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Syfte: Att utvärdera den diagnostiska träffsäkerheten för lågdos DT buk utan kontrast (DT BÖS) med 

standard DT med intravenös kontrast som referensmetod. 

Material och metoder: Prospektiv multicentrisk studie där patienter med kliniskt misstänkt divertikulit 

undersöks både med DT BÖS och standard DT med intravenös kontrast. Två specialister och en ST-

läkare med fyra års tjänstgöring i radiologi, bedömde alla DT BÖS och fyra veckor därefter standard 

DT enligt definierat protokoll. Radiologerna var ovetande om det kliniska förloppet och för varandras 

granskningsresultat. Sensitivitet, specificitet och överensstämmande (kappa värde) beräknades.   

Resultat: Av 149 patienter inkluderade (medianålder 68 år, 102 kvinnor) hade 107 (72%) divertikulit 

på standard DT. Sensitivitet och specificitet för divertikulit var 100% resp. 99% för specialisterna och 

93% resp. 86% för ST läkaren. Kappa värde for förekomst av divertikulit va 1,000, 0,983 för 

specialisterna och 0,742 för ST-läkaren. Patologi beskrivs i alla fall med divertikulit men i 6 fall 

beskriver ST läkaren fynden som misstänkt malignitet på DT BÖS. Abscess förekom hos 10 patienter 

och dessa var i median 2 cm (range 1,6–3,7 cm). DT BÖS hade lägre sensitivitet för diagnostik av 

abscesser, sensitivitet 56%, 17% och 33% för respektive granskare.  

Tjugosex patienter hade annan förklaring till sina symptom på standard DT, av dessa kunde lågdos 

DT hitta 23 (88%). DT BÖS missade diagnos av en mjältinfarkt och två fall med lindrig kolit. Vanligaste 

diagnosen för patienter utan divertikulit var kolit (n=8) eller appendicit (n=7). Hos 18 patienter kunde 

ingen patologi identifieras på varken DT BÖS eller standard DT.  

Konklusion: DT BÖS uppvisade en hög diagnostisk träffsäkerhet av akut divertikulit. DT BÖS kan 

missa små abscesser men dess påverkan på det kliniska förloppet är begränsad. I de allra flesta fall 

hittar DT BÖS även andra diagnoser som förklarar patientens smärtor.  

Undersökningen rekommenderas för radiologisk diagnostik av akut divertikulit istället för standard DT, 

vilket eliminerar risken för allergiska reaktioner och kan leda till minskad stråldos, minskad risk för 

nefrotoxicitet samt snabbare och billigare diagnostik. 

 


