anser att vikten av en helt laxerad tarm är mycket viktig för diagnostiken.  

Sammanfattning: CT- colon är att föredra framför koloskopi gällande polyper större än eller 

lika med 6 mm. Denna studie visade på bättre resultat gällande denna storleksordning av 

polyper jämfört med tidigare studier. 

 Hoppe H et al. [21] har gjort en studie på patienter med symtom på rektalcancer. Initialt 

gjordes en CT- colon med en efterföljande koloskopi samma dag. 

Den totala sensitiviteten vid CT- colon för att upptäcka polyper 6 mm eller större var 76 % 

och specificiteten beräknades till 88 %. Om polyperna var större än 10 mm så steg 

sensitiviteten till 95 % och specificiteten till 98 %. 

Sammanfattning: CT- colon är en mycket bra metod för att påvisa rektala polyper i 
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storleksordningen 10 mm eller större. CT- colon kan anses komma att ha en stor betydelse att 

bli värdefull som screening metod för rektala polyper. 

I en studie av Benson et al. [22] hade alla patienter en medelhög risk för att drabbas av 

coloncancer. Adenomen delades in i olika grupper beroende på storlek, 5 mm eller mindre, 6-

9 mm och mindre än 10 mm. Av de patienter som genomgick koloskopi hade 10,3 % (n=176) 

adenom i storleksordningen 5 mm eller mindre och 7,8 %  ( n= 132) adenom  i 

storleksordningen 6-9 mm. I studien ingick också en grupp på 1307 patienter som blev 

undersökta med CT- colon. I denna grupp påvisades 0,4 % (n=5) ha adenom i 

storleksordningen 5 mm eller mindre, och 2,2 % (n=30) ha adenom i storleksordningen 6-9 

mm. Koloskopi upptäckte således flera adenom än CT- colon i storleksordningen 5 mm eller 

mindre samt i storleksordningen 6-9 mm. För att påvisa adenom 10 mm eller större var CT- 

colon och koloskopi jämförbara. Det var 15 av 1700 patienter som påvisades ha adenom 

större än 10 mm i koloskopigruppen och 4 av 1307 patienter påvisades ha adenom större än 

10 mm i CT- colongruppen. 

Sammanfattning: Det var inte således ingen signifikant skillnad mellan koloskopi och CT- 

colon vid förändringar 10 mm eller större. CT- colon är jämförbar med koloskopi gällande 

adenom större än 10 mm men betydligt sämre gällande adenom mindre än 9 mm.  

I en studie av Kim et al. [23] ingick en grupp patienter som blev undersökta med CT- colon 

och en annan grupp av patienter som undersöktes med koloskopi.  Polyperna som påvisades i 

respektive grupp delades in efter hur stora de var, 6-9 mm räknades som små polyper och de 

som var större än eller lika med 10 mm räknades som stora polyper. Med CT- colon påvisades 

164 polyper större än eller lika med 10 mm och 404 polyper 6 mm eller större. Motsvarande 

siffror för koloskopi var 134 st respektive 424 st.   

Sammanfattning: Båda metoderna har likartad förmåga att påvisa avancerade neoplasier, dvs 

polypösa förändringar sam kan leda till cancer. CT- colon föredras dock framför koloskopin 

då risken för komplikationer visar sig mindre. 

Stoop et al. [24] har inbjudit patienter att delta i en screeningundersökning för rektalcancer. 

Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper. En grupp undersöktes med CT- colon och 

den andra gruppen undersöktes med koloskopi. Hos de patienter som genomgick CT- colon 

och där man påvisade polyper mellan 6-9 mm påvisades erbjöds dessa en uppföljande 

undersökning. Hos 84 patienter som gjort CT- colon hittades polyper större än 10 mm och de 

fick då göra en efterföljande koloskopi. I koloskopigruppen diagnostiserades 111 patienter 
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med avancerade neoplasier, 87 av dessa hade en polyp större än 10 mm.  

Sammanfattning: Båda dessa metoder att lika bra när det gäller att screena för avancerad 

neoplasi i colon. Faktorer som erfarenhet och kostnad får vägas in när det gäller vilken metod 

som väljs.  

 

Pineau et al. [25] bedömer förmågan att påvisa polyper hos CT- colon. De patienter som 

ingick i studien hade alla en genomsnittlig risk för coloncancer. Initialt utfördes en CT- colon 

som efterföljdes av en koloskopi. Totalt hittades 201 förändringar hos dessa 205 patienter. För 

polyper i storleksordningen större än eller lika med 6 mm beräknades sensitiviteten för CT- 

colon till 84,4 % och specificiteten till 83,1%. För polyper större än eller lika med 10 mm 

beräknade sensitiviteten samt specificiteten till 90 % respektive 94,6 %.  

Studien visar att CT- colon har en hög sensitivitet för att påvisa polyper i storleksordningen 6 

mm eller större.  

 

5.3 Jämförelse CT- colon och koloskopi vid polyper 10 mm eller större 

Van Gelder et al. [26] jämför CT- colon med koloskopi hos patienter med ökad risk att 

utveckla rektalcancer. Metodernas förmåga att påvisa stora polyper d.v.s. polyper i 

storleksordningen 10 mm eller större jämfördes. Initialt utfördes CT- colon därefter utfördes 

samma dag även en koloskopi. Polyper som mätte 6 mm eller mer inkluderades i resultatet.  

Hos 38 av de undersökta patienterna kunde 48 stora polyper påvisas med koloskopi . Av dessa 

48 stora polyper kunde CT- colon påvisa 37 dvs 77 %. Nio av dessa polyper var platta och 

missades utav den anledningen på CT- colon undersökningen.  

Sammanfattning: CT- colon och koloskopi har en likartad förmåga att påvisa stora polyper 

men att koloskopi är bättre när det gäller att påvisa platta polyper. 

 

Atkin et al. [27] jämför vilken metod som bäst kan diagnostisera polyper större än 10 mm hos 

patienter med symtom på coloncancer. Patienterna delades slumpmässigt in i två grupper och 

fick göra antingen koloskopi (n=1072) eller CT- colon (n=538). Av de patienter som 

undersöktes med CT- colon fick 30 % gå vidare med en fortsatt utredning av colon jämfört 

med 8 % av patienterna som gjorde koloskopi. Det var en signifikant skillnad mellan könen, 

männen fick oftare göra en kompletterande colonutredning efter CT- colon då män oftare har 

flera polyper än kvinnor. Detta har även visats i andra studier. Det var fler kvinnor som fick 

komplettera den gjorda koloskopin då det visar sig att kvinnor har svårare att tolerera en 
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koloskopi. Av de 1047 patienter som gjorde koloskopin diagnostiserades 119 stycken med 

rektalcancer. Av de 533 patienter som genomgick CT- colon diagnostiserades 57 stycken med 

rektalcancer. CT- colon missade 1 av 29 polyper som utvecklats till cancer och koloskopi 

missade ingen.  

Sammanfattning: CT- colon är en bra och känslig metod för att hitta polyper (10 mm eller 

större) som kan utvecklas till cancer.  

 

5.4 Jämförelse CT- colon och koloskopi vid platta polyper 

I en studie av Sakamoto et al. [28] har alla patienter genomgått koloskopi och CT- colon 

under samma dag. Koloskopin gjordes först och användes som en referens därefter utfördes 

CT- colon. Totalt påvisades 460 polyper som uppmäter till 2 mm eller större. Åtta av 

förändringarna diagnostiserades som cancer. Av de förändringar som påvisades vara cancer 

via koloskopi kunde alla 8 hittas med CT- colon. Sensitiviteten för att hitta platta polyper med 

CT- colon var 31,3% för polyper mellan 2-3 mm, 44,4% för polyper 4-5 mm, och 87,5% för 

polyper större än 6 mm. Sensitiviteten för icke platta polyper i samma storleksordning var 

47,6 %, 79 % respektive 91,7 %. Den totala sensitiviteten för att med CT- colon påvisa platta 

polyper var 47,6% jämfört med 64,1 % för vanliga polyper, vilket är en signifikant lägre 

skillnad.  

Sammanfattning: CT- colon är bra att upptäcka platta polyper om de är större än 6 mm, är 

polyperna mindre än 6 mm är de fortfarande svårare att upptäcka.  

 

5.5 Jämförelse mellan lågdos CT- colon och koloskopi  

 Innaccone et al. [29] använder sig av CT- colon med reducerad stråldos och jämför den med 

koloskopins förmåga att påvisa polyper. Såväl CT- colon som koloskopi utfördes samma dag. 

Totalt påvisade koloskopi 22 cancrar och 74 polyper hos patienterna som ingick i studien. Av 

de polyper som påvisades var 37 stycken i storleksordningen 5 mm eller mindre, 24 stycken i 

storleksordningen i 6-9 mm och 13 stycken i storleksordningen 10 mm eller större. 

Sensitiviteten för lågdos CT- colon att påvisa polyper 5 mm eller mindre var 51,3 % för 

polyperna mätande 6 -9 mm 83,3 % och 100 % för polyperna mätande 10 mm eller större. 

Samtliga cancrar sågs vid CT- colonundersökningen. 

Sammanfattning: Lågdos CT- colon är en bra metod för att påvisa rektalcancer samt polyper 

större än 6 mm. 
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5.6 Jämförelse vid mätning av polyper  

Barancin et al. [30] jämför förmågan att storleksbestämma polyper hos CT- colon respektive 

koloskopi. Totalt hittades 59 polyper i storleksordningen 5 mm eller större med hjälp av CT- 

colon. 5,1 % av dessa polyper uppmättes till mindre än 6 mm, 62,7% uppmättes till 6-9 mm 

och 32,2 % var i storleksordningen 10 mm eller större. 

Dessa patienter fick därefter genomgå en koloskopi där endoskopister som genomförde 

koloskopin inte kände till polypens storlek som den tidigare uppmättes på CT- colon 

undersökningen. Vid koloskopin hittades 56 av de tidigare påvisade polyperna.  Dessa 

polyper mättes av endoskopisten dels via en probe och dels rent visuellt. Därefter mättes 

polyperna med linjal omedelbart efter att de tagits bort av koloskopister och slutligen även 

sedan de monterats i formalin.  Polyperna blev således kontrollmätta via fem olika tillfällen. 

Sammanfattning: Det var ingen signifikant skillnad mellan CT- colon och koloskopi gällande 

deras förmåga att storleksbestämma polyper mätande 6 mm eller större.  
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6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet och frågeställningen besvaras genom 12 artiklar. De artiklarna som valts ut har svarat 

på denna litteraturstudies frågeställning. Det finns mycket skrivet inom detta område och det 

är viktigt med en begränsning för att hitta det mest aktuella resultatet som kan svara på 

frågeställningen. Det kan vara svårt att få fram relevanta studier som är aktuella. Många fler 

studier har gjorts inom området för 10-15 år sedan då CT- colon var en helt ny metod och 

barium med dubbelkontrast ännu användes som röntgenmetod att undersöka colon. Dessa 

studier valdes att inte tas då användandet av kolonröntgen med bariumkontrast är en utdöende 

metod som allt mer ersätts av CT- colon.  

En artikelgranskning har gjorts enligt checklistan (se bilaga 3). Kvalitetsbedömningen gick till 

så att om artikeln kunde ges 75 % 4:or och 25 % 3:or så bedömdes den som hög, 60 % 3:or 

och 4:or blev medel och under 60 % angavs som låg kvalitet. Artiklar med låg kvalitet 

exkluderades ur denna litteraturstudie. Det kan vara svårt att kvalitetsbedöma vilken nivå en 

artikel ligger på och det hela är en tolkningsfråga för den som granskar. En annan granskare 

skulle kunna göra en annan bedömning av kvaliteten. Artiklarna är olika uppbyggda vilket gör 

att tolkningen av deras kvalitet kan variera. Kvalitetsbedömning är ändå viktigt då artiklarna 

bör hålla en hög nivå för att vara relevanta till litteraturstudien. Graderas en artikel till låg 

kvalitet bör denna inte användas i en studie då den saknar vissa delar som gör den 

vetenskaplig och korrekt.  

Resultatet har sammanställts på ett sätt som gör det enkelt att få en överblick av vad varje 

artikel handlar om. Det kan vara mer intressant att göra en sammanställning av varje artikel i 

en löpande text.  

6.2 Resultatdiskussion 

CT- colon ger en bild av hela buken och inte bara tarmen vilket leder till att metastaser, 

lymfkörtlar och annan patologi kan påvisas på en och samma undersökning. Men hjälp av CT- 

colon så kan polyper och andra förändringar mätas [31]. Enligt Sutherland et al så är det en 

klar fördel att CT- colon ger en bild av hela buken [32]. I Thomson et al. studie påvisas andra 

fynd än bara de i colon. Den patient i artikeln som diagnostiserades med njurcancer skulle 

aldrig kunna få den diagnosen via enbart koloskopi. Detta ger CT- colon en förde jämfört med 

koloskopi, men en nackdel är att CT- colon innebär en hög stråldos till patienten [20].  
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Koloskopi ger en bra bild av tarmen och har en högre sensitivitet att upptäcka små polyper 

mindre än 6 mm [1]. Genom koloskopin kan också biopsier tas på polyperna oavsett storlek 

[1,13]. Detta innebär att om något polypmisstänkt påvisas med CT- colon så måste patienten 

genomgå en koloskopi för att om möjligt biopsera eller ta bort polypen. En annan klar fördel 

för koloskopin är att den inte ger någon strålning till patienten, vilket gör den bättre ur 

strålskyddssynpunkt än CT- colon.  

Nackdelar med koloskopi är att många patienter upplever undersökningen som obehaglig och 

smärtsam varför smärtlindring och sedering ofta måste ges. Vissa gånger går det inte att 

genomföra en fullständig koloskopi p.g.a. anatomiska förhållanden i tarmen varför 

undersökningen då oftast kompletteras med en CT colon. 

Pickhardt et al. har gjort en metaanalys angående vilken metod, koloskopi eller CT- colon, 

som har högst sensitivitet. De kommer fram till att CT- colon har en hög sensitivitet att 

upptäcka coloncancer [33]. Det är samma resultat som denna litteraturstudie kommer fram till 

[19-23, 25, 27-29]. Enligt metaanalysen missades inga polyper eller förändringar med CT- 

colon [33]. Här finns en skillnad mot andra artiklar vilka rapporterar att CT- colon har missat 

vissa av polyperna [19,26]. I Van Gelder et al. studie är det tre platta polyper som missats och 

att en av dessa var ett adenom och en annan en redan utvecklad cancer. Enligt de författarna 

måste utvecklig och forskning genomföras för att CT- colon ska kunna hitta platta polyper 

[26]. 

I studierna [20-30] delas polyperna upp efter storlek, och det visar sig i alla studier att 

sensitiviteten för att CT- colon ska upptäcka polyperna blir högre ju större polyperna mäter. I 

två av artiklarna är det endast polyper på 10 mm eller större som varit av intresse där är 

sensitiviteten hög, runt 90 %, för CT- colon. Där har CT- colon en liknande sensitivitet som 

koloskopin [26,27]. I resten av artiklarna som tagits med till denna studie har CT- colon och 

koloskopi olika sensitivitet för olika storlekar på polyperna [19-25,28-30]. Det är enkelt att 

läsa av resultatet och dra slutsatsen utifrån detta. Studier visar att koloskopi är att föredra vid 

polyper mindre än 6 mm och att koloskopi har högre sensitivitet än CT- colon. Det som är det 

viktiga i detta är att polyper som mäter 5 mm och mindre ofta inte är av intresse då det är stor 

sannolikhet att de inte riskerar att genomgå en malign utveckling. Många av studierna i detta 

resultat visar samma sak, koloskopi är att föredra vid polyper 5 mm eller mindre men att dessa 

polyper inte har ett diagnostiskt intresse [20-22, 24-25, 28-29].  

Martín-López et al. har även de gjort en systematisk analys om vilken metod som kan anses 

som den bästa. De kommer fram till att polyper som mäter 6 mm eller mindre är lättare att 
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diagnostisera med koloskopi och att CT- colon inte kan anses som en bra metod att använda 

för dessa. Även här anser författarna att polyper som mäter mindre än 6 mm inte är av ett 

diagnostiskt intresse. Vid polyper runt 10 mm så har den diagnostiska förmågan ökat och CT- 

colon är jämförbar med koloskopi [34]. Det är liknande vad denna litteraturstudie har kommit 

fram till. Det visar att mycket forskning har gjorts och att det för det mesta är liknande resultat 

som presenteras i alla studier. Det ger resultaten som presenteras en hög trovärdighet.  

Robert El-Maraghi et al. har undersökt och utvärderat CT- colon med lågdos. De anser att CT- 

colon med lågdos är en bra metod att använda [35]. I Innaccone et al. används också CT- 

colon med lågdos, artikeln kommer fram till likande resultat, men att det är viktigt att 

polyperna är 6 mm eller större [29]. Eftersom stråldosen är reducerad så blir det en förändring 

av bildkvaliteten vilket kan påverka förmågan att se väsentliga polyper [34]. Även Iannaccone 

et al. har gjort en studie angående att använda CT- colon med lågdos. De anser i artikeln att 

CT- colon kan användas för att påvisa polyper 6mm eller större, författarna anser att polyper 

mindre än 6 mm bör bara undersökas med koloskopi för att hittas [36]. Eftersom strålningen 

är lägre så anser författaren till denna litteraturstudie att det är en spännande utveckling och 

att fler studier bör göras på detta. Kan en CT- colon lågdos göras så skulle CT- colon bli ett 

ännu bättre alternativ när colon ska undersökas.  

Vid granskning av dessa två metoder är det både patient och det diagnostiska syftet som måste 

lyftas fram. I denna studie har det valts att fokuseras på det diagnostiska syftet och 

patientupplevelsen har lämnats lite åt sidan. Två av artiklarna i denna litteraturstudie tar upp 

vad patienterna anser om de båda metoderna. I dessa studier har patienterna genomgått båda 

undersökningarna och det är CT- colon som föredras och är skonsammast för patienterna 

[20,27]. von Wagner et al. har gjort en studie som bekräftar att patienterna föredrar CT- colon 

och att de anser det vara en bekvämare undersökningsmetod [37]. Sutherland och Coyle et al. 

anser att båda metoderna är acceptabla bland patienterna men att det är laxeringen som 

patienterna upplever som jobbigast [31]. Enligt författaren till denna litteraturstudie så har 

egna erfarenheter inom vården bekräftat att laxeringen i samband med fasta varit en mycket 

jobbig del för många patienter och de har upplevt obehag. Författaren till denna studie anser 

att CT- colon har varit en mer accepterad metod bland patienterna, då smärtan är mindre och 

undersökningen i sig inte upplevs lika påfrestande.  Det är viktigt med patientupplevelsen, det 

är viktigt att lyssna på patienten hur denne upplever undersökningsmetoderna. 

Röntgensjuksköterskan möter de patienter som ska genomgå en CT- colon. Patienten måste 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037198X0900025X
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känna sig trygg och det är vårt ansvar som röntgensjuksköterska att se till att upplevelsen blir 

så bra som möjligt för patienten.   

I denna studie har en rad olika studier tagits med. De visar i många fall samma sak, att båda 

metoderna är bra och bör användas i diagnostiskt syfte men även som screening hos patienter 

med nära familjemedlemmar som drabbats av coloncancer.  

När en patient söker för diffusa symtom samt blodig avföring så bör en CT- colon göras som 

första del i utredningen. För att hitta de stora polyper som är av diagnostiskt intresse.  

7. KONKLUSION  

Denna studie visar att CT- colon är en lika bra metod som koloskopi för att påvisa polyper 

större än eller lika med 6 mm. CT- colon påvisar även eventuell metastasering i buken och 

upplevs oftare som mindre obehaglig än koloskopi. CT- colon är därför ett mycket bra 

förstahandsval vid kartläggning av polyper i colon. 

CT- colon är den metod som bör väljas som första metod då de polyperna som är av intresse 

kan hittas för att sedan undersökas via en koloskopi.  
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Bilaga 1. Sökmatris på de sökningar genomförda i Pubmed och som manuell.  

Databas Sökord Datum Begränsni

ngar 

Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

rubriker 

Urval 2 

Lästa 

abstrakt 

Urval 3 

Valda 

artiklar 

Pubmed CT- 

colonograpy 

colon cancer 

8/4-13 5 år, 

engelska 

256 256 25 3  

Pubmed CT- 

colonography 

versus 

colonoscopy 

17/4-13 inga 70 70 10 2  

Pubmed 

med 

MeSH-

termer 

Colonography, 

Computed 

Tomographic 

and 

Colonoscopy 

26/4-13 10 år 182 182 23 6  

Manuell 

sökning 

Single-center 

study 

comparing 

computed 

tomography 

colonography 

with 

conventional 

colonoscopy 

17/4-13 inga 1 1 1 1 
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Bilaga 2. En sammanställning av artiklarna i den ordning de redovisas i resultatet samt 

kvalitetsgranskning.  

 

Författare, 

titel, år 

Design Antal 

patient

er 

Resultat Kvalitet 

1. Badiani S, 

Hernandez S-T, 

Karandikar S, et 

al. 

CT- 

colonography to 

exclude 

colorectal 

cancer in 

symptomatic 

patients. 

2011. 

Prospektiv 

studie 

n=1177 CT- colon är en bra metod 

och en känslig metod vid 

diagnostik av rektalcancer.  

 

Hög  

2.Roberts-

Thomson I, 

Tucker G, 

Hewett P, et al. 

Single-center 

study comparing 

computed 

tomography 

colonography 

with 

conventional 

colonoscopy. 

2008. 

Prospektiv 

studie 

n =227 Författarna anser att CT- 

colon är mer sensitiv än i 

tidigare studier, men att 

metoden är för ospecifik 

för att användas istället för 

koloskopi. 

Medel  

3. Hoppe H, 

Netzer P, 

Spreng A et al. 

Prospective 

comparison of 

contrast 

enhances CT- 

colonography 

and 

conventional 

colonoscopy for 

detection of 

colorectal 

neoplasms in a 

single 

institutional 

study using 

second-look 

colonoscopy 

Prospektiv 

studie. 

n =49 CT- colon visar sig ha hög 

sensitivitet och specificitet 

för att hitta kliniskt viktiga 

polyper på 10 mm eller 

större. Författarna anser att 

CT- colon har en viktig 

roll i screening efter retala 

polyper. 

Hög  
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with discrepant 

results. 

2004. 

4.Benson M, 

Dureja P, Gopal 

D, Reichelderfer 

M et al. 

A comparison of 

optical 

colonoscopy and 

CT- 

colonography 

screening 

strategies in the 

detection and 

recovery of 

subcentimeter 

adenomas. 

2010. 

Retroperspektiv n 

=3007 

Det var en signifikant 

skillnad mellan koloskopi 

och CT- colon. Författarna 

anser att CT- colon är 

jämförbar med koloskopi 

när det gäller att hitta 

avancerade och stora 

adenom. 

Hög  

5.Kim D, 

Pickhardt P, 

Taylor A, Leung 

W, et al. 

CT- 

colonography 

versus 

Colonoscopy for 

the Detection of 

Advanced 

Neoplasia. 

2007. 

Prospektiv 

studie 

n 

=6238 

Koloskopi och CT- colon 

visar sig ha liknande 

förmåga att upptäcka 

polyper.  

Medel  

6. Stoop E, de 

Haan M, de 

Wijkerslooth T, 

Boaauyt P, et al. 

Participation 

and yield of 

colonoscopy 

versus non-

cathartic CT- 

colonography in 

population-

based screening 

for colorectal 

cancer: a 

randomised 

controlled trial. 

2012. 

Randomiserad, 

kontrollerad 

studie. 

n 

=2258 

Både koloskopi och CT- 

colon visar sig ha en bra 

förmåga att upptäcka 

polyper. För att avgöra 

vilket som är bäst bör 

kostnader och effektivitet 

studeras. 

Hög  

7.Pineau B, 

Paskett E, Chen 

Prospektiv 

studie 

n =205 Studien visar att CT- colon 

har en hög sensitivitet att 

Medel  
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G-J, Espeland M 

et al. 

Virtual 

colonoscopy 

using oral 

contrast 

compares with 

colonoscopy for 

the detection of 

patients with 

colorectal 

polyps. 

2003. 

upptäcka signifikanta 

förändringar. Vid 

förändringar större än 6 

mm så ökar sensitiviteten 

för upptäckandet av 

förändringarna.  

 

8. Van Gelder 

R, Nio Y, Florie 

J, et al. 

Computed 

tomography 

colongraphy 

compared with 

colonoscopy in 

patients in 

increased risk 

for colorectal 

cancer. 

2004. 

Prospektiv 

studie 

n =288 Författarna kommer fram 

till att CT- colon och 

koloskopi har liknande 

möjlighet att diagnostisera 

stora polyper, 10 mm eller 

mer.  

Medel  

9. Atkin W, 

Dadswell E, 

Wooldroge K, et 

al. 

Computed 

tomographic 

colonography 

versus 

colonoscopy for 

investigation of 

patients with 

symptoms 

suggestive of 

colorectal 

cancer 

(SIGGAR): a 

multicentre 

randomised 

trial. 

2013. 

Randomiserad, 

kontrollerad 

multicenter studie 

n=1580 Både CT- colon och 

koloskopi kan 

diagnostisera coloncancer. 

Studien visar att CT- colon 

ofta kan medföra att andra 

undersökningar måste 

utföras, exempelvis 

koloskopi. Det innebär en 

ökad kostnad och ökad 

risk för att patienten ska 

känna ångest och må 

dåligt. 

Hög 

10. Sakamoto T, 

Mitsuzaki K, 

Utsunomiya D, 

et al. 

Retrospektiv 

studie 

n =351 CT- colon är bra för att 

upptäcka 

tjocktarmscancer, när 

förändringen mäter 6 mm 

Medel  
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Detection of flat 

colorectal 

polyps at 

screening CT- 

colonography in 

comparison with 

conventional 

polypoid 

lesions. 

2012 

eller mer. Är 

förändringarna mindre är 

det lätt att de missas på 

CT- colon. Däremot syns 

de på optisk koloskopi. 

11. Innaccone 

R, Laghi A, 

Catalano C, et 

al. 

Detection of 

colorectal 

lesions: lower-

dose multi-

detector row 

helical CT- 

colonography 

compared with 

conventional 

colonoscopy. 

2003. 

Prospektiv 

studie 

n =158 I denna studie använder de 

sig av reducerad stråldos 

för att se om CT- colon 

fortfarande har lika hög 

sensitivitet ur ett 

diagnostiskt perspektiv 

som vanlig CT- colon med 

full dos. Författarna anser 

att det går att använda 

lågdos om polyperna som 

upptäcks är 6 mm eller 

större.   

Hög  

12. Barancin C, 

Pickhardt P, 

Kim D et al. 

Prostective 

blinded 

comparison of 

polyp size on 

computed 

tomography and 

endoscopic 

colonoscopy. 

2011. 

Prospektiv blind 

studie. 

n =41 Patienterna har genomgått 

en CT- colon där polyper 

har hittats. Dessa patienter 

får sedan göra en 

koloskopi för att mäta om 

CT- colon och koloskopi 

har liknande mätta mått.  

Medel  

 

 


