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ABSTRAKT  

Bakgrund: Barn med vesikoureteral reflux (VUR) har sedan länge diagnostiserats via 

voiding cystourethrography (VCUG) som sker under genomlysning. En annan metod har 

tillkommit, voiding urosonography (VUS), vilken är ultraljudsbaserad. Denna metod har visat 

sig pålitlig för att diagnostisera VUR hos barn. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra vilken radiologisk undersökning som är 

lämpligast, VCUG eller VUS, för att diagnostisera barn med misstänkt vesikoureteral reflux. 

Frågeställning: Vilken sensitivitet har VUS att detektera VUR hos barn? 

Metod: Detta är en litteraturstudie där en systematisk artikelsökning utfördes i databasen 

PubMed. Efter ett antal urval samt en kvalitetsgranskning återstod nio artiklar vilka ligger till 

grund för denna studie.   

Resultat: Litteraturstudien visar att VUS detekterar fler fall av VUR än VCUG. Sensitiviteten 

för VUS att detektera VUR med VCUG som referensmetod är mellan 80 – 100 % i denna 

studie. 

Konklusion: VUS är en sensitiv och strålningsfri metod vilken detekterar fler fall av VUR än 

VCUG.  

 

Nyckelord: Vesico- ureteral reflux, voiding cystourethrography, voiding urosonography. 
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1. INLEDNING 

Barn med vesikoureteral reflux (VUR) diagnostiseras ofta via röntgenundersökningen voiding 

cystourethrography (VCUG) som sker under genomlysning. Denna metod utsätter dock barnet 

för joniserande strålning [1]. Barn är känsligare än vuxna för joniserande strålning [1] varpå 

intresset väcktes hos författaren att finna alternativa metoder att diagnostisera dessa barn. 

Författaren till denna litteraturstudie fann en alternativ diagnostisk metod, voiding 

urosonography (VUS), vilken är ultraljudsbaserad och innebär att barnet inte utsätts för 

joniserande strålning. Information om denna metod utförs på de Svenska röntgenklinikerna 

finns inte. Detta tolkade författaren som att metoden ännu inte har etablerats i Sverige vilket 

skapade ett intresse att fördjupa sig inom området. 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Vesikoureteral reflux 

VUR betyder backflöde av urin från urinblåsan till de övre urinvägarna. Det är ett vanligt 

tillstånd, speciellt under de tidiga barnåren, och har en tendens att spontant förvinna under 

uppväxten. En låggradig reflux förvinner spontant i större utsträckning än en höggradig. VUR 

är fyra gånger så vanligt hos flickor än hos pojkar dock inte under spädbarnsåret då det är 

relativt jämt fördelat mellan könen [2]. Enligt studien av Celik et. al. [3] förekommer VUR 

hos ca 1 % av populationen barn. 

 

VUR kan vara primär eller sekundär där den primära typen beror på en felaktig utveckling av 

den vesikoureterala övergången. Den sekundära beror på förändringar i blåsväggen som i sin 

tur beror på annan patologi t.ex. uretravalvel. VUR graderas från ett till fem där ett är den 

lindrigaste typen utan dilatation och fem är den svåraste med kraftig dilatation av de övre 

urinvägarna [2]. VUR grad I och II är av mindre klinisk betydelse [4]. 
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Barn med VUR löper en ökad risk för uppåtstigande urinvägsinfektioner vilket kan leda till att 

njurarna tar skada. Barn med grav VUR behandlas därför med antibiotikaprofylax i syfte att 

minimera risken för urinvägsinfektion [4]. De barn som trots antibiotikaprofylax drabbas av 

upprepade urinvägsinfektioner kan behandlas kirurgiskt via öppen kirurgi eller via 

endoskopisk injektionsbehandling. Via öppen kirurgi botas barnen till hundra procent medan 

de endoskopiska behandlingsresultaten är mer osäkra [2].  

 

2.2 Radiologisk diagnostik 

Barn med en febril urinvägsinfektion utreds inledningsvis via ultraljud av njurarna i syfte att 

detektera hydronefros som kan orsakas av reflux.  För att detektera och gradera VUR används 

ofta den radiologiska undersökningen VCUG. För uppföljning av barn där VUR påvisats 

genom VCUG kan nuklearmedicinsk diagnostik, isotop-VCUG, användas vilken ger lägre 

joniserande strålning [2]. En annan ultraljudsledd metod har även tillkommit, VUS, vilken har 

visat sig var en pålitlig metod för att detektera VUR enligt Riccabona et. al. [5].  

 

2.2.1 Voiding cystourethrography 

VCUG är en röntgenundersökning av urinvägarnas anatomi och fysiologi. Urinblåsan 

kateteriseras och töms på urin. När patienten ligger på rygg administreras jodhaltigt 

kontrastmedel i låg koncentration via blåskatetern genom droppinfusion till urinblåsan. 

Genom intermittent genomlysning kontrolleras påfyllnaden och bilder tas i olika projektioner 

för att påvisa en eventuell reflux. När blåsan bedöms som fylld avbryts infusionen och 

blåskatetern avlägsnas. Patienten ombeds att urinera och miktionen kontrolleras via 

genomlysning och bildtagning i olika projektioner. Små barn kan uppleva det svårt att urinera 

på kommando varpå tålamod krävs av den som utför undersökningen. Även översiktsbilder 

inkluderande njurarna tas för att detektera och gradera reflux [2].  

 

2.2.2 Ultraljud  

En ultraljudsundersökning av urinvägarna har hög diagnostisk säkerhet, är noninvasiv och 

utsätter inte patienten för någon joniserande strålning. Föreligger misstanke om hydronefros 

kan detta besvaras med hög säkerhet [2]. 
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2.2.3 Voiding urosonography 

VUS är en ultraljudsledd undersökning av urinvägarna i syfte att detektera och gradera VUR 

[4]. Enligt en studie av Duran et. al. [6] utförs en VUS enligt följande. Urinblåsan 

kateteriseras och töms på urin. Katetern ansluts sedan till en 500 ml plastpåse med 

koksaltlösning. En ml beredning av ultraljudskontrastmedlet, SonoVue, injiceras sedan i 

plastpåsen med koksaltlösning och skakas försiktigt för att erhålla en homogen lösning. En 

manometer används för att få ett konstant tryck över kontrastmedelslösningen. Urinblåsan 

fylls sedan till dess maximala kapacitet. När barnet urinerar studeras urinvägarna med 

ultraljud. Då VUR kan uppträda intermittent upprepas påfyllnad och miktion, cyklisk 

undersökning, om möjligt för att vara säker på att inte missa eventuell patologi. Under sista 

miktionen avlägsnas katetern i syfte att även studera urethra. Förekommer kontrastmedel i 

uretären eller njurbäckenet definieras det som VUR [6].  

 

2.3 Tidigare forskning  

I en studie av Darge K [7] presenterades studier där jämförelser mellan VCUG och VUS 

utförts för att diagnostisera VUR. Denna studie innefattade 18 studier med sammanlagt 1338 

patienter och 2893 njurar/uretärer. Författaren fann att med VCUG som referensmetod hade 

VUS en sensitivitet mellan 57 – 100 % att detektera VUR. Av de ingående njurarna/uretärerna 

hos patienterna detekterades 19 % enbart genom VUS och 10 % enbart genom VCUG [7].  

 

2.4 Riktlinjer 

I en studie av Riccabona et. al. [5] presenterades rekommendationer vad gällande pediatrisk 

urogenital bildtagning. Rekommendationerna var baserade på en vetenskaplig konferens 

mellan European Society of Uroradiology (ESUR) och European Society of Paediatric 

Radiology (ESPR). Riccabona et. al. [5] presenterade riktlinjer vad gällande hur en VCUG 

bör utföras för att minimera antalet bilder men även erhålla en tillräckligt god diagnostisk 

undersökning för att minimera strålbelastningen. Indikationer för en VCUG var bland annat 

febril och återkommande urinvägsinfektion och uretravalvel. De upprättade även riktlinjer för 

hur en VUS bör utföras samt vid vilka indikationer. De lämpliga indikationerna för VUS var 

enligt följande; Första undersökningen för VUR hos flickor, uppföljning för VUR och vid 

screening hos familjer [5]. Patologiska förändringar i urethra med eller utan VUR är extremt 
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ovanligt hos flickor vilket möjliggör att de kan undersökas initialt för VUR misstanke genom 

VUS [7]. 

 

2.5 Problemformulering 

Barn med VUR har sedan länge diagnostiserats med VCUG trots att en nyare diagnostisk 

metod tillkommit. VUS är en ultraljudsledd metod där barnet inte utsätts för någon 

joniserande strålning. Barn är känsligare än vuxna för joniserande strålning. VUS har ännu 

inte etablerats i Sverige vilket kan bero på en rad olika anledningar däribland; Att adekvat 

utbildning av radiologer inom VUS diagnostik behöver utföras vilket är tidskrävande och 

leder till kostnader för verksamheten.  En annan orsak kan vara att det kontrastmedel som 

används vid VUS idag, SonoVue, inte är godkänt för barn under 18 år eller för intravesikalt 

bruk [8]. Tidigare forskning har visat att VUS har en god sensitivitet att detektera VUR hos 

barn varpå författaren till denna litteraturstudie önskar att titta närmare på detta.  

  

3. SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra vilken radiologisk undersökning som är 

lämpligast, VCUG eller VUS, för att diagnostisera barn med misstänkt vesikoureteral reflux. 

 

3.1 Frågeställning 

Vilken sensitivitet har VUS att detektera VUR hos barn? 

 

4. METOD 

Denna studie är en litteraturstudie där vetenskapliga artiklars resultat svarar på denna 

litteraturstudies syfte och frågeställning.  
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4.1 Sökmetod 

En systematisk artikelsökning i databasen PubMed genomfördes utifrån Örebro 

universitetsbiblioteks hemsida. Både fria sökord och söktermer, medical subject headings 

(MeSH), användes. Det är viktigt att använda både fria sökord och MeSH- termer då det 

skapar en balans mellan sensitivitet och precision i sökningen enligt Willman et. al. [9]. De 

sökord som tillämpas var enligt följande; Vesico-ureteral reflux, voiding urosonography, X-

rays, VCUG, VUS och SonoVue. Sökorden kombinerades med den booleska söktermen AND. 

Att kombinera sökord med booleska söktermer medför att sökningen riktas till ett avgränsat 

område [9]. De begränsningar som användes vid sökningen var enligt följande; Publication 

dates: 10 years, Species: Humans och Child: Birth- 18 years. Även en manuell sökning 

genomfördes utifrån de åtta valda artiklarnas referenslistor där tre studier återfanns vilka 

verkade relevanta.  

 

4.2 Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier vilka valdes inför denna litteraturstudie var enligt följande; 

Originalartiklar, skrivna på engelska, utförda på människor och publicerade de senaste tio 

åren.  

 

4.3 Urval 

Det utfördes tre urval utifrån de antal träffar som erhölls vid båda sökningarna. Inledningsvis 

lästes titeln på samtliga artiklar. De artiklar vars titlar verkade relevanta för denna 

litteraturstudie valdes ut enligt urval 1. Därefter lästes abstraktet på de valda artiklarna där 

några valdes ut för att granskas i sin helhet enligt urval 2. De artiklar vilka svarade på 

litteraturstudiens syfte och frågeställning kvalitetsgranskades enligt en mall av Willman et. al. 

[9]. De som uppfyllde kvalitetsgranskningen valdes ut enligt urval 3. Den manuella sökningen 

genererade tre studier där två valdes bort vid kvalitetsgranskningen. Artikelsökningen samt 

urvalen presenteras i en sökmatris, bilaga 1. 
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4.4 Analys och etiska överväganden 

De nio ingående artiklarna som ansågs svara på denna litteraturstudies syfte och frågeställning 

analyserades och sammanställdes i en artikelsammanfattning inkluderande resultatet från 

kvalitetsgranskningen, bilaga 2.  

 

I två av de ingående artiklarna återgavs ingen information vad gällande sensitiviteten för VUS 

med VCUG som referensmetod. Sensitiviteten beräknades därför med hjälp av följande 

formel; a/(a + c), där a står för antalet sant positiva (sjuka vilka klassificeras som sjuka) och c 

står för antalet falskt negativa (sjuka vilka klassificeras som friska) [10].  

 

Etiska överväganden vad gällande urval och presentation av resultatet bör utföras vid 

systematiska litteraturstudier enligt Forsberg et. al. [11]. De ingående artiklarna i denna 

litteraturstudie är etiskt granskade och godkända i enlighet med litteraturen [11]. I ett antal 

artiklar återfanns inte information vad gällande etisk granskning i artiklarna. Författaren sökte 

då i tidskrifterna där artiklarna publicerats där information om etisk granskning för 

publikation återfanns i alla tidsskrifterna. Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien 

kommer också att presenteras både de som stödjer författarens egen åsikt samt de som inte 

stödjer den. Författaren kommer opartiskt att granska och presentera materialet. 

 

5. RESULTAT  

Resultatet från de ingående artiklarna presenteras i löpande text utifrån denna litteraturstudies 

syfte och frågeställning. Sensitiviteten för VUS med VCUG som referensmetod illustreras i 

en tabell, bilaga 3, där även könsfördelningen på de ingående patienterna i studierna 

presenteras. 

 

5.1 Sensitiviteten för VUS med VCUG som referensmetod  

I studien av Wong et. al. [12] var ett av syftena att jämföra VUS med VCUG för att 

diagnostisera VUR hos barn. I denna tvärsnittsstudie genomgick 31 barn, 62 njurar/uretärer, 

två cykler VUS med kontrastmedlet SonoVue med efterföljande två cykler VCUG under 

samma besök. VUR detekterades hos 14/62 njurar/uretärer. Utav dessa påvisades fem genom 

båda metoderna och nio enbart genom VUS. Med VCUG som referensmetod var 
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sensitiviteten för VUS 100 %. Författarna beskriver i dess konklusion att VUS är en pålitlig, 

sensitiv, säker och strålningsfri metod att utreda VUR hos barn [12].  

 

I Ključevšek et. al. [13] prospektiva studie var syftet att utvärdera om VUS säkert kan ersätta 

VCUG under första levnadsåret för att detektera VUR. I studien ingick 66 barn, 132 

njurar/uretärer, som genomgick en initial ultraljudsundersökning av urinvägarna för att avgöra 

njurstorleken, njurparenkymet, hydronefros och urinblåsans status. Därefter utfördes en VUS 

med kontrastmedlet SonoVue med efterföljande VCUG under samma besök. Resultatet från 

VUS jämfördes med referensmetoden VCUG. VUR detekterades hos 16/132 njurar/uretärer 

genom VCUG. Alla dessa 16 bekräftades via VUS vilken även fann ytterligare 26 

njurar/uretärer med VUR. Detta gav 42/132 fall av VUR sammanlagt. Med VCUG som 

referensmetod för att detektera VUR hade VUS en sensitivitet på 100 %. I dess konklusion 

beskriver författarna att VUS säkert kan ersätta VCUG för att detektera VUR hos barn under 

första levnadsåret [13]. 

 

I studien av Kis et. al. [14] var syftet att utvärdera sensitiviteten för VUS i jämförelse med 

VCUG. I denna tvärsnittsstudie utförde 183 barn, 366 njurar/uretärer, en initial 

ultraljudsundersökning och en VUS med kontrastmedlet SonoVue med efterföljande VCUG 

under samma besök. VUR detekterades hos 140/366 njurar/uretärer. Utav dessa detekterades 

89 av båda metoderna, 37 enbart genom VUS och 14 enbart genom VCUG. Sensitiviteten för 

VUS med VCUG som referensmetod var 86 %. I dess konklusion beskriver författarna att 

VUS är överlägsen VCUG för att detektera och gradera VUR och borde vara den 

undersökning som utförs på dessa barn [14].  

 

I studien av Papadopoulou et. al. [15] var syftet att utvärdera sensitiviteten av VUS i 

jämförelse med VCUG. I denna prospektiva tvärsnittsstudie ingick 228 barn, 463 

njurar/uretärer, vilka genomgick en initial ultraljudsundersökning. Därefter utförde de två 

cykler VUS med kontrastmedlet SonoVue och två cykler VCUG under samma besök.  VUR 

detekterades hos 161/463 njurar/uretärer. Av dess detekterades 57 genom båda metoderna, 90 

enbart genom VUS och 14 enbart genom VCUG. Med VCUG som referensmetod var 

sensitiviteten för VUS 80 %. Då alla refluxerande njurar/uretärer betraktades som sant 
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positiva via någon av metoderna var sensitiviteten för VUS 92 % och för VCUG 64 %. 

Författarna beskriver i dess konklusion att studien visar en högre sensitivitet hos VUS i 

jämförelse med VCUG varpå den kan användas som en alternativ strålningsfri metod för att 

diagnostisera VUR hos barn [15].  

 

I studien av Castagnetti et. al. [16] var syftet att bedöma om skiljaktigheter mellan VUS och 

VCUG påverkar hanteringen av patienter med VUR. I denna prospektiva studie deltog 56 

barn, 112 njurar/uretärer, som alla genomgick en initial ultraljudsundersökning. Därefter 

genomgick de en VUS med kontrasmedlet Levovist och en efterföljande VCUG under samma 

besök. VUR diagnostiserades genom en av de två metoderna hos åtta njurar/uretärer, sex av 

dessa enbart genom VUS och två enbart genom VCUG. Med hänsyn till antalet 

njurar/uretärer var sensitiviteten för VUS 94 % med VCUG som referensmetod. VUR 

detekterades hos tre patienter mer via VUS än VCUG. Med hänsyn till antalet patienter var 

sensitiviteten för VUS 100 % med VCUG som referensmetod. Författarna skriver i dess 

konklusion att VUS är en pålitlig metod [16]. 

 

I studien av Darge et. al. [17] var syftet att avgöra den diagnostiska effektiviteten av VUS 

med reducerad kontrasmedelsdos av Levovist i jämförelse med VCUG. I denna jämförande 

studie genomgick 55 barn, 114 njurar/uretärer, en ultraljudsundersökning och en VUS med 

efterföljande VCUG under samma besök.  VUR detekterades hos 29/114 njurar/uretärer 

genom en eller båda metoderna. Hos sju njurar/uretärer detekterades VUR enbart genom VUS 

och hos tre enbart genom VCUG. Med VCUG som referensmetod hade VUS en sensitivitet 

på 86,4%. Författarna beskriver i dess konklusion att även med halverad kontrasmedelsdos av 

ultraljudskontrastmedel är den diagnostiska effektiviteten jämförbar med VCUG [17].  

 

I studien av Piscitelli et. al. [18] jämfördes bland annat VUS och VCUG vad gällande dess 

noggrannhet att diagnostisera och gradera VUR. I denna jämförande studie undersöktes 157 

barn, 311 njurar/uretärer, genom VUS med kontrastmedlet Levovist. Var den första cykeln 

negativ för VUR utfördes ytterligare en cykel VUS. Av dessa barn genomgick 118/157, 233 

njurar/uretärer, efterföljande VCUG under samma besök. VUS och VCUG jämfördes hos 118 

barn, 233 njurar/uretärer. VUS detekterade VUR hos 69/233 njurar/uretärer, av dessa 
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missades sju fall av VUR genom VCUG. Två fall av VUR detekterades enbart genom VCUG. 

Detta gav VUS en sensitivitet på 96 % vad gällande effektiviteten att detektera VUR. Vad 

gällande att detektera VUR grad IV-V var sensitiviteten för VUS 100 % [18]. 

 

I studien av Ascenti et. al.  [19] var syftet att utvärdera användbarheten av VUS för att 

diagnostisera och gradera VUR. I denna prospektiva studie ingick 80 barn, 160 

njurar/uretärer, vilka genomgick en initial ultraljudsundersökning av njurarna för att avgöra 

njurstorleken, parenkymstrukturer och hydronefros med efterföljande VUS med 

kontrastmedlet SonoVue. Hos alla barn som ingick i studien bekräftades VUR genom VCUG. 

Hos 57 barn utfördes efterföljande VCUG under samma besök och hos 27 barn inom tre dygn 

efter den initiala VUS undersökningen. Ingen cyklisk blåsfyllning utfördes i denna studie. 

VUR diagnostiserades hos 52/160 njurar/uretärer genom VUS där 49 utav dessa även 

detekterades via VCUG. Sensitiviteten för VUS med VCUG som referensmetod var 100 %. 

Författarna beskriver att VUS är en sensitiv och enkel metod för att utvärdera VUR [19].  

 

I studien av Berrocal et. al. [20] var syftet att utvärdera VUS för att bedöma urethra genom att 

använda VCUG som referensmetod. I denna prospektiva studie genomgick 146 barn med 

misstanke om att ha VUR en initial ultraljudsundersökning. Därefter genomgick de en VUS 

med kontrasmedlet Levovist och en efterföljande VCUG under samma besök. Ingen cyklisk 

påfyllnad utfördes under VUS undersökningen. Sensitiviteten för VUS i jämförelse med 

VCUG var 100 %. I konklusionen beskriver författarna att VUS är en pålitlig metod som är 

tillräckligt sensitiv för att studera urethra och kan användas som ett komplement hos patienter 

med misstänkt VUR [20].  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att sensitiviteten för VUS med VCUG som 

referensmetod var mellan 80 – 100 % [12-20]. Detta illustreras även i en tabell, bilaga 3.  
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6. DISKUSSION  

 

6.1 Metoddiskussion 

Den systematiska artikelsökningen vilken utfördes i PubMed i enlighet med Willman et. al. 

[9] genererade samanlagt 34 stycken artiklar. Efter de tre urvalen samt kvalitetsgranskningen 

återstod endast åtta artiklar. Detta resulterade i en manuell sökning utifrån de åtta valda 

artiklarnas referenslistor där tre studier återfanns vilka verkade relevanta för denna 

litteraturstudies syfte och frågeställning. Då de tre artiklarna bearbetats i sin helhet och 

kvalitetsgranskats återstod en artikel utav dessa. Detta gav sammanlagt nio artiklar vilket 

författaren upplevde som ett något för tunt underlag för att utgöra evidens. Att fler artiklar 

inte återfanns kan bero på att frågeställningen i denna litteraturstudie var något smal och att 

många artiklar hade valt att inte presentera sensitiviteten för VUS med VCUG som 

referensmetod varpå ett flertal av dessa artiklar valdes bort. I två av de ingående artiklarna av 

Kis et. al. [14] och Ascenti et. al. [19] var dock inte sensitiviteten beräknad för VUS med 

VCUG som referensmetod. Författaren till denna litteraturstudie upplevde att dessa artiklar 

var av god kvalitet och bestämde sig därför att beräknade sensitiviteten för den aktuella 

undersökningsmetoden i dessa fall.  

 

De inklusionskriterier vilka valdes inför denna litteraturstudie syftade på att erhålla bland 

annat kvalitet på de ingående artiklarna. Ett utav dessa inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle ha publicerats de senaste tio åren. Den initiala sökningen utan tidsbegränsning 

genererade fler studier vilka kan ha varit aktuella för denna litteraturstudie. Författaren ansåg 

dock att så aktuell forskning som möjligt skulle ligga till grund för resultatet varpå endast 

studier publicerade de senaste tio åren ingår i denna litteraturstudie. 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes enligt en mall av Willman et. al. [9]. Denna mall var utformad 

för kvantitativa studier och gav utrymme för att anpassas till respektive studie. 

Kvalitetsgranskningen utfördes för att erhålla artiklar med så god kvalitet som möjligt vilket 

dock är en subjektiv bedömning. I två utav artiklarna [12, 14] vilka valdes ut efter 

kvalitetsgranskningen saknades redovisning vad gällande randomisering av de deltagande 

patienterna. Detta var tvärsnittsstudier och enligt Willman et. al. [9] ska de personer vilka 
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ingår i en sådan studie väljas slumpmässigt så att slutsatsen kan vara representativ för en 

större grupp människor [9]. Författarna till dessa studier [12, 14] kan dock ha utfört en 

randomisering som inte presenterats i dess metod. Dessa studier ingår ändå i denna 

litteraturstudie då de i övrigt ansågs hålla en god kvalitet enligt författaren.  

 

Författaren till denna litteraturstudie önskade att samtliga ingående artiklar skulle vara etiskt 

granskade och godkända i enlighet med Forsberg et. al. [11]. I ett antal av de ingående 

artiklarna återgavs inte information vad gällande etisk granskning i artikeln varpå författaren 

sökte informationen via den tidsskrifts hemsida där artikeln publicerats. Där återgavs 

information om etisk granskning för publikation varpå författaren bedömde att de artiklar 

vilka publicerats av tidsskrifterna var etisk granskade och godkända.   

 

De nio ingående artiklarna i denna litteraturstudie granskades ett flertal gånger för att dess 

resultat inte skulle misstolkas. Artiklarna sammanställdes även i en artikelsammanfattning för 

att ge en överskådlig innehållsöversikt  

 

6.2 Resultatdiskussion 

  

6.2.1 Sensitiviteten för VUS med VCUG som referensmetod  

Resultatet i denna litteraturstudie illustrerar att sensitiviteten att detektera VUR för VUS med 

VCUG som referensmetod är mellan 80 – 100 % [12-20]. Dessa siffror tyder på att VUS har 

en god sensitivitet att detektera VUR enligt författaren till denna litteraturstudie. I studien av 

Papadopoulou et. al. [15] var sensitiviteten för VUS med VCUG som referensmetod 80 %. Då 

alla refluxerande njurar/uretärer betraktades som sant positiva via någon av metoderna var 

sensitiviteten för VUS 92 % och för VCUG 64 % [15]. I studien av Papadopoulou et. al. [15] 

illustreras alltså att VUS är en sensitivare metod än VCUG att detektera VUR hos barn. 

Denna slutsats hade inte varit möjlig att dra om endast sensitiviteten för VUS med VCUG 

som referensmetod hade presenterats. Den sistnämnda beräkningen i studien av Papadopoulou 

et. al [15] vad gällande sensitivitet hade författaren till denna litteraturstudie önskat illustrerats 

i samtliga studier då detta hade höjt kvaliteten på denna litteraturstudie. Då hade det varit 
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möjligt att svar på om VUS är en sensitivare metod än VCUG att detektera VUR hos barn 

enligt författaren till denna litteraturstudie. 

 

I sex av de ingående artiklarna var sensitiviteten för VUS 100 % [12, 13, 16, 18-20]. I två 

utav dessa studier [12, 18] upprepades påfyllnad och miktion vid VUS undersökningen, 

cyklisk undersökning, vilket kan ha medfört att fler fall av VUR detekterades via VUS enligt 

författaren till denna litteraturstudie. Då VUR kan uppträda intermittent är cyklisk VUS att 

föredra om möjligt för att öka sannorlikheten att detektera VUR enligt Duran et. al. [6]. Då 

VUS inte utsätter barnet för någon joniserande strålning är det möjligt att utföra cykliska 

undersökningar i större utsträckning till skillnad från VCUG där det skulle medföra en större 

strålningsbelastning för barnet enligt författaren till denna litteraturstudie.  

 

I fyra utav de ingående artiklarna [12, 13, 18, 20] där VUS hade en sensitivitet på 100 % att 

detektera VUR var antalet pojkar vilka undersöktes fler än antalet flickor. Detta kan eventuellt 

tyda på att VUS har en likvärdig eller högre sensitivitet att detektera VUR hos pojkar än hos 

flickor enligt författaren till denna litteraturstudie 

 

Skillnader sågs i en studie vad gällande sensitivitet beroende på vilken grad av VUR den 

beräknades på. I studien av Piscitelli et. al. [18] var sensitiviteten för VUS att detektera VUR 

96 % och sensitiviteten att detektera VUR grad IV-V 100 % [18]. Enligt författaren till denna 

litteraturstudie är detta ett viktigt fynd då en höggradig VUR är av större kliniskt intresse.  

 

6.2.2 VUS detekterar fler fall av VUR 

I studien av Riccabona et. al. [5] beskriver författarna att VUS är en pålitlig metod att 

detektera VUR hos barn. Metoden har även visat sig ha en högre incidens att detektera VUR i 

jämförelse med VCUG. Detta kan enligt författarna bero på fysiken av mikrobubblorna i 

ultraljudskontrastmedlet samt att tiden barnet undersöks inte behöver komprimeras då ingen 

strålning används [5]. Att VUS har en högre incidens att detektera VUR än VCUG har även 

återfunnits i artiklar vilka ingår i denna litteraturstudie [12-19]. Detta tyder på att VUS är 
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metoden att föredra vid misstanke om VUR hos barn enligt författaren till denna 

litteraturstudie. 

  

6.2.3 VUS är inte en etablerad metod i Sverige 

Författaren till denna litteraturstudie har försökt att finna information via internet vad gällande 

om VUS är en metod som tillämpas i Sverige. De sökningar som utförts har inte genererat 

någon information vad gällande detta vilket författaren tolkar som att denna metod inte är 

etablerad i Sverige. Författaren har även under tidigare verksamhetsförlagd utbildning 

samtalat med en radiolog vilken hävdar att denna metod inte är etablerad i Sverige.  Detta kan 

bero på en rad olika anledningar däribland att de ultraljudskontrastmedel som används vid 

VUS generellt sett är dyrare än de kontrastmedel som används vid VCUG. En annan 

anledning kan vara att en VUS tar längre tid att utföra samt att ultraljudsundersökningar är 

operatörberoende [7].  

 

Den första generationens kontrastmedel, Levovist, var godkänd för att använda på barn i 

många länder, detta kontrastmedel är idag avregistrerat [21, 22]. Levovist ersattes av den 

andra generationens kontrastmedel, SonoVue, då kontrasmedelsdosen kunde minskas, det var 

säkrare, billigare och hade en högre sensitivitet [23]. SonoVue är dock inte godkänt för 

användning på personer under 18 år. Det är heller inte godkänt för intravesikal administrering 

vilket krävs för att utföra en VUS [8, 22]. I fem av de ingående artiklarna vilka ligger till 

grund för denna litteraturstudie har dock inga reaktioner förekommit efter intravesikal 

administrering av ultraljudskontrastmedlet SonoVue [12-15, 19]. Inga reaktioner på SonoVue 

förekom heller i studien av Duran et. al. på de 295 barnen vilka genomgick en VUS [6]. Detta 

kan tala för att SonoVue är ett säkert kontrastmedel att använda intravesikal på barn enligt 

författaren till denna litteraturstudie. I de övriga artiklarna använde författarna sig av den 

första generationens ultraljudskontrastmedel, Levovist [16-18, 20]. Att etablera en metod likt 

VUS vilket kräver ett ultrasljudskontrastmedel som idag inte är godkänt för barn under 18 år 

eller för intravesikal administrering på barn försvårar processen enligt författaren till denna 

litteraturstudie.  

 



14 
 

VUS är en ultraljudsbaserad undersökning varpå det är radiologen som utför den på 

röntgenkliniken. Denna metod vilken är mer tidskrävande än VCUG skulle öka 

arbetsbelastningen på radiologen [7]. Detta kan också vara ett hinder vid etableringen av 

denna metod enligt författaren. Enligt riktlinjer publicerade av Piscaglia et. al. [22] är adekvat 

träning en nödvändig förutsättning för att ge korrekt diagnos genom ultraljud, särskilt med 

ultraljudskontrastmedel. Denna träning kan vara en orsak till varför VUS inte etablerats i 

Sverige enligt författaren till denna litteraturstudie då detta tar tid och kostar därmed pengar 

för verksamheten. I Sverige finns möjlighet till vidareutbildning av röntgensjuksköterskor 

inom medicinsk ultraljud på Karolinska institutet. Detta kan möjliggöra att 

röntgensjuksköterskorna kan avlasta radiologerna vad gällande ultraljudsundersökningar likt 

VUS.  

 

6.2.4 VUS för att minska strålbelastningen på barn 

VUS är en metod vilken har en god förmåga att detektera VUR hos barn. Denna metod 

utsätter inte barnet för någon joniserande strålning till skillnad från VCUG vilken sker under 

genomlysning [21, 22]. Detta är fördelaktigt då barn är känsligare än vuxna för joniserande 

strålning. Författaren till denna litteraturstudie anser att denna metod bör etableras i Sverige i 

syfte att minimera strålbelastningen på barn. Enligt en reviewstudie av Darge [7] ska det 

faktum att pulsad genomlysning med en tydligt reducerad stråldos inte vara en anledning att 

inte välja en strålningsfri metod likt VUS [7]. Författaren till denna litteraturstudie håller med 

Darge i detta avseende.  

 

6.2.5 VUS är säkrare vid detektion av höggradig VUR 

I sex av de ingående studierna vilka ligger till grund för denna litteraturstudie var graden av 

VUR vilken detekterades genom VUS och missades genom VCUG hög hos en stor del av de 

ingående njurarna/uretärerna [12-17]. I studien av Wong et. al. [12] missades nio fall, 

njurar/uretärer, av VUR via VCUG vilka detekterades och graderades genom VUS som grad I 

(n= 1), grad II (n= 4), grad III (n= 2) och grad IV (n= 2). I denna studie användes en 

femgradig skala för gradering av VUR genom VUS, där grad III och över var att betrakta som 

hög grad enligt författarna [12]. Detta innebär att en stor del av de missade VUR diagnoserna 

var av hög grad enligt författaren. I studien av Ključevšek et. al. [13] var de fall av VUR som 
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missades av VCUG och detekterades och graderades genom VUS av grad II (n= 19) och grad 

III (n=7). I denna studie användes en tregradig skala vid VUR gradering genom VUS [13].  

 

I studien av Kis et. al. [14] missades VUR i 37 fall där sju var av grad IV enligt VUS. VUS 

missade 14 fall av VUR där fyra var av grad I och 10 av grad II. VCUG missade alltså 

höggradiga refluxer medan VUS endast missade de av låg grad [14]. I studien av 

Papadopoulou et. al. [15] återfanns liknande resultat där de VUR vilka missades av VCUG 

var av högre grad än de som missades genom VUS [15]. 

 

I studien av Castagnetti et. al. [16] missades tre fall av VUR genom VCUG vilka detekterades 

och graderades genom VUS som grad II (n= 2) och grad IV (n= 1). I studien av Darge et. al. 

[17] detekterades VUR i sju fall enbart genom VUS vilka bestod av grad II (n= 3), grad III 

(n= 3) och grad IV (n=1). VUR detekterades i tre fall enbart genom VCUG vilka bestod av 

grad I (n= 2) och grad III (n= 1) [17].  

 

I denna litteraturstudie illustreras alltså att många av de VUR som missas genom VCUG och 

detekteras och graderas genom VUS är av hög grad vilka är av större kliniskt intresse. Barn 

med en hög grad av reflux III-V erhåller nämligen antibiotikaprofylax till skillnad från de 

med en låg grad [4]. En höggradig VUR försvinner inte i lika stor utsträckning [2] varpå dessa 

barn kan behöva följas upp i en annan utsträckning än de med en låggradig VUR enligt 

författaren till denna litteraturstudie. Detta talar för att VUS är en säkrare metod än VCUG att 

detektera höggradig VUR hos barn enligt författaren. 

 

6.2.6 VUS uppgraderar VUR 

I fyra av de ingående studierna vilka ingick i denna litteraturstudie graderades VUR högre 

genom VUS än genom VCUG [16-19]. I studien av Castagnetti et. al. [16] uppgraderade VUS 

VUR hos åtta njurar/uretärer. I studien av Darge et. al. [17] uppgraderades VUR tre gånger 

genom VUS och en gång genom VCUG [17]. I studien av Piscitelli et. al. [18] uppgraderades 

VUR hos fyra njurar/uretärer genom VUS. I studien av Ascenti et. al. [19] uppgraderades 

VUR hos tre njurar/uretärer genom VUS. Detta fynd bekräftas även i en reviewstudien av 
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Darge et. al. [7] där graden av reflux var högre vid VUS än VCUG hos 19,6 % av de ingående 

njurarna/uretärerna hos 1338 patienter [7]. Författaren till denna litteraturstudie finner detta 

intressant då följande fråga skapas; Vilken metod detekterar den sanna graden av VUR? Är 

det så att graden av VUR är högre i de fall likt beskrivet ovan? Det kan då komma att påverka 

vilka behandlingsåtgärder som bör vidtas i de enskilda fallen då en höggradig VUR behandlas 

med antibiotikaprofylax [4]. En höggradig VUR försvinner heller inte spontant i lika stor 

utsträckning [2] varpå dessa barn är av större intresse att följa upp enligt författaren till denna 

litteraturstudie. 

 

6.2.7 Indikationer  

I studien av Riccabona et. al. [5] presenterades lämpliga indikationer för en VUS vilka var 

enligt följande; Första undersökningen för VUR hos flickor, uppföljning av VUR och vid 

screening hos familjer. Dessa indikationer rekommenderades även av riktlinjer publicerade av 

Piscaglia et. al. [22]. Patologi i urethra med eller utan VUR är extremt ovanligt hos flickor 

vilket möjliggör att de kan undersökas initialt för VUR misstanke genom VUS [7]. VCUG är 

fortfarande förstahandsvalet för att detektera VUR hos pojkar enligt Piscaglia et. al. [22]. 

Enligt Darge uppdaterade reviewstudie [23] börjar dock VUS användas som den primära 

metoden mer och mer för att detektera VUR initialt hos både flickor och pojkar. 

 

I samtliga studier [12-20] vilka ingår i denna litteraturstudie är antalet pojkar (n = 521) vilka 

undersöktes genom de båda metoderna fler än antalet flickor (n= 481). Indikationerna för att 

utföra en VUS i de ingående studierna var i enlighet med de för att utföra en VCUG i alla 

studier förutom i studien av Castagnetti et. al. [16]. I den studien exkluderades pojkar vilka 

skulle genomgå en första undersökning för misstänkt VUR [16]. I studien av Berrocal et. al 

[20] fann författarna att VUS är en tillräckligt sensitiv metod att studera urethra hos pojkar 

och flickor med misstänkt VUR. Denna litteraturstudie tyder på att VUS även är att föredra 

som en första undersökning för pojkar med misstänt VUR enligt författaren till denna 

litteraturstudie. Detta då sensitiviteten för VUS att detektera VUR var hög i samtliga studier 

trots att fler pojkar undersöktes.  Detta motsäger i så fall de riktlinjer vilka presenterats av 

Riccabona et. al. [5] och Piscaglia et. al. [22] där pojkar med misstänkt VUR ska undersökas i 

första hand genom VCUG. 
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7. KONKLUSION  

Denna litteraturstudie visar på att VUS har en god förmåga att detektera VUR hos barn. VUS 

har en sensitivitet mellan 80 - 100 % med VCUG som referensmetod vilket tyder på att VUS 

är en sensitiv metod. VUS är ännu inte en etablerad metod i Sverige vilket kan bero på en rad 

olika anledningar däribland; Ultraljudskontrastmedlet, SonoVue, är inte godkänt för 

användning på barn under 18 år, heller inte för intravesikalt bruk vilket krävs för att utföra en 

VUS. Då VUS är en ultraljudsbaserad undersökning skulle det innebära en ökad 

arbetsbelastning på radiologen då den är mer tidskrävande än VCUG. För att etablera den nya 

metoden krävs även utbildning inom tekniken och diagnostiken vilket är tidskrävande och 

leder till kostnader för verksamheten. Författare till denna litteraturstudie anser dock att 

metoden bör etablerades i Sverige. Detta då VUS är en strålningsfri och sensitiv metod vilken 

detekterar fler fall av VUR än VCUG. 
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BILAGA 1. Sökmatris inkluderande urvalsprocessen. 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed Vesico-ureteral 

reflux (MeSh) 

AND voiding 

urosonography 

AND X-rays 

(MeSh) 

10 years 

Humans 

Child: Birth- 18 

years 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 6 5 

PubMed Vesico-ureteral 

reflux  AND 

voiding 

urosonography 

AND VCUG 

10 years 

Humans 

Child: Birth- 18 

years 

 

14 14 4 2 

PubMed VUS AND 

SonoVue 

10 years 12 12 1 1 

Totalt   34 34 10 8 
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BILAGA 2 

Tabell 2: En artikelsammanfattning med kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen     

               illustreras enligt följande; I, II och III där III bedöms som låg kvalitet 

Artikelns titel  Författare 

År Land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Voiding 

urosonography 

with second-

generation 

ultrasound 

contrast versus 

micturition 

cystourethrograp

hy in the 

diagnosis of 

vesicoureteric 

reflux 

Författare: 

Wong LS, 

Tse KS, Fan 

TW, Kwok 

KY, Tsang 

TK, Fung 

HS et. al.  

År: 2014 

Land: Kina 

Att bland annat 

jämföra voiding 

urosonography 

(VUS) med 

voiding 

cystourethrogra

phy (VCUG) 

för att 

diagnostisera 

vesikoureteral 

reflux (VUR) 

hos barn.  

Prospektiv 

Tvärsnittsstudi

e  

n = 31  VUR påvisades 

hos 14/62 

njurar/uretärer. 

Fem identifierades 

genom båda 

metoderna och nio 

enbart genom 

VUS. Med VCUG 

som referensmetod 

var sensitiviteten 

för VUS 100 %. 

II 

 

A comparison of 

echo-enhanced 

voiding 

urosonography 

with X-ray 

voiding 

cystourethrograp

hy in the first year 

of life 

Författare: 

Ključevšek 

D, Battelino 

N, Tomažič 

M och 

Levart T. 

År: 2011 

Land: 

Slovenien 

Att bland annat 

utvärdera om 

VUS säkert kan 

ersätta VCUG.  

 

Prospektiv 

studie 

n = 66 Enligt VCUG, 

påvisades VUR 

hos 16/132 

njurar/uretärer. 

VUS bekräftade 

alla dessa 16 och 

fann ytterligare 26 

med VUR. Med 

VCUG som 

referensmetod var 

sensitiviteten för 

VUS 100 %.  

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voiding 

urosonography 

with second-

generation 

contrast agent 

versus voiding 

cystourethrograp

hy 

Författare: 

Kis È, 

Nyitrai A, 

Várkonyi I, 

Máttyus I, 

Cseprekál O, 

Reusz G et. 

al.  

År: 2010 

Land: 

Ungern 

Att utvärdera 

sensitiviteten 

för VUS i 

jämförelse med 

VCUG 

Tvärsnittsstudi

e 

n = 183 VUR påvisades 

hos 140/366 

njurar/uretärer; 89 

genom båda 

metoderna, 37 

enbart genom VUS 

och 14 enbart 

genom VCUG. 

Med VCUG som 

referensmetod 

hade VUS en 

sensitivitet på 86 

%.  

II 

 

Harmonic voiding 

urosonography 

with a second-

generation 

contrast agent for 

the diagnosis of 

vesikoureteral 

reflux 

Författare: 

Papadopoulo

u F, 

Anthopoulou 

A, Siomou 

E, Efremidis 

S, 

Tsamboulas 

C och Darge 

K. 

År: 2008 

Att utvärdera 

sensitiviteten av 

VUS och 

jämföra det 

med VCUG.  

Prospektiv 

studie 

n = 228 VUR återfanns hos 

161/463 

njurar/uretärer; 90 

enbart genom 

VUS, 14 enbart 

genom VCUG och 

57 genom båda 

metoderna. Med 

VCUG som 

referensmetod var 

sensitiviteten för 

I 
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Land: USA VUS 80 %. 

Discrepancy 

between power-

Doppler voiding 

urosonography 

and voiding 

cystourethrograp

hy is not relevant 

for the 

management of 

primary 

vesicoureteric 

reflux 

Författare: 

Castagnetti 

M, Cimador 

M, Tudisco 

V och Grazia 

E. 

År: 2006 

Land: Italien 

Att bedöma om 

skiljaktigheter 

mellan VUS 

och VCUG 

påverkar 

hanteringen av 

patienter med 

primär VUR.  

Prospektiv 

studie 

n = 56 VUR påvisades 

hos 37/112 

njurar/uretärer 

genom VUS och 

hos 33/112 genom 

VCUG. 

Sensitiviteten för 

VUS i jämförelse 

med VCUG 

gällande antalet 

patienter var 100 

%.  

I 

 

Diagnosis of 

vesicoureteric 

reflux with low-

dose contrast-

enhanced 

harmonic 

ultrasound 

imaging 

Författare: 

Darge K, 

Moeller R, 

Trusen A, 

Butter F, 

Gordjani N 

och 

Riedmiller 

H. 

År: 2005 

Land: 

Tyskland 

Att avgöra den 

diagnostiska 

effektiviteten 

av VUS med 

reducerad 

kontrastdos i 

jämförelse med 

VCUG.  

Prospektiv 

studie 

n = 63 

(8) 

VUR påvisades 

hos 29/114 

njurar/uretärer hos 

55 patienter genom 

VUS eller VCUG 

eller genom båda 

metoderna. Med 

VCUG som 

referensmetod 

hade VUS en 

sensitivitet på 86,4 

%.  

II 

Which 

cystography in the 

diagnosis and 

grading of 

vesicoureteral 

reflux? 

Författare: 

Piscitelli A, 

Galiano R, 

Serrao F, 

Concolino 

D, Vitale R, 

Ambrosio G 

et. al. 

År: 2007 

Land: Italien 

Att jämföra 

bland annat 

VUS med 

VCUG vad 

gällande dess 

noggrannhet att 

diagnostisera 

och gradera 

VUR. 

Jämförande 

studie 

 

n = 157 VUS och VCUG 

jämfördes hos 118 

patienter. VUS 

identifierade VUR 

hos 69/233 

njurar/uretärer 

vilket gav en 

sensitivitet på 96 

%. 7 utav dessa 

identifierades inte 

via VUCG. 2 fall 

av VUR 

identifierades inte 

via VUS.   

I 

Harmonic US 

imaging of 

vesicoureteric 

reflux in children: 

usefulness of a 

second generation 

US contrast agent 

Författare: 

Ascenti G, 

Zimbaro G, 

Mazziotti S, 

Chimenz R, 

Fede C, 

Visalli C et. 

al.  

År: 2004 

Land: Italien 

Att utvärdera 

användbarheten 

av VUS för att 

diagnostisera 

och gradera 

VUR. 

Prospektiv 

studie 

n = 80 VUR påvisades 

hos 52/160 

njurar/uretärer 

genom VUS. Hos 

49 utav dessa sågs 

även en VUR via 

VCUG. 

Sensitiviteten för 

VUS med VCUG 

som referensmetod 

var 100 %.   

II 

Vesicoureteral 

reflux: Can the 

urethra be 

adequately 

assessed by using 

contrast-

enhanced voiding 

US of the 

bladder? 

Författare: 

Berrocal T, 

Gayá F och 

Arjonilla A. 

År: 2005 

Land: 

Spanien 

Att utvärdera 

VUS för att 

bedöma urethra 

genom att 

använda VCUG 

som 

referensmetod.   

Prospektiv 

studie 

n = 162 

(16) 

Sensitiviteten för 

VUS i jämförelse 

med VCUG var 

100 %. 

I 
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BILAGA 3 

Tabell 3: Sensitiviteten för VUS med VCUG som referensmetod 

Studie Antal Pojkar Flickor Sensitivitet 

Wong LS et. al.  31 23 8 100 % 

Ključevšek D et. al. 66 35 31 100 % 

Castagnetti M et. al. 56 19 37 100 % 

Ascenti G et. al.  80 36 44 100 % 

Berrocal T et. al.  146 87 59 100 % 

Piscitelli A et. al.  157 105 52 96 % 

Kis È et. al.  183 94 89 86 % 

Darge K et. al.  55 17 38 86,4 % 

Papadopoulou F et. 

al. 

228 123 105 80 % 

 


