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Abstrakt 
Inledning: Idag används datortomografi med kontrastmedel (CTA) som primär 
undersökningsmetod vid efterkontroller av EVAR-behandlade patienter. Dessa patienter följs 
upp årligen under resten av deras liv. Ultraljud med kontrastmedel (CEUS) har de senaste 
åren undersökts som ett alternativ för att minska exponeringen av den joniserande strålningen 
och användning av njurtoxiskt kontrastmedel. Syfte: Vårt syfte med denna litteraturstudie var 
att jämföra diagnostisk säkerhet samt att beskriva fördelar och nackdelar med 
undersökningsmetoderna ultraljud med kontrast och datortomografi med kontrast vid 
kontroller efter EVAR. Metod: Utifrån vårt syfte formulerade vi en frågeställning där 14 
vetenskapliga artiklar ingår i litteraturstudien. Dessa har kvalitetsgranskats, utvärderats och 
sammanställts till ett resultat. Resultat: Litteraturöversikten visar att CEUS är ett likvärdigt 
alternativ till CTA vid upptäckt av endoläckage och mätning av aneurysmsäckens diameter 
vid uppföljning efter EVAR. Konklusion: Vår slutsats är att CEUS kan vara en lämplig 
undersökningsmetod vid efterkontroller av EVAR för att minska exponering av joniserande 
strålning och njurtoxiskt kontrastmedel till patienterna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kontrastförstärkt ultraljud, datortomografi, endovaskulär reparation, 
endoläckage, bukaortaaneurysm, EVAR 
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Abstract 
 
Introduction: Today the primary method in the follow-up after EVAR is computed 
tomography angiography (CTA) with contrast medium. These patients are followed up 
annually for the rest of their lives. Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) has in recent years 
been studied as an alternative to reduce the exposure of ionizing radiation and the use of 
nephrotoxic contrast agents. Objective: Our aim with this study was to compare the 
diagnostic accuracy and to describe the advantages and disadvantages with the survey 
methods CEUS and CTA at the surveillance after EVAR. Method: According to the aim of 
the study we formulated one question at issue and 14 scientific articles are including in the 
literature review. These are examined in relation to scientific quality, evaluated and compiled 
to a result. Results: The literature review shows that CEUS is an equivalent alternative to 
CTA in detecting endoleaks and measuring aneurysm sac diameter during follow-up after 
EVAR. Conclusion: Our conclusion is that CEUS may be an appropriate method of 
investigation in the follow-up after EVAR to reduce exposure of ionizing radiation and 
nephrotoxic contrast to the patients. 
 

 

 

 

 

Keywords: Contrast-enhanced ultrasound, computed tomography, endovaskular repair, 
endoleak, aortic aneurysm abdominal, EVAR 
 



4 
 

Bukaortaaneurysm är en lokal vidgning på aortan i buken och är det vanligast förekommande 

bråcket på stora kroppspulsådern (aorta). Dessa är belägna nedanför diafragma, vanligast 

nedom njurartärerna och påverkar distala bukaorta och den proximala delen av 

bäckenartärerna. Problemet med aneurysm är risken för att aortan brister och dödligheten är 

då ca 90 procent. Endovaskulär aneurysmrekonstruktion (EVAR) har visat sig vara ett 

värdefullt alternativ till öppen kirurgi vid bukaortaaneurysm. Målet med EVAR är att 

förebygga ruptur av aneurysmsäcken med hjälp av ett stentgraft. Det är en kärlprotes 

uppbyggt av cylinderformat metallskelett. För att förhindra blodflöde genom stentväggen så 

är den klädd med ett grafttyg. Avsikten är att brygga över den del av aortan där aneurysmet 

befinner sig (Lönn & Frevert, 2008, s. 704-709). 

Denna metod måste följas upp eftersom det kan uppstå komplikationer i form av 

stentmigration som innebär att stentet har flyttats från sitt ursprungsläge. Det kan även 

förekomma strukturella skador eller en förträngning/stopp i stentgraftet.  En annan 

komplikation efter EVAR är endoläckage där blod läcker utanför lumen av ett stentgraft men 

inom aneurysmsäcken som kan leda till att aneurysmet utvidgas och det finns då en risk för 

ruptur (Hiatt & Rubin, 2004). Endoläckage är den vanligaste komplikationen och förekommer 

mellan ca 10-45 procent hos EVAR-behandlade patienter. Äldre stentgraft hade problem med 

migration och materialutmattning men idag inträffar det endast några enstaka fall om året 

(Malina, Resch, Holst, Dias & Sonesson, 2011; Millen et al, 2013).  

Enligt Cao, De Rango, Verzini och Parlani, (2010) klassificeras endoläckagen i fem olika 

typer beroende på vart läckaget sker. Typ 1 innebär att läckaget sker från ett av 

bindningsställena på stentgraftet. Denna delas in i ytterligare kategorier beroende på om 

läckaget förekommer vid den proximala (1a) eller den distala (1b) delen av stentgraftet. Det 

här är en allvarlig form av endoläckage eftersom det blir en betydande tryckökning i 

aneurysmsäcken vilket kan leda till fortsatt vidgning och ruptur. Därför krävs en snabb 

endovaskulär åtgärd eller en öppen operation. Typ 2 är den vanligast förekommande och står 

för ungefär 40% av alla endoläckage. Det innebär att det blir ett tillbakagående, retrograd 

blodflöde via aortagrenar såsom lumbalartärer och arteria mesenterica inferior in till 

aneurysmsäcken. Vid denna typ av läckage finns det risk att aneurysmsäcken ökar i storlek 

vilket medför en tryckökning och risk för ruptur. Men det finns även en möjlighet att den hålls 

stabil eller minskar i storlek och då behövs ingen interventionell åtgärd.  Typ 3 beror på 

strukturella skador på stentgraftets vägg vilket leder till att det blir ett arteriellt högtrycksflöde 

direkt i aneurysmsäcken. Det krävs då ett akut ingripande för att förhindra ruptur. Typ 4 sker 
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genom stentgraftets små mikroporer och kräver ingen behandling utan denna typ av 

endoläckage är vanligtvis övergående. Dessa upptäcks oftast vid insättandet av stentgraftet då 

patienterna får antikoagulerande läkemedel och försvinner som regel efter utsättning av 

antikoagulantia. Typ 5, även kallad endotension ger ihållande eller återkommande 

tryckökning i aneurysmsäcken utan påvisbart läckage. Detta är en lågriskkomplikation efter 

EVAR, men om aneurysmsäcken fortsätter att växa krävs oftast ett kirurgiskt ingrepp på 

grund av risken för ruptur. 

Långtidseffekterna efter EVAR är inte tillräckligt studerade. Därför krävs regelbundna och 

livslånga uppföljningar i form av bilddiagnostik för att upptäcka eventuella komplikationer 

(Lönn & Frevert, 2008, s. 709).  Datortomografi (DT/CT) är den vanligaste 

undersökningsmetoden och betraktas som gold standard vilket innebär att det är den metod 

som anses ge bäst resultat vid efterkontroller av EVAR.  Vanligtvis utförs efterkontroller en 

gång per år under resten av patientens liv. Under första året efter EVAR kan det även 

förekomma något tätare kontroller beroende på vilka rutiner som följs på röntgenklinikerna. 

För att kunna upptäcka endoläckagen används jodbaserat kontrastmedel. Undersökningen är 

relativt enkel, reproducerbar och går snabbt att utföra. Nackdelarna är att kontrasten kan ge 

kontrastrelaterade komplikationer som allergiska reaktioner och kontrastmedelsinducerad 

nefropati. Patienten utsätts även för upprepad exponering av joniserande strålning (Hiatt & 

Rubin, 2004). 

Ett annat sätt att genomföra efterkontroller av EVAR är att använda sig av ultraljud med 

färgdoppler (DUS) som gör det möjligt att följa blodflödet. Med den här metoden går det att 

mäta flödeshastigheten och flödesriktningen på endoläckaget, vilket ger en dynamisk 

information. Den här undersökningsmetoden innebär ingen joniserande strålning men har inte 

lika hög sensitivitet och specificitet för att upptäcka endoläckage och visar mycket mindre 

morfologiska detaljer än DT. Undersökningen kan förbättras genom användning av 

intravenöst kontrastmedel som består av små mikrobubblor av perfluorkarbongas (Hiatt & 

Rubin, 2004; Cao et al., 2010; Karthikesalingam et al., 2012). Mikrobubblorna elimineras via 

andningsvägarna vilket innebär att kontrasten inte är njurtoxiskt. Det går att studera aortan i 

realtid under flera minuter innan bubblornas effekt försvinner. Det är också möjligt att vid 

behov administrera två på varandra följande bolusdoser av kontrasten (Carrafiello, Recaldini, 

Laganá, Piffaretti & Fugazzola, 2007). 
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Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2012) har undersökningar med datortomografi ökat inom 

röntgendiagnostiken och bidrar till ca 50-80 procent av den totala stråldosen från radiologiska 

undersökningar. Det är därför viktigt att undersökningarna är berättigade och optimerade. 

Särskild uppmärksamhet bör riktas till patienter som gör upprepade undersökningar med 

datortomografi och när det är möjligt är det en fördel att välja metoder som inte innebär 

joniserande strålning. Enligt White & Macdonald (2010) ger uppföljningskontroller efter 

EVAR med datortomografi vid 1, 3, 6 och 12 månader och årligen därefter en total effektiv 

stråldos på ca 145-205 mSv över en femårsperiod. Den teoretiska cancerrisken för en person 

över 70 år är då ca 0,42 – 0,60 procent. 

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar, bild- och 

funktionsmedicin, omvårdnad, strålningsfysik och medicin (Andersson & Örnberg, 2012). I 

vårt arbete berör vi strålfysik, medicin och radiologi. Kunskaper om detta har i sin tur 

betydelse för hur vi omvårdnadsmässigt stödjer och hur vi förklarar olika skeenden för 

patienten. Enligt Andersson & Örnberg (2012) är det centrala inom radiografi för 

röntgensjuksköterskor att kunna planera, genomföra och utvärdera undersökningar och 

behandlingar med hänsyn till stråldos, bildkvalitet och strålningssäkerhet. Det innebär bland 

annat att medverka i forskning och utveckling av ny undersökningsmetodik (Andersson & 

Örnberg, 2012).  

De patienter som gör årliga efterkontroller av EVAR med datortomografi får en ackumulerad 

stråldos och njurtoxiskt kontrastmedel. För att arbeta för patientsäkerhet och stråldosreduktion 

vill vi undersöka vad forskningen kommit fram till gällande ultraljud med kontrast som ett 

alternativ till datortomografi.   

Vårt syfte med denna litteraturstudie är att jämföra diagnostisk säkerhet samt att beskriva 

fördelar och nackdelar med undersökningsmetoderna ultraljud med kontrast och 

datortomografi med kontrast vid kontroller efter EVAR. Utifrån syftet har vi valt att utgå från 

denna frågeställning: 

• Går det att få en likvärdig diagnostisk säkerhet vid ultraljud med kontrast som vid 

datortomografi med kontrast för att upptäcka endoläckage efter EVAR och därmed 

bespara patienten joniserande strålning och njurtoxiskt kontrastmedel? 
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Metod 

Den här studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt för att ge en fullständig 

översikt över ämnet och svara på frågeställningen.  För att strukturera upp vårt arbete 

användes sex av de sju stegen som Goodman beskriver i en rapport publicerad av Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU, 1993]. Processen innebar att precisera problemet, 

beskriva vilka inklusions- och exklusionskriterier som skulle innefattas i studien, formulering 

av en plan för litteratursökningen, genomföra litteratursökningen, samla in de studier som 

innefattar inklusionskriterierna och sammanställa resultaten från studierna (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 55-58, 100).  

Willman et al. (2011, s.61) skriver att en första pilotsökning kan vara nödvändigt för att se att 

det finns vetenskaplig forskning inom ämnet som vi valt att studera. Vi gjorde en pilotsökning 

och fann många artiklar publicerade inom ämnesområdet. Utifrån denna sökning formulerades 

vårt syfte och frågeställning, detta strukturerades upp enligt Flemmings tabell. 

 

Tabell 1: Flemmings tabell enligt Willman et al., (2011, s. 63) 

Målgrupp Intervention Kontraintervention Effekt 
Patienter som gör DT-undersökning Ultraljudsundersökning Likvärdig diagnostisk  
kontroller av   med kontrast med kontrast säkerhet för att  
endoläckage efter    upptäcka endoläckage 
EVAR   och undvika  
   joniserande strålning 
   och njurtoxiskt  
   kontrastmedel  
 

 

Studiens inklusions- och exklusionskriterier 

För att avgränsa vår sökning så valde vi de studier som var skrivna på engelska eller svenska 

och publicerade under den senaste tio-årsperioden. Detta eftersom tekniken inom radiologi 

ständigt utvecklas och förändras. Vi inkluderade studier som jämfört ultraljud med kontrast 

och datortomografi med kontrast för att upptäcka endoläckage efter EVAR. Vi valde att 

exkludera studier om aorta-screening eftersom dessa utförs utan kontrastmedel.  
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Litteratursökning   
Vi har utfört vår sökning i databaserna PubMed (Medline) som är en av världens största 

medicinska referensdatabas och Cinahl som främst innehåller hälso- och vårdvetenskaper 

(Backman, 2008, s. 193). Vi började vår sökning med ämnesord som innebär att sökningen 

ger hög specificitet och undviker mindre relevanta studier. Alla vetenskapliga artiklar har 

tilldelade ämnesord för att specificera vad artikeln handlar om. I PubMed används Mesh-

termer som ämnesord och i Cinhal används Thesaurus. Vi har även använt oss av fria sökord 

för att utöka sökningen, då inkluderas alla de artiklar som innehåller det sökta ordet 

någonstans i texten (Willman et al, 2011, s. 69-70, 75).  

De sökord vi använde oss av för att hitta artiklar som besvarar vårt syfte var: Aortic 

Aneurysm Abdominal, Tomography X-Ray Computed, Ultrasonography, Endoleak, 

Endovascular repair, Contrast-enhanced, Computed tomography, Ultrasound. Vi utförde 

sökningen till att börja med på sökorden var för sig och sedan kombinerade vi dessa på flera 

olika sätt med hjälp av booleska sökoperatorer AND och OR som bestämmer de utvalda 

sökordens samband med varandra (Östlundh, 2012, s. 69-70). Vi redovisar endast vår sökning 

i PubMed eftersom vår sökning i Cinahl inte gav några nya träffar. 

Tabell 2: Översikt av artikelsökning i PubMed 2013-10-07-2013-10-29  

Sökkriterier: Publicerade mellan 2003-2013 

Söknr.    Söktermer (PubMed) Antal ref.  Utvalda artiklar 
     
1 Mesh Aortic Aneurysm, Abdominal 7129  
2 Mesh Tomography, X-Ray Computed 139970  
3 Mesh Ultrasonography 96386  
4  (1) AND (2) AND (3) 191  
5 FT Endoleak 1688  
6 FT Endovascular repair 6516  
7  (4) AND (5) AND (6) 58 9 
          
     
8 FT Contrast enhanced 36763  
9  (4) AND (8) 35 2 
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Söknr.    Söktermer (PubMed) Antal ref.  Utvalda artiklar 
     

10 FT Computed tomography 188067  
11 FT Ultrasound 191380  
12 FT Endoleak 1683  
13 FT Endovascular repair 6489  
14  (10) AND (11) AND (12) AND (13)  121 5 
     

 
MeSH = ämnesord i PubMed 
FT = fri text 
Antal ref. = antal träffar 
 

Vi hittade 16 kvantitativa studier som passade in på våra inklusionskriterier vid vår 

litteratursökning. Vi har även använt oss av sekundärsökning som innebär att vi tittat i andra 

artiklars referenslistor för att hitta studier som passar in på vårt syfte och fann då två nya 

studier utifrån våra tidigare sökningar (Östlundh, 2012, s. 75-76). Kvalitetsgranskningen av 

artiklarna utfördes med hjälp av ett protokoll för kvalitetsgranskning av diagnostiska studier 

från SBU (2013). Kvalitetsgranskningsprotokollet finns i bilaga 1.  

Utifrån protokollet har vi delat in studierna i olika kvalitetsgrupper, hög, medel och låg. Varje 

positivt svar i protokollet gav en poäng och negativt eller oklart svar gav noll poäng. Den 

totala summan räknades sedan om till procent som gör att studierna går att jämföra och vägas 

mot varandra. Studier som uppnått ett värde på 80 % eller mer räknades som hög kvalitet och 

studier som poängsattes mellan 70-79 % räknades som medelhög kvalitet och under 70 % var 

låg kvalitet och uteslöts från vårt arbete (Willman et al., 2006, s. 96).  

 

Tabell 3. Kvalitetsgradering av studier (Willman et al., 2006, s. 96) 

Kvalitet Procent Antal artiklar 

Hög 80 - 100 % 12 

Medel 70 - 79% 2 

Låg < 70 % 4 
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Vi har kvalitetsgranskat studierna var för sig och sedan jämfört våra tolkningar. I de fall där vi 

varit osäkra har vi diskuterat fram till ett gemensamt svar. Vi har sedan sammanfört detta i ett 

protokoll för att få en större tyngd i granskningen. Av de 18 artiklar vi kvalitetsgranskat har vi 

valt att använda oss av de 14 artiklar med hög och medelhög kvalitet. Fyra artiklar med låg 

kvalitet uteslöts och därför är dessa inte redovisade.  Vi har valt att redovisa vår granskning, 

sortering och kvalitetsbedömning i ett sorteringsprotokoll. Med hjälp av sorteringsprotokollet 

gjorde vi vår tolkning och sammanvägning av studierna (Willman et al., 2011, s. 93-94). 

 

Tabell 4. Sorteringsprotokoll med kvalitetsgradering av funna studier sorterat efter årtal 
(Willman et al., 2011, s. 94). Förklaring av förkortningar finns i slutet av tabellen. 

Författare 
År, land 

Syfte Design Deltagare 
 

Resultat Kvalitet 

Gürtler et al. 
(2013) 
Tyskland  
 

Undersökte om 
CEUS är lika bra 
metod att upptäcka 
endoläckage som 
MS-CTA. 

Retrospektiv 
blindad 
kohort, studie. 
 

Av 171 patienter 
var det 132 
patienter som 
uppfyllde 
inklusionskriterier
na Dessa 132 
patienter gjorde 
200 parade 
undersökningar 
med CEUS och 
MS-CTA. 
  

CEUS hade 97% 
sensitivitet och 93% 
specificitet vid upptäckt 
av endoläckage. CEUS 
visar sig vara lika bra 
som MS-CTA för att 
upptäcka endoläckage 
vid uppföljning efter 
EVAR.  
 

Hög 

Gilabert et 
al. 
(2012)  
Spanien 

Att prospektivt 
bedöma 
tillförlitligheten 
mellan CEUS med 
andra generationens 
US-kontrastmedel 
och CTA i att 
upptäcka 
endoläckage efter 
EVAR.   
 

Prospektiv, 
blindad studie. 

Av 117 patienter 
valdes 35 
patienter ut ifrån 
inklusionskriterier
na för att 
genomföra CTA 
och CEUS. Totalt 
126 parade 
undersökningar.  
 

CEUS hade 97% 
sensitivitet och 100% 
specificitet vid upptäckt 
av endoläckage. CEUS 
är likvärdig som CTA 
vid efterkontroll av 
EVAR.   

Hög 

Motta et al. 
(2012)  
Italien 

Att jämföra 
noggrannheten av 
CEUS jämfört med 
CTA för att 
upptäcka 
endoläckage vid 
efterkontroll av 
EVAR. 
 

Prospektiv 
blindad studie. 

Av 95 patienter 
var det 88 som 
inkluderades i 
studien. Dessa 
genomförde CTA 
och CEUS. 142 
parade 
undersökningar. 
 

CEUS hade 91,89% 
sensitivitet och 100% 
specificitet. CEUS är 
likvärdig CTA vid 
upptäckt av endoläckage 
och mätning av 
aneurysmsäckens 
diameter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
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Författare 
År, land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Cantisani et 
al.  
(2011) 
Ital ien 

Att undersöka 
noggrannheten i 
CDUS, CEUS, 
CTA och MRA för 
att upptäcka 
endoläckage efter 
EVAR. 

Prospektiv, 
blindad 
observations 
studie. 
 

Av 123 patienter 
ingick 108 
patienter i studien 
och genomgick 
CTA, CDUS, 
CEUS, och MRA. 

CEUS hade 96% 
sensitivitet och 100% 
specificitet. CEUS är 
markant bättre än CDUS 
vid endoläckage-
upptäckt. Det är också 
något bättre än CTA och 
likvärdig MRA. CEUS är 
även likvärdig CTA vid 
mätning av 
aneurysmsäckens 
diameter. 
 

Hög 

Clevert et 
al. 
(2011) 
Tyskland 

Att utvärdera hur 
bildfusion med 
CEUS + CTA 
påverkar 
diagnostiken av 
oklara endoläckage.  

Retrospektiv, 
blindad studie. 

35 patienter som 
gjorde CTA, 
CDUS, CEUS och 
bildfusion. 

CEUS hade 100% 
sensitivitet och 100% 
specificitet och CTA 
hade 75% respektive 
100%. Vid oklara fall 
förbättrar bildfusion 
visualiseringen av små 
endoläckage. CEUS är 
ett bra alternativ till CTA 
för att upptäcka och följa 
upp endoläckage efter 
EVAR. 
 

Medel 

Perini et al. 
(2011) 
Frankrike 

Att utvärdera CEUS 
som ett effektivt 
alternativ till CTA 
för att upptäcka 
endoläckage och 
mätning av 
aneurysmsäckens 
diameter vid 
uppföljning efter 
EVAR. 
 

Prospektiv, 
blindad singel-
centrerad 
studie. 

431 patienter 
gjorde CTA och 
CEUS. Av dessa 
ingick 395 
patienter i studien. 

CEUS och CTA 
överensstämde i 90,89% 
av undersökningarna. 
CEUS visar sig vara lika 
noggrann som CTA vid 
upptäckt av endoläckage 
och mätning av 
aneurysmsäckens 
diameter. 
 

Hög 

Ten Bosch 
et al. 
(2010) 
Neder- 
länderna 

Att jämföra 
diagnostisk 
noggrannhet mellan 
CEUS och CTA för 
att mäta 
aneurysmsäckens 
diameter och 
upptäcka 
endoläckage efter 
EVAR. 

Prospektiv 
jämförande 
blindad studie. 

Av 113 gjorde 
106 patienter 189 
parade 
undersökningar 
med CTA och 
CEUS. Av dessa 
var det 83 
patienter med 127 
parade 
undersökningar 
som inkluderades 
i studien. 
 

CEUS och CTA 
överensstämde i 61% av 
undersökningarna. CEUS 
visade fler typ 2 
endoläckage än CTA. 
CEUS är bättre än CTA 
vid upptäckt av 
endoläckage och 
likvärdig vid mätning av 
aneurysmsäckens 
diameter. 

Hög 

Iezzi et al.  
(2009) 
Italien 

Att jämföra CEUS 
med CDUS och 
CTA för att 
upptäcka 
endoläckage på 
patienter som 
genomgått EVAR.  
 

Prospektiv 
singel-
centrerad, 
blindad studie. 

84 patienter som 
genomförde 
CDUS, CEUS och 
CTA.  
 

CEUS hade 97,5% 
sensitivitet och 81,8% 
specificitet.  CEUS är en 
tillförlitlig och likvärdig 
undersökning som CTA 
vid upptäckt av 
endoläckage efter 
EVAR.  

Hög 
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Författare 
År, land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Clevert et 
al. 
(2008) 
Tyskland 

Att jämföra CDUS, 
CEUS och MS-
CTA i 
uppföljningen efter 
EVAR av 
bukaortaaneurysm. 

Prospektiv 
blindad studie. 
 

43 patienter som 
undersöktes med 
CDUS, CEUS och 
MS-CTA. 

CEUS hade 100% 
sensitivitet och 93% 
specificitet. CEUS visade 
sig vara bättre än MS-
CTA för att upptäcka 
endoläckage efter 
EVAR.  
 

Hög 

Giannoni et 
al. 
(2007) 
Italien 

Att utvärdera nya 
tekniker som 
alternativ till CTA 
genom att utreda 
effekten av CPS-
ultraljudsteknik 
med kontrastmedel 
och jämföra om det 
är ett möjligt 
alternativ till CTA 
för att upptäcka typ 
2 endoläckage. 
 

Prospektiv 
jämförande 
dubbelblind 
studie. 

30 patienter varav 
ett bortfall vilket 
resulterade i 29 
parade 
undersökningar.  

CEUS och CTA 
överrensstämde i 96,6% 
av undersökningarna. 
CEUS upptäckte alla 
endoläckage och CTA 
var osäkert i ett fall. 
CEUS var likvärdig CTA 
vid mätning av 
aneurysmsäckens 
diameter och upptäckt av 
endoläckage. 
   

Hög 

Henao et al.  
(2006) 
USA 

Att jämföra CEUS 
med CTA vid 
uppföljningen av 
EVAR för att 
upptäcka 
endoläckage. 

Prospektiv 
blindad studie. 

20 patienter som 
gjorde CTA och 
CEUS. 

CEUS och CTA 
överrensstämde i 85% av 
undersökningarna. CTA 
missade att upptäcka tre 
typ 2 endoläckage som 
upptäcktes vid CEUS. 
CEUS är bättre än CTA 
för upptäckt av 
endoläckage.  
 

Hög 

Bargellini et 
al.  
(2005) 
Italien 

Att karaktärisera  
typ2-läckage på 
basen av dynamiska 
särdrag 
identifierade med 
CUS och utvärdera 
sambandet mellan 
detta och graden/ 
hastigheten av 
aneurysmvidgning. 

Randomiserad 
retrospektiv 
blindad studie. 
 

39 randomiserade 
patienter gjorde 
CUS, 18 av dessa 
hade misstänkt 
typ 2 endoläckage 
och ingick i 
studien.  
 

CTA missade 8 av 18 
endoläckage. DSA 
bekräftade alla 
endoläckage upptäckta 
vid CUS.  

Medel 

Bendick et 
al. 
(2003) 
USA 

Att utvärdera 
effekten av DUS 
med kontrast för att 
upptäcka 
endoläckage i 
jämförelse med 
CTA. 
 

Prospektiv 
blindad studie. 
 

Av 69 patienter 
valdes 20 ut till 
studien. 10 var 
randomiserade 
och 10 var 
utvalda.   

CEUS och CTA 
överensstämde i 90% av 
undersökningarna. CTA 
identifierade 8 
endoläckage. CEUS 
identifierade alla dessa 
och två till som senare 
bevisades med 
konventionell angiografi.  
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
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Författare 
År, land 

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Giannoni et 
al.  
(2003) 
Italien 

Att jämföra 
ultraljud med och 
utan kontrast mot 
CTA eller MRA. 
 

Prospektiv 
blindad studie. 

30 konsekutivt 
valda patienter 
ingick med 81 
parade 
undersökningar. 

CEUS hade 100% 
sensitivitet och 65% 
specificitet.  
CTA upptäckte 8 
endoläckage och CEUS 
upptäckte 
21endoläckage. CEUS är 
ett bättre alternativ än 
CTA för upptäckt av 
endoläckage och 
likvärdig vid mätning av 
aneurysmsäckens 
diameter.  
 

Hög 

 
CEUS = Contrast-enhanced ultrasonography                                 DUS = Duplex ultrasonography 
CTA = Computed tomography angiography                                  CDUS = Color-coded DUS 
MS-CTA = Multislice computed tomography angiography          CUS = Contrast-enhanced ultrasound scanning 
MRA = Magnetic resonance angiography  CPS = Contrast Pulse Sequencing 
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Resultat 

För att åstadkomma en bra översikt i resultatdelen har vi valt att presentera resultatet i både 

text och tabell. Detta möjliggör att tabellen visualiserar och gör texten överskådlig. 

Studier som anser att CEUS är likvärdig CTA 

Fjorton studier med 1428 parade undersökningar jämförde CEUS med CTA för att upptäcka 

endoläckage vid uppföljning efter EVAR. Sex av dessa fjorton studier (Gürtler et al., 2013; 

Gilabert et al., 2012; Motta et al., 2012; Perini et al., 2011; Iezzi et al., 2009; Gianonni et al., 

2007) visade att CEUS och CTA var likvärdiga undersökningar för att upptäcka endoläckage 

efter EVAR. Dessa anser dock att CTA inte helt kan ersättas av CEUS utan båda metoderna 

bör användas på ett individuellt sätt utifrån varje patients behov.   

Gürtler et al., (2013) visar att CEUS har en sensitivitet på 97 procent och en specificitet på 93 

procent för detektion av endoläckage efter EVAR. De anser att CEUS är en lämplig 

undersökningsmetod och att en övergång från CTA till CEUS bör övervägas. Särskilt med 

tanke på de extra fördelarna med att ingen joniserande strålning eller njurtoxiskt 

kontrastmedel förekommer. Däremot bör CTA användas till patienter med växande 

aneurysmsäck eller vid misstanke om endoläckage eftersom CTA är gold standard.  

Gilabert et al., (2012) visar i sin studie att CEUS har god sensitivitet på 97 procent och 

specificitet på 100 procent vid detektion av endoläckage. De föreslår att CTA kan ersättas 

med CEUS hos patienter med stabil eller minskande aneurysmsäck utan tecken på 

endoläckage vid CTA under första året efter EVAR. Dock bör CEUS kompletteras med en 

buköversikt för att kunna se stentmigration, strukturella skador eller knickbildningar på 

stentet.  

Enligt Motta et al. (2012) missade CEUS tre endoläckage och klassificerade ett endoläckage 

fel men detta hade inte någon praktisk betydelse för hanteringen av patienten. Därför fick 

CEUS en sensitivitet på 92 procent och en specificitet på 100 procent i deras studie. I de fall 

då en patient har nedsatt njurfunktion och ingen vidgad aneurysmsäck anser de att CEUS är 

tillräckligt noggrann för att användas som ett primärt alternativ. De anser att CEUS 

begränsning är bedömning av stentmigration och graft patency (stentets öppenhet).   

Iezzi et al. (2009) hade 84 parade undersökningar i sin studie. Sensitiviteten och specificiteten 

för detektion av endoläckage med CEUS var 97,5 procent respektive 81,8 procent. CEUS 

fann 8 endoläckage som inte CTA kunde bekräfta och CEUS missade ett som CTA 
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identifierat. De föreslår att CTA används vid 1-månaders och vid 12-månaders uppföljning 

och om inga komplikationer upptäcks med CTA kan den ersättas med CEUS vid 6-månaders 

kontrollen och därefter årligen.  

Perini et al. (2011) är den största studien med 395 parade undersökningar som jämfört CTA 

och CEUS vid uppföljning efter EVAR. Deras undersökning har visat att de båda teknikerna 

är lika noggranna vid upptäckt av endoläckage. Därför har de redan börjat ersätta CTA vid 

kontrollerna som sker vid 6 månader, 24 månader och därefter årligen med CEUS och de 

planerar att minska ytterligare på CTA-kontrollerna i framtiden.     

Studier som anser att CEUS är bättre än CTA 

Sex studier (Cantisani et al., 2011; Clevert et al., 2011; Ten Bosch et al., 2010; Clevert et al., 

2008; Henao et al., 2006; Giannoni et al., 2003) kom fram till att CEUS var ett bättre 

alternativ eftersom i dessa studier identifierade CEUS fler endoläckage än CTA.  

Cantisani et al. (2011) visade att CEUS hade högre sensitivitet och lyckades identifiera tre fler 

endoläckage än CTA. Det kan möjligtvis förklaras med att det förekom metallartefakter på 

CTA-bilderna som försvårade diagnostiken och att läckagen var av typ 2 och väldigt små. 

CEUS var något bättre än CTA på att klassificera läckagen rätt. De upptäckta endoläckagen i 

denna studie var endast av typ 2 och 3, vilka är de vanligaste typerna. Eftersom alla typer av 

endoläckage inte var representerade i denna studie anser författarna att det krävs en större 

undersökning med fler deltagande patienter för att bekräfta CEUS roll som 

avbildningsmodalitet vid uppföljning av EVAR. 

Clevert et al. (2011) har i sin studie med 35 parade undersökningar visat att CEUS är mer 

känslig än CTA.  Detta på grund av att CEUS upptäckte fyra endoläckage varav ett som 

missades med CTA. De anser att CEUS är ett bra alternativ till CTA särskilt för personer med 

kontraindikationer för jodbaserat kontrastmedel och personer med nedsatt njurfunktion. 

Begränsningen med studien är det låga antal av patienter med endoläckage.  

Clevert et al., (2008) och Henao et al., (2006) har i sina studier kommit fram till att CEUS är 

bättre än CTA för detektion av endoläckage men att deras studie är gjord på få patienter (se 

tabell 6). Det anser att större studier behöver göras för att bekräfta deras resultat. 
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Studier som inte dragit några slutsatser 

Två studier drog ingen slutsats. Bargellini et al. (2005) visade i sin studie att CEUS upptäckte 

fler endoläckage än CTA men kunde ändå inte dra slutsatsen av att det är en bättre 

undersökningsmetod eftersom det endast ingick 18 patienter i studien. Bendick et al. (2003) 

utvärderade en grupp på 20 patienter. CEUS identifierade alla endoläckage som även setts på 

CTA och konventionell angiografi. De hävdar att större studier behöver utföras för att 

bekräfta deras resultat.  

Enligt tabell 5 har åtta studier beskrivit CEUS sensitivitet och specificitet för att upptäcka 

endoläckage och av dessa har vi räknat ut medelvärdet. Vilket resulterat i att CEUS 

genomsnittliga sensitivitet är 97,4 procent och specificitet är 92,5 procent.   

Tabell 5. Resultat av de artiklar som har mätt CEUS sensitivitet och specificitet 

Författare Sensitivitet % Specificitet % 
Gürtler et al. (2013) 97 93 
Gilabert et al. (2012) 97 100 
Motta et al. (2012) 91,89 100 
Cantisani et al. (2011) 96 100 
Clevert et al. (2011) 100 100 
Iezzi et al. (2009) 97 89,3 
Clevert et al. (2008) 100 93 
Giannoni et al. (2003) 100 65 
Medelvärde 97,4 92,5 
 

Förmåga att mäta aneurysmsäckens diameter 

Sex studier (Motta et al., 2012; Cantisani et al., 2011; Perini et al., 2011; Ten Bosch et al., 

2010; Giannoni et al., 2007; Giannoni et al., 2003) har även jämfört förmågan att mäta 

diametern på aneurysmsäcken med CEUS och CTA. De anser att båda 

undersökningsmetoderna är likvärdiga för att mäta aneurysmsäckens diameter. Motta et al. 

(2012) anser att det inte är nödvändigt att upptäcka alla typ 2 endoläckage utan att 

aneurysmsäckens storlek är den främsta markören på komplikationer efter EVAR. Typ 2 

åtgärdas vanligtvis inte förrän en signifikant ökning av aneurysmsäckens diameter har skett 

och risk för ruptur uppstått.   

Studiernas samstämmighet och funna endoläckage 

I alla inkluderade studier förutom en har de utgått från CTA som referenstest. I Clevert et al. 

(2011) har de använt sig av bildfusion med ultraljud kombinerat med CT-bilder som 

referenstest. För att få en överskådlig blick har vi valt att redovisa de inkluderade studiernas 

resultat av funna endoläckage av CEUS och CTA i tabell 6.  
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Tabell 6. Resultattabell som visar de inkluderade studiernas resultat av antalet 

undersökningar och funna endoläckage. 

Författare, årtal Antal parade 
undersökningar 

CTA+ 
CEUS+ 

CTA+ 
CEUS- 

CTA- 
CEUS+ 

CT- 
CEUS - 

Eniga i 
% 

Gürtler et al. (2013) 200 84 3 8 105 94,5 
Gilabert et al. (2012) 126 33 1 0 92 99,2 
Motta et al. (2012) 142 34 3 0 105 97,9 
Cantisani et al. (2011) 108 20 0 3 85 97,2 
Clevert et al. (2011) 35 3 0 1 31 97,1 
Perini et al. (2011) 395 83 16 20 276 90,9 
Ten Bosch et al. (2010) 127 22 5 45 55 60,6 
Iezzi et al. (2009) 84 39 1 8 36 89,3 
Clevert et al. (2008) 43 15 0 2 26 95,3 
Gianonni et al. (2007) 29 7 0 1 21 96,6 
Henao et al. (2006) 20 6 0 3 11 85 
Bargellini et al. (2004) 18 10 0 8 0 55,5 
Bendick et al. (2003) 20 8 0 2 10 90 
Giannoni et al. (2003) 81 8 0 21 52 74 
Totalt 1428 372 29 122 905 89,4 
 
CTA+, CEUS+ =   Sann positiv, om båda undersökningsmetoderna visade på endoläckage  
CTA+, CEUS - =   Falsk negativ, om CTA visar endoläckage men ej CEUS 
CTA –, CEUS+ =   Falsk positiv, om CEUS visar på endoläckage men ej CTA 
CTA –, CEUS - =   Sann negativ, om båda undersökningsmetoderna inte påvisar endoläckage 
 

Tabell 6 visar att den största studien med Perini et al. (2011) med 395 parade undersökningar 

visar att CEUS och CTA var överens i 90,9 procent av undersökningarna. Vilket innebär om 

både CTA och CEUS samstämmigt visade att det inte förekom något läckage så ansågs CEUS 

fynd sant negativ. CEUS fynd ansågs sant positiva om CTA också visade tecken på ett 

endoläckage. CEUS identifierade 20 läckage som inte CTA verifierat och CTA upptäckte 16 

som inte CEUS sett. Om CEUS fann ett endoläckage som inte bekräftades av CTA ansågs de 

falskt positiva och ifall CEUS inte registrerat något läckage men CTA avslöjat läckaget så 

ansågs det vara falskt negativt.  

Nio studier (Gürtler et al., 2013; Gilabert et al., 2012; Motta et al., 2012; Cantisani et al., 

2011; Clevert et al., 2011; Perini et al., 2011; Clevert et al., 2008; Giannoni., 2007; Bendick et 

al., 2003) visade en samstämmighet över 90 procent mellan CEUS och CTA. Gilabert et al., 

(2012) med 126 parade undersökningar var den studie som visade på högst enighet mellan 

CTA och CEUS med 99,2 procent och hade endast ett fall där de inte visade samma resultat.      

Fyra studier (Ten Bosch et al., 2010; Henao et al., 2006; Bargellini et al., 2004; Giannoni et 

al., 2003) visar att CEUS och CTA var överens i lägre grad än de andra studierna med 60,6, 
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85, 55,5 respektive 74 procent. Den låga enigheten beror på att CEUS identifierade markant 

fler endoläckage som inte bekräftades av CTA, av dessa var övervägande av typ 2.  

Representerade typer av endoläckage 

Genomgående i alla studier var det flest typ 2 endoläckage som upptäcktes. I studien av 

Giannoni et al. (2003) upptäckte CEUS 21 fler endoläckage som inte bekräftats med CTA. 

Enligt dem är CEUS bättre på att upptäcka typ 2 än andra modaliteter. Gürtler et al. (2013) 

genomförde 200 parade undersökningar. Det var endast denna studie som hade typ 1-4 

representerade. Fem studier (Motta et al., 2012; Perini et al., 2011; Iezzi et al., 2009; Clevert 

et al., 2008; Giannoni et al., 2003) hade de viktigaste typerna 1,2 och 3 representerade i deras 

resultat. De resterande studierna hade inte fler än två olika typer representerade. 

I endast en studie Gilabert et al. (2012) missade CEUS ett allvarligt endoläckage av typ 1. I 

deras diskussion anser de att det kan bero på att det gick 30 dagar mellan undersökningarna. 

När CEUS gjordes upptäcktes ett typ 2 och när CTA utfördes 30 dagar senare så identifierade 

de att läckaget var av typ 1. Under den tiden kan typ 2-läckaget utvecklats till ett typ 1. 

CEUS begränsningar 

Iezzi et al. (2009) var unik på så sätt att det är den enda studien som uttryckligen beskrev att 

de inte exkluderade några patienter för att de var svårundersökta med ultraljud på grund av 

fetma, tarmgas eller ascites. Dock har ingen av de andra något större bortfall av den 

anledningen. Ten Bosch et al. (2010) hade tre patienter som misslyckades att bedömas. Två på 

grund av fetma och en på grund av tarmgas. Perini et al. (2011) exkluderade en som inte gick 

att undersöka med ultraljud. Giannoni et al. (2003) hade några som var svårundersökta på 

grund av tarmgas, dessa patienter fick komma tillbaka några dagar senare efter att de fått 

behandling för att minska gaserna.  

Sammanfattning  

Resultatet av den här litteraturöversikten visar att CEUS är en bra undersökningsmetod och 

likvärdig CTA för att upptäcka endoläckage och mäta aneurysmsäckens diameter vid 

uppföljning efter EVAR. Detta för att minska exponering av joniserande strålning och 

njurtoxiskt kontrastmedel till patienterna.  
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Metoddiskussion 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie inom ämnet radiografi för att hitta all vetenskaplig 

forskning inom området vi valt att studera . Med en pilotsökning över ämnet aortaaneurysm 

som vi var intresserade av fann vi studier som utfört efterkontroller av EVAR-behandlade 

patienter och jämfört CEUS med CTA som undersökningsmetoder. Vi kunde då bestämma 

oss för ett syfte och en frågeställning som vi ville fördjupa oss i. För att strukturera upp vårt 

arbete använde vi sex av Goodmans sju steg. Vi upptäckte dock att detta var ett relativt nytt 

område som det inte fanns så många publicerade studier om. Därför inkluderades även två 

studier publicerade 2003 (Bendick et al., 2003; Giannoni et al., 2003) som vi ansåg vara av 

värde i resultatet. Dessa fann vi när vi gjorde sekundärsökning. Litteraturstudier exkluderades 

i resultatdelen för att vi ville använda oss av direkta källor och kunna hänvisa till den primära 

forskningen. Artikelsökningen utfördes genom sökningar i databaserna PubMed och Cinahl 

och urval av artiklarna skedde genom att granska abstrakten. Vi fann alla studier i PubMed, 

Cinahl gav oss inga nya träffar. Både ämnesord och fria sökord användes i olika 

kombinationer för att hitta alla relevanta artiklar som publicerats. Vi tycker att vi lyckats 

använda oss av de rätta sökorden för att hitta relevant litteratur. Efter ett antal sökningar med 

olika sökkombinationer hade vi slutligen 18 studier som uppfyllde inklusionskriterierna.  

Varje artikel är kvalitetsgranskad enligt ett särskilt protokoll för kvalitetsgranskning av 

diagnostiska studier (QUADAS) från SBU (2013). Två punkter lades till i protokollet som vi 

ansåg viktiga. Det var att studien hade ett klart och tydligt syfte/frågeställning och att de som 

utförde testerna hade adekvat utbildning/träning.  Granskningen har vi gjort oberoende av 

varandra och efter diskussion sammanfört resultaten gemensamt, detta för att få en större 

tyngd i granskningen (Willman et al. 2011, s. 93-94). Artiklar med låg vetenskaplig styrka 

uteslöts för att få högre kvalitet på vår studie. Fyra studier hade låg kvalitet varför endast 14 

är presenterade i resultatet. Dessa fyra fick låg kvalitet främst för att de inte var blindade och 

att tidsintervallet mellan undersökningarna inte var specificerat.  

Den geografiska spridningen i vår studie visar att studier inom ämnet är gjorda i olika länder i 

Europa och även USA, därför anser vi att resultatet är generaliserbart och bör kunna 

representera verkligheten i västvärlden.  

En fördel med denna litteraturstudie är att vi har varit två som tillsammans har kunnat 

diskutera, analysera och tolka resultaten. Arbetet har granskats kritiskt flera gånger av 

opponenter, handledare och kursansvarig lärare. Vilket har givit arbetet nya synpunkter och 
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en bra struktur.  Litteraturstudiens begränsning är att vi måste förlita oss på att studierna är 

rätt utförda och sammanfattade. Eftersom tekniken ständigt går framåt så är en annan 

begränsning med vår studie att en del studier är äldre och att både ultraljud och 

datortomografi har utvecklats mycket under de senaste tio åren. För att få ett tillförlitligare 

resultat vore det optimalt med fler större studier under senare tid.  

Etiska överväganden 
Det är viktigt med god etik i all vetenskaplig forskning. Innan ett forskningsprojekts början 

ska ett etiskt tillstånd sökas hos en lokal eller regional etisk kommitté. Intresset för ny 

kunskap ska alltid vägas mot att de personer som deltar i studien skyddas. Även när 

systematiska litteraturöversikter ska göras bör etiska överväganden utföras när det gäller urval 

och presentation av resultat. Fusk och ohederlighet får inte förekomma inom forskning. Som 

exempelvis stöld, plagiat och förvrängning av resultat (Forsberg & Wengström, 2013, s. 69-

70, 145). Samtliga studier som ingår i analysen/resultatet har godkänts av etisk kommitté och 

deltagarna gav informerat samtycke till studien. Eftersom vår litteraturstudie baseras på redan 

utförda undersökningar i andra studier så har vi inte etiskt prövat detta arbete. Däremot har vi 

noggrant redovisat resultatet av studierna som ingår i vår litteraturöversikt.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med vår litteraturstudie var att undersöka diagnostisk säkerhet samt att beskriva 

fördelar och nackdelar med undersökningsmetoderna ultraljud med kontrast och 

datortomografi med kontrast vid kontroller efter EVAR. Vi har utgått från denna 

frågeställning: Går det att få en likvärdig diagnostisk säkerhet vid ultraljud med kontrast som 

vid datortomografi med kontrast för att upptäcka endoläckage efter EVAR och därmed 

bespara patienten joniserande strålning och njurtoxiskt kontrastmedel?  

Likvärdig diagnostisk säkerhet mellan CEUS och CTA 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att samtliga studier anser att CEUS är en noggrann 

undersökningsmetod för att upptäcka endoläckage. Enligt tabell 5 uträknat på åtta studier i 

resultatet så har CEUS en genomsnittlig sensitivitet på 97,4 procent och en specificitet på 92,5 

procent. Detta bekräftas av Mirza et al. (2010) som genomfört en systematisk översikt och 

meta - analys av sju studier mellan 1997 till 2009. De har jämfört CEUS med CTA och 

beräknade en genomsnittlig sensitivitet för CEUS på 98 procent och en specificitet på 88 

procent. Dessa siffror är jämförbara med de siffror vi fått fram med nyare studier. De 

beskriver vidare att CEUS kan vara ett bra alternativ till CTA för att minska exponeringen av 

joniserande strålning och njurtoxiskt kontrastmedel. Men de tycker inte att CEUS kan ersätta 

CTA helt på grund av att även stentmigration och eventuell knickbildning på stentet måste 

undersökas.  

Verhoeven et al. (2011) anser att CTA inte behövs som en rutinmässig undersökning vid 

efterkontrollerna utan bör ersättas med CEUS om inga komplikationer uppstått. Däremot bör 

CEUS kompletteras med en buköversikt för att kunna se stentmigration, knickningar på 

stentet och andra strukturella skador. White och Macdonald (2010) anser att en buköversikt 

kommer att ha en viktig roll vid uppföljning av EVAR. En buköversikt ger en ekvivalent dos 

på 0,25 mGy vilket är ca 50 gånger mindre än motsvarande dos av en bukundersökning med 

datortomografi. De har dock inte beskrivit den diagnostiska noggrannheten av buköversikt i 

jämförelse med CT-buköversikt. 

Många studier i vårt resultat visade på att CEUS upptäckte fler endoläckage än CTA främst av 

typ 2. Idag anses CTA som gold standard vid uppföljning av EVAR-behandlade patienter. 

Motta et al. (2012) anser att CTA förmodligen är bättre eftersom CTA har skräddarsydda 

program med en fördröjd fas som tillåter upptäckt av läckage med låga flöden. Detta är dock 

ett motsägande resonemang då den stora fördelen med CEUS just är att det går att följa 
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cirkulationen dynamiskt under en längre tid än den fördröjda kontrastfasen vid CTA. Iezzi et 

al. (2009) skriver att det skulle vara intressant att följa upp de patienter där CEUS identifierat 

endoläckage som CTA inte bekräftat med angiografi. Detta för att definiera vilken som bör 

vara den riktiga gold standard.  

Går det att dra slutsatsen att CEUS klarar av att upptäcka de andra typerna av endoläckage 

lika bra som CTA? Förmodligen går det att dra den slutsatsen eftersom typ 2 ofta är små 

läckage med långsamt flöde jämfört med högtrycksflöden som typ 1 och 3. Detta bekräftar 

Kartikesalingam et al., (2012)  som har gjort en systematisk översikt och meta-analys om 

DUS, CEUS eller CT som undersökningsmodalitet vid efterkontroll av EVAR. De undersökte 

sensitiviteten mellan CEUS/DUS och CTA för upptäckt av typ 1 och 3 endoläckage. Både 

CEUS och DUS visar sig vara specifik för detektion av typ 1 och 3.  

Utöver detektion av endoläckage är det även viktigt att korrekt kunna mäta aneurysmsäckens 

diameter. Detta då den vanligaste typen av endoläckage (typ 2) vanligtvis inte åtgärdas förrän 

en signifikant ökning av aneurysmsäckens diameter har skett (Bashir, Ferral, Jacobs, 

McCarthy & Goldin, 2009). Vår litteraturöversikt visar att CEUS är fullt jämförbar med CTA 

för mätning av aneurysmsäckens diameter.  

Fördelar och nackdelar med CEUS och CTA 

Tekniken går ständigt framåt och både datortomografi och ultraljud har utvecklats mycket 

sedan de äldre studierna. Enligt Motta et al. (2012) är datortomografi med kontrast för 

närvarande den primära undersökningsmetoden som används vid efterkontroller av EVAR. 

Den är reproducerbar med snabb bildtagning och påverkas mindre av kroppsstorlek. Det finns 

däremot studier om strålningsinducerad cancer efter upprepad exponering av joniserande 

strålning av DT-undersökningar och även att det jodbaserade kontrastmedlet kan vara 

njurtoxiskt. Senaste generationens datortomografer har olika strategier för att minska den 

joniserande strålningen och en dosreduktion upp till ca 60 procent har skett. Verhoeven et al. 

(2011) anser att den ideala uppföljningsmetoden efter EVAR bör vara icke-invasiv, billig, 

relativt snabb med hög sensitivitet och specificitet för att kunna se eventuella komplikationer 

av stentgraftet utan att patienten utsätts för någon extra hälsorisk. De anser i sin studie att 

CEUS uppfyller dessa krav. Millen et al. (2013) har i sin studie räknat ut kostnaderna för 

ultraljud med och utan kontrast och datortomografi med kontrast vid efterkontroller av 

EVAR. De har kommit fram till att CEUS blir betydligt dyrare än ultraljudsundersökning utan 

kontrast. Däremot är CEUS ett billigare alternativ än CTA. De beskriver dock inte om 
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läkarkostnaden är inräknad i de siffror de tagit fram med tanke på att det är läkarna istället för 

röntgensjuksköterskorna som utför undersökningen vid CEUS.  

Eftersom patienter som genomgått EVAR oftast är äldre så kan strålningseffekterna vara 

mindre relevant, däremot kan den höga åldern öka den njurtoxiska effekten av jodhaltiga 

kontrastmedel. Upp emot 80 procent av alla EVAR-behandlade patienter har dålig 

njurfunktion och det är den största riskfaktorn för kontrastmedelsinducerad nefropati 

(Verhoeven et al., 2011). Inga toxiska effekter av ultraljudskontrasten har rapporterats i de 

inkluderade studierna i resultatet.   

En nackdel med ultraljud som Cantisani et al. (2010) och Perini et al. (2011), beskriver är att 

den är operatörsberoende och att tarmgas, ascites, övervikt eller fetma kan försvåra 

diagnostiken. Även White & Macdonald (2010) beskriver dessa nackdelar med ultraljud men 

anser inte att det är ett tillräckligt stort hinder för att utesluta CEUS som 

undersökningsalternativ till CTA. 

Enligt Anderson och Örnberg (2011) ska röntgensjuksköterskan arbeta och ansvara för att 

undersökningar genomförs med minsta möjliga stråldos men med bästa diagnostiska 

bildkvalitet. De skriver också att röntgensjuksköterskans arbete består av två uppdrag. Det är 

att utföra undersökningar och behandlingar men även att utveckla systemet de är verksamma 

inom, som att medverka vid utvecklingen av ny undersökningsmetodik.  

Idag utförs CEUS vid efterkontroller av EVAR på endast några få kliniker i Sverige. Hallands 

sjukhus i Halmstad är en klinik som använt sig av denna teknik i 3 år (Dr. A-K. Siösteen 

Tofte, personlig kommunikation, 14 januari 2014) . 

Den här litteraturöversikten bidrar till en diskussion kring berättigandet av CTA vid 

uppföljning av EVAR-behandlade patienter. Eftersom många av dessa patienter har dålig 

njurfunktion är det av värde att CEUS visat sig vara likvärdig CTA. Detta för att undvika 

kontrastmedelsinducerad nefropati. En stor fördel är också att CEUS inte innebär någon 

joniserande strålning vilket följer Strålsäkerhetsmyndighetens (2012) rekommendationer att 

det är en fördel att välja metoder som inte innebär joniserande strålning när det är möjligt. 

Resultatet av litteraturöversikten kan bidra till att det i framtiden kan komma att bli aktuellt 

med CEUS på fler röntgenavdelningar i landet. Det ska bli intressant att följa utvecklingen 

med CEUS som vi tror kommer att ha stor betydelse i framtiden.  
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Slutsats  
CEUS har visat sig vara ett bra alternativ till CTA vid upptäckt av endoläckage och 

bedömning av aneurysmsäckens storlek. Men det går inte att använda sig enbart av CEUS vid 

efterkontroller av EVAR eftersom man även vill kunna se stentets läge och se om det finns 

några skador eller knickningar som kan orsaka tromber i stentet. Vi har dock inte utrett vilken 

metod som är bäst lämpad för denna bedömning. Om inga komplikationer uppstått och 

aneurysmsäcken är stabil i storleken kan vissa efterkontroller ersättas av CEUS. På så sätt kan 

man minska den joniserande strålningen och njurtoxiskt kontrastmedel till de EVAR-

behandlade patienterna som följs upp. För de patienter med nedsatt njurfunktion eller allergi 

mot jodkontrast är CEUS tillräckligt säkert för att föreslås som primärt alternativ.  
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Bilaga 1 

Mall för kvalitetsgranskning av diagnostiska studier (QUADAS) enligt SBU…. 

Författare:_______________________  År:____________ 
Journal: _________________________Volym:_________   
Sidor:______________ 
 

   

Kriterier: Ja Nej Oklart 
1. Är frågeställningen/syftet klart formulerat? 

 
   

2. Var sammansättningen av patientgruppen (spektrum)  
representativ för de patienter som kommer att få testet  
i praktiken? 
Undvikande av spektrumbias 
 

   

3. Är det troligt att referenstestet korrekt  
klassificerar det sökta tillståndet? 
Undvikande av felklassifikationsbias 
 

   

4. Var tidsintervallet mellan referenstest och indextest så kort  
att det studerade tillståndet inte kunnat förändras mellan  
de båda testen? (Acceptabel fördröjning mellan testerna) 
Undvikande av sjukdomsprogressionsbias 
 

   

5. Genomgick samtliga patienter eller ett slumpmässigt  
urval av patienter det avsedda referenstestet? 
Undvikande av partiell verifikationsbias 
 

   

6. Användes ett och samma referenstest oberoende  
av vilket resultat som erhölls på indextestet? 
Undvikande av differentiell verifikationsbias 
 

   

7. Var referenstestet oberoende av indextestet  
(dvs indextestet ingick inte som en del av referenstestet)? 
Undvikande av inkorporationsbias 
 

   

8. Tolkades resultaten från referenstestet utan kännedom om  
resultaten från indextestet? (Indextestresultat blindade) 
Undvikande av informationsbias 
 

   

9. Tolkades resultaten från indextestet utan kännedom om  
resultaten från referenstestet? (Referenstestresultat blindade) 
Undvikande av informationsbias 
 

   

10. Fanns samma kliniska data tillgängliga då testresultaten  
tolkades som skulle vara tillgängliga då testen används  
i praktiken? (Relevant klinisk information) 
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11. Rapporterades ej tolkningsbara/intermediära testresultat? 
 

   

12. Förklarades bortfall av patienter från studien? 
 

   

13. Hade de som utförde testerna adekvat utbildning/träning?  
 

   

 

Kommentarer: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 
 

 

 
 


