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Allmän inledning
Lill Valentin

dersökning. Bildskärmen bör vara rörlig i höjdled 
samt vridbar. Separat patientskärm är en fördel.

Den vaginala givaren bör ha en bildvinkel på 
minst 90 grader och en frekvens på 5-7,5 MHz. 
Givarens anatomiska utformning har betydelse, 
då breda givare kan försvåra undersökningen 
av unga och postmenopausala kvinnor. Vaginal 
undersökning utförs bäst med patienten liggande 
i gynstol. Denna bör kunna tippas till omvänt 
Trendelenburgläge. Vaginal undersökning kan 
dock även utföras på plan brits med en kilkudde 
under patientens ryggslut.

Den abdominella givaren skall vara antingen 
en sektorgivare eller en konvex givare. Man bör 
ha tillgång till givare med en frekvens på såväl 
3,5 MHz som 5 MHz. Abdominell undersökning 
utförs bäst med patienten liggande på en höj- och 
sänkbar plan undersökningsbrits.

Dokumentation
Alla utförda ultraljudsundersökningar skall do-
kumenteras, gärna på separat remiss i form av 
original och kopia, varav ett exemplar arkiveras 
(helst i anslutning till ultraljudsavdelningen om 
separat sådan finns). Svaret skall i text beskriva 
undersökningsfynden. Patologiska fynd skall dess-
utom dokumenteras med bild eller video. Av bilden 
skall framgå patientens identitet och tidpunkt för 
undersökningen. 

För att undvika missförstånd brukar bilderna 
i internationell litteratur vara vända på följande 
sätt. Patientens högra sida visas på bildskärmens 
vänstra sida. Cervix och vagina visas till höger på 
en längsbild. Bilden vid vaginal undersökning kan 
vändas som vid abdominell undersökning (Fig 1) 
eller tvärtom (Fig 2).

Eftersom diagnostiken vid ultraljudsund-
ersökning i stor uträckning grundas på rörliga 
bilder, är videodokumentation ovärderlig, i syn-
nerhet vid undervisning. 

Ultraljud inom gynekologin utföres på två olika 
sätt, som vaginal och som abdominell under-
sökning. Båda utgör komplement till vanlig gy-
nekologisk undersökning och skall därför utföras 
av gynekolog. Denne skall vara utbildad i gyne-
kologisk ultraljudsdiagnostik. Det skall finnas en 
ansvarig läkare för ultraljudsverksamheten vid en 
enhet. Denne skall se till att de, som utför under-
sökningarna, har erforderlig kompetens och att un-
dersökningsresultaten alltid väl dokumenteras.

Den läkare, som är huvudansvarig för ultraljuds-
verksamheten vid en enhet skall ha genomgått ut-
bildning i ultraljudsdiagnostik motsvarande steg 
2/påbyggnadskurs och ha gedigen erfarenhet av 
ultraljudsdiagnostik inom obstetrik och gyne-
kologi. Övriga läkare bör ha genomgått utbildning 
motsvarande steg 1/baskurs för att få lov att utföra 
självständiga undersökningar. Kurser ges i regi av 
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, 
men även andra likvärdiga kurser kan finnas. 
Vid mer omfattande ultraljudsverksamhet  bör 
personal finnas för assistens vid undersökning 
samt för tidsbeställning, remissbesvarande och 
journalhantering.

Lokaler
Lokalerna bör vara rymliga, väl ventilerade och 
med möjlighet till dämpad belysning. Särskilt 
utrymme bör finnas för skriv- och telefonarbete. 
Lokalen skall vara utrustad med omklädningshytt 
och toalett för patienten. Väntrum och samtalsrum 
skall finnas i anslutning till undersökningsrummet/
en.

Utrustning
Ultraljudsoperatörens stol bör vara höj- och 
sänkbar.

Ultraljudsapparaten bör vara utrustad med möj-
ligheter att göra såväl abdominell som vaginal un-
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Fysik
Vid ultraljudsundersökning används frekvenser 
2-10 MHz. Absorption av ljud ökar med ökande 
ultraljudsfrekvens. Därför borde låga frekvenser 
användas. Om låga frekvenser används, ökar dock 
våglängden, och därmed försämras upplösningen, 
eftersom hastigheten är konstant. Höga frekvenser 
ger alltså god upplösning men dålig penetration 
av ultraljudet. Vid lägre frekvenser gäller det 
omvända. Basala kunskaper i ultraljudsfysik kan 
inhämtas från referens 1 och 2.

Abdominell undersökning
Abdominell undersökning kräver god ultra-
ljudspenetration, och vanligen används en gi-
vare på 3,5 MHz. På smala patienter eller ytliga 
strukturer kan man använda 5 MHz. Eftersom 
man ofta måste vinkla givaren kraftigt för att se 
bäckenorganen, är en sektorgivare eller en kon-
vex givare med liten radie bäst. En linjär givare 
är mindre lämplig. 

Urinblåsan bör vara välfylld vid undersökning 
av kvinnor, som inte är gravida. Blåsan används 
som ett akustiskt fönster, vilket gör att strukturer 
bakom blåsan ses bättre. Tarmslyngor kan då inte 
skymma sikten. Tarmgas reflekterar ultraljudet, 
vilket medför, att en mindre del av det utsända 
ljudet når organet som skall undersökas. Detta för-
sämrar bilden. En alltför fylld blåsa kan också vara 
ett problem, eftersom avståndet till de undersökta 

organen blir för stort. Organens anatomi kan också 
påverkas av en överfylld urinblåsa. 

Blåsfyllnaden är ett praktiskt problem vid en 
tidsbeställd mottagning. Dryck bör finnas till-
gänglig i väntrummet. Diuretikum kan användas 
vid behov, till exempel en ampull Furosemid, (20 
mg) blandat med vätska, givet per os.

Med en serie längdsnitt (sagittal och para-
sagittalsnitt) identifieras uterus. Därefter roteras 
givaren 90 grader. Man får då ett tvärsnitt. Ved-
ertaget är att patientens högra sida framställes på 
bildskärmens vänstra sida (patienten ses nerifrån). 
Samtliga organ bör undersökas i två plan. För att 
ovarierna skall kunna ses bör givaren vinklas 
kraftigt för att blåsan skall kunna utnyttjas som 
akustiskt fönster. Det högra ovariet ses ofta bäst 
från den vänstra sidan och tvärtom.

Vaginal undersökning
Vid denna undersökning kommer givaren nära de 
undersökta organen, varför man kan utnyttja höga 
frekvenser (5-7,5 MHz), vilket ger god upplösning. 
Räckvidden blir dock kort. Vid användning av en 
givare på 6,5 MHz når man bara sju till åtta cen-
timeter in i kroppen. Detta kan ofta kompenseras 
genom att man pressar givaren närmare organen. 
Givarens bildvinkel kan variera mellan 60 grader 
och 240 grader. En stor vinkel ger bättre överblick 
och innebär att man bättre kan dokumentera stora 
strukturer. Å andra sidan ger en större vinkel sämre 
upplösning än en liten. 

Fig 1. Vaginal ultraljudsbild av uterus i längdsnitt 
vänd som vid abdominell undersökning. Slemhinna i 
uterus som vid ovulationstid.

Fig 2. Vaginal ultraljudsbild av uterus i längdsnitt 
vänd åt motsatta hållet.
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Det är viktigt, att förstärkning och fokus är inställd 
optimalt på olika djup. Förstärkningen och foku-
seringen måste ofta finjusteras mellan patienter 
men också under undersökningens gång på samma 
patient. Man har ofta glädje av att förstora bilden 
(zoom; ”region of interest”-box) för att detaljgran-
ska olika strukturer. 

Patienten bör undersökas i gynstol med lätt höjd 
huvudända för att eventuell fri vätska skall samlas 
i fossa Douglasi för att förbättra visualisering av 
tubor och ovarier. Vid undersökning på plan brits 
försvåras vinkling av givaren. Givaren skall vara 
klädd med någon form av skydd (specialgjorda 
skydd, gummi- eller plasthandske eller kondom). 
Ultraljudsgel skall appliceras i skyddet. Vissa ul-
traljudsgeler är olämpliga att ha utanpå skyddet, 
då de kan ge allergiska besvär. Explorationsgel är 
bättre. Vissa geler kan påverka spermiernas viabi-
litet (se kapitlet om ultraljudsledda ingrepp). Även 
gummi och talk kan vara toxiskt för spermier. Efter 
varje undersökning skall vaginalgivaren rengöras 
enligt tillverkarens instruktioner.

Patienten bör ha tömt blåsan före undersök-
ningen, eftersom en fylld blåsa förskjuter organen 
bort ifrån givaren. 
Givaren kan

a.  föras ut och in
b.  vinklas
c.  roteras

Man bör sträva efter att bara utföra en av dessa 
rörelser åt gången. Ett vanligt nybörjarfel är att 
föra in givaren för långt, så att uterus inte ses. 
Kraftig vinkling blir ofta nödvändig för att se 
strukturer som ligger långt bakåt eller framåt. 
Medelst rotation kan man växla mellan de två 
huvudplanen för vaginal undersökning: ”längd-
snitt” (egentligen sagittalplan) och ”tvärsnitt” 
(egentligen frontalplan).

Först lokaliseras uterus i sagittalplanet och 
därefter vinklas givaren framåt, så att man ser 
blåsan. Uterus studeras i längdsnitt och tvärsnitt. 
I längdsnitt vinklas givaren lateralt mot bäcken-
väggen där den stora vena iliaca externa och den 
pulserande, kranialt liggande mindre arteria iliaca 
syns. Strax kaudalt om dessa finner man oftast 
ovariet. Ett annat sätt att hitta ovarierna är att leta 

upp tubarhörnen på tvärsnittsbilden av uterus och 
följa tuban ut mot bäckenväggen till iliacakärlen. 
Ovarierna återfinns nästan alltid ”på vägen” mellan 
uterus och iliacakärlen.

Vanlig gynekologisk undersökning kan vara 
av värde i anslutning till vaginal ultraljudsund-
ersökning. Man kan även ha stor nytta av att buk-
palpera samtidigt som vaginal undersökning utförs 
för att dislocera tarmar som skymmer ovarierna. 
Om patienten har smärtor, kan man med givaren 
notera var den ömmaste punkten finns. ”Sliding 
organ sign” är mycket användbart vid vaginal 
ultraljudsundersökning. Det innebär att man med 
givaren kan iakttaga hur olika organ kan förskjutas 
i förhållande till varandra. 

Faktaruta
Gynekologisk ultraljudsundersökning utförs 
systematiskt
1. Identifiera cervix med cervikalkanalen i 

längdsnitt.
2. Följ cervikalkanalen och se den övergå i 

endometriet.
3. Undersök corpus uteri i längdsnitt.
4. Undersök corpus uteri i tvärsnitt.
5.  Följ höger tuba från tubarhörnet till höger 

ovarium; undersök höger ovarium i tvär- 
och längdsnitt.

6.  Följ vänster tuba från tubarhörnet till vän-
ster ovarium; undersök vänster ovarium i 
tvär- och längdsnitt.

7. Undersök regionerna ovan och  nedan 
höger och vänster adnex.

8. Undersök fossa Douglasi.
9. Undersök urinblåsan.

Referenser
1.  Holmer NG. Diagnostiskt Ultraljud - Grun-

derna. Andra upplagan. Lund/Linköping: 
Bokförlaget teknikinformation, 1992.

2.  Obstetriskt ultraljud. Svensk Förenings för 
Obstetrik och Gynekologi Arbets- och Refe-
rensgrupp för Ultraljudsdiagnostik. Rapport 
no. 36. 1997. 
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Uterus
Berit Gull, Per Buchhave, Seth Granberg

oftast lättast att undersöka endometriet först. Det 
ses tydligare än vid abdominell undersökning. 
Det undersöks i både längs- och tvärsnitt. Vid 
undersökning i längssnitt gås kaviteten igenom 
från hörn till hörn i sidled för att inte missa fokala 
förändringar. För att finna den tjockaste punkten 
av endometriet flyttas givaren i sidled med sagit-
tal strålgång. Endometriet mäts på det tjockaste 
stället mellan de två yttre ekotäta (hyperekogena) 
linjerna, som motsvaras av stratum basale (double-
layer) (Fig 4,5).

Uterus längd mäts som avståndet mellan fundus 
och portio. Detta är ett mått som ofta är svårt att 
mäta. Man kan mäta i två portioner om uterus är 
mycket böjd. Bredden mäts i tvärsnitt på det bre-
daste stället. Tjockleken mäts i längssnitt vinkelrätt 
mot endometriet på det djupaste stället (1,2).

Uterus är den största ekotäta strukturen man i 
normala fall finner i lilla bäckenet vid ultraljuds-
undersökning.

Indikationer för undersökning
Osäkert palpationsfynd, tumor pelvis, endo-
metriebedömning, spiralläge och misstanke om 
patologi i tidig graviditet, uterusmissbildning.

Undersökningsteknik
Abdominell undersökning av uterus
Vid abdominell ultraljudsundersökning syns ute-
rus i ett sagittalt snitt i förlängningen av vaginas 
typiska treskiktseko mellan en fylld urinblåsa (vil-
ken behövs som ”optiskt fönster”) och tarmekon i 
omgivningen. I uterus ses det typiska centrala ekot 
från endometriet (Fig 3). Ekot ses lättast om uterus 
är anteflekterad. Är uterus retroflekterad kommer 
corpus uteri ofta i ekoskuggan bakom cervix och 
är då svårbedömd (1,2). 

Vaginal undersökning av uterus
Uterus identifieras i sin längsaxel, som ej alltid 
motsvaras av längsaxeln i lilla bäckenet. Det är 

Fig 4. Mätning av endometriet, vaginal bild av uterus 
i längssnitt, treskiktat endometrium.

Fig 3. Abdominell bild av uterus.
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Perinealt ultraljud
Om patienten är ung, virgo eller har strikturerad 
slida kan ultraljudsundersökningen behöva göras 
via perineum (Fig 6). Om räckvidden blir för liten 
kombineras den med abdominellt ultraljud. 

Rektalt ultraljud
Rektal undersökning kan göras i samma situationer 
som perinealt, det vill säga när man inte kan un-
dersöka vaginalt. För specifik rektal ultraljudsund-
ersökning av bäckenbotten och sfinkterområdet 
finns en speciell givare. Om den vaginala givaren 
är tillräckligt vidvinklad kan denna också användas 
(Fig 7). Den kan också användas för undersökning 
av cervix och parametrierna (3,4).

Normal uterus
Uteri läge, form och ekogenicitet kan enkelt 
undersökas med ultraljud. Dess storlek varierar i 
olika åldrar. Efter avslutad graviditet (partus eller 

abort) kvarstår i några veckor en viss förstoring 
av uterus. Variation av livmoderstorleken finner 
man också under en normal menstruationscykel 
så att volymen ökar från tidig follikulärfas till sen 
lutealfas (5). 

Subseröst ser man ofta arcuatakärlen som hypo-
ekogena förändringar (Fig 8). Detta gäller framför 
allt hos den menstruerande kvinnan. Hos äldre 
kvinnor kan ibland ses hyperekogena punkter som 
då utgörs av förkalkade kärl eller de hypoekogena 
förändringarna med hyperekogena väggar.

I fertil ålder är corpus dominerande och upptar 
ofta upp till två tredjedelar av uterus längd. Hos 
prepubertala flickor är corpus däremot mindre än 
cervix. Postmenopausalt minskar corpus ånyo.

Fig 5. Mätning av endometriet i längssnitt.

Fig 6. Perineal bild. Fig 7. Rektal bild med vaginal givare.

Fig 8. Uterus i längssnitt med arcuatakärl.
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Normalt endometrium
Endometrieundersökning bör ske vaginalt. Detta 
ger en bättre upplösning och mer optimala förhål-
landen för undersökning än abdominellt ultraljud, 
då man måste undersöka patienten med fylld blåsa. 
Då pressas ofta uteruskaviteten samman och en-
dometrietjockleken blir svårvärderad.

Hos den menstruerande kvinnan varierar en-
dometriets tjocklek beroende på i vilken fas av 
menstruationscykeln kvinnan befinner sig (Fig 9) 
(2). I follikelfasen ses en lågekogen endast några 
mm tjock enskiktad slemhinna. En vecka innan 
ovulationstid får endometriet ett typiskt treskiktat 
utseende (Fig 10). Endometriet avgränsas på båda 

sidorna av en hyperekogen linje samt i mitten en 
hyperekogen linje som utgör den punkt där de 
två endometrielagren möts. Efter ovulationen är 
endometriet tjockt och tilltagande ekogent varför 
det i denna fas är svårt att se huruvida patologi 
föreligger eller ej (Fig 11) (1,2,5,6,7). Ibland ses 
en tunn ekofattig spalt mellan de två kompakta 
lagren. Denna utgöres av sekret. 

Det normala postmenopausala endometriets 
tjocklek skall vara ≤4 mm (Fig 12) (8,9,10). Med 
dagens ultraljudsapparatur bör man också kunna 
se ett mycket tunt endometrium. En vätskespalt i 
en i övrigt normal postmenopausal uterus, är ett 
ej ovanligt fynd (9 %, 10).

Fig 9. Endometrietjocklek under normal menscykel (5).

Fig 11. Vaginal ultraljudsbild av sekretoriskt endome-
trium, längssnitt.

Fig 10. Vaginal bild med uterus i längssnitt, treskiktat 
endometrium.

Fig 12. Uterus i längssnitt med tunt postmenopau- 
salt endometrium.
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Vätskeansamlingen beror eventuellt på cervix-
stenos och åtföljande sekretretention (Fig 13). 
Endometriet bör dock i sådana fall undersökas 
noggrant så att det är tunt i alla delar, om man vill 
avstå från vidare utredningar (10,11).

Liksom det fertila endometriet ändras med men-
struationscykelns fas har man vid postmenopausal 
hormonbehandling också kunnat se liknande för-
ändringar i endometriets tjocklek och utseende. 
Man har dock olika svar på hormonbehandlingen 
så att vissa kvinnor uppvisar ett minimalt tunt 
endometrium medan andra får en tydlig cyklisk 
påverkan. Hos asymtomatiska postmenopausala 
kvinnor med cyklisk hormonbehandling kunde 
man i en studie (10) se variation i endometrietjock-
leken enligt följande (cd = cykeldag): 

cd 1-7: 4,3 mm; 
cd 8-14: 6,8 mm;
cd 15-21: 6,0 mm; 
cd 22-28: 6,2 mm 

Också hos estriolanvändade kvinnor sågs en liten 
effekt med förtjockning av endometriet. Hos icke-
användare var tjockleken i medeltal 3,0 mm medan 
den hos estriolanvändarna var 3,6 mm. I en studie 
i USA har man gjort likadana fynd vid sekventiell 
hormonbehandling (12).

Cervix
Cervikalkanalen kan ses tydligt vid ovulationstid, 
då en uppklarning, betingad av ökad förekomst 
av sekret i kanalen, syns. Cervikalslemhinnan 

hos den menstruerande kvinnan mäter mellan 
två och fem millimiter. Ovula Nabothi ses ibland 
som tunnväggiga upp till mer än centimeterstora 
uppklarningar vilka kan förekomma från portio 
upp längs hela cervix (Fig 14).

Uteruspatologi
Uterusmissbildningar
Ultraljudsundersökning avseende uterusmiss-
bildning bör göras i sekretionsfas. Endometriet är 
då tjockt och ekotätt och uteruskaviteten kan lätt 
identifieras. Karakteristiskt för uterus arcuatus, 
subseptus och septus är en breddökning av fundus 
uteri (13). Vid uterus bicornis syns i ett transver-
sellt snitt att cervix övergår i två lateralt riktade 
horn. Ofta är det svårt att identifiera corpus då den 
ej följer cervix i längsaxel (Fig 15). Vid uterus 
unicornis är funduspartiet smalare än normalt och 
uterus riktad lateralt i bäckenet. Vid uterusmiss-
bildningar bör även njurarna undersökas pga den 
ökade risken för urinvägsmissbildningar hos dessa 
kvinnor, speciellt njuraplasi.

Förändringar i myometriet
Hos kvinnor över 35 år förekommer myom i upp 
till 40 procent (14). Ofta är de multipla och ger 
en uterusförstoring. De utvecklas normalt inte 
postmenopausalt.

Vid uttalad uterusförstoring räcker ej vaginalg-
ivarens begränsade penetration, varför komplet-
terande undersökning med abdominellt ultraljud 
måste göras (Fig 16,17).

Fig 13. Uterus i längssnitt med tunt endometrium och 
vätskespalt.

Fig 14. Cervix i längssnitt med Ovula Nabothi.
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Den typiska bilden av ett myom är ett rundat 
välavgränsat område i uterusväggen med varie-
rande ekotäthet (ibland lägre, ibland högre än 
det normala myometriet). Om man är osäker på 
om den förändring man ser är solid eller cystisk 
kan man öka ultraljudsapparatens förstärkning, 
en solid tumörs struktur framträder då bättre. 
Bakom ett myom ses ofta typiska ekoskuggor 
(Fig 18). Bakom en cysta uppkommer däremot en 
förstärkning. Vid degeneration av myom uppträder 
centralt i myomet ett ekofattigt område. Förkalk-
ningar i myom ger mycket kraftiga ekon, som 
skuggar bakomliggande strukturer. Ibland syns en 
ekotät ring i kanten av myomet (¨kalkskal¨). Solida 
ovarialtumörer kan vara förvillande lika myom 

i ekostruktur och ekoskugga. För differential-
diagnosen måste man här använda sig av det så 
kallade ”sliding organ sign” (se kap allmän in-
ledning). En kraftigt förstorad myomatös uterus 
kan ge en mycket svårtolkad ultraljudsbild. På 
grund av ekoskuggan kan uteri bakvägg inte exakt 
bedömas, ekogeniciteten växlar så att endometriet 
ofta blir svårt att lokalisera och mäta.
Vid passage genom myom dämpas ljudet. Därför 
bildas det ofta en skugga bakom.

Fig 15. Uterus septus i tvärsnitt. Fig 16. Vaginal ultraljudsbild av myom där penetra-
tionen ej är tillräcklig varför bildkvaliteten blir dålig. 
Ekoskuggor ger vid handen att det rör sig om myom 
men storleken kan ej bedömas.

Fig 17. Abdominell ultraljudsbild av samma myom 
som i fig 14. Här kan storleken bedömas. Tvärsnitt. 
Inga ekoskuggor ses här bakom uterus.

Fig 18. Myom med förkalkningar och skugga bakom.
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Vid adenomyos är uterus oftast generellt lätt försto-
rad. Myometriet är förtjockat och kan ha lakuner 
på grund av körtelrör, som penetrerat ner i myo-
metriet, ibland ses så många lakuner att man får ett 
schweitzerostliknande utseende (15). Adenomyos 
är ingen ultraljudsdiagnos. Samma utseende kan 
man få vid vida vener. Vid carcinosarkom är uterus 
kraftigt förstorad med varierande ekogenicitet och 
cystiska uppklarningar med papillära strukturer 
(16,17). Leiomyosarkom kan ultraljudsmässigt se 
ut som myom men kan också ha väldigt varierande 
ekogenicitet. Detta är ingen ultraljudsdiagnos 
(16,17).

Förändringar i endometriet
Endometriets tjocklek och dess avgränsning 
mot myometriet används för att bedöma om det 
är normalt. I viss mån kan även endometriets 
ekokarakteristik vara av värde för att bedöma 
om det föreligger patologi eller ej (8,18). Ett 
postmenopausalt endometrium som är tjockt och 
starkt ekogent kan härbärgera en hyperplasi. Vid 
förtjockat endometrium som uppvisar uppklar-
ningar, ej visar något mitteko och mot cervix inte 
är normalt avsmalnande utan rundat kan man 
misstänka endometriepolyp. Ibland har man också 
litet vätska runt polypen som gör diagnosen lättare 
att ställa (Fig 19).

Hos kvinnor med postmenopausala blödningar 
och en endometrietjocklek ≤4 mm, uppmätt 
transvaginalt, är sannolikheten för en corpuscancer 
som orsak till blödningen mycket liten (8,9,19,20). 
Man kan således, vid endometrietjocklek ≤4 mm, 
överväga att avstå från skrapning. Angående sä-
kerheten med detta pågår en prospektiv studie i 
Sverige. Man bör dock alltid kontrollera cytologi 
från cervix.

Endometrietjocklek ≤4 mm hos en postmeno-
pausal kvinna innebär mycket liten risk för 
corpuscancer.
Hos en postmenopausal kvinna med blödning 
där man ej kan se något endometrie-eko bör 
man göra vidare utredning, till exempel biopsi 
eller hydrosonografi (se kapitel ultraljudsledda 
ingrepp). Begränsningen mot myometriet kan 
ibland vid myom eller cancer vara svår att se 
(9).

Vid flera studier har man under de senaste åren 
även använt ultraljudsundersökning för att bedöma 
infiltrationsdjupet vid endometriecancer (Fig 20). 
Planeringen av behandlingen underlättas på så 
sätt (22,23). Man har även använt intrauterin ul-
traljudsundersökning, dvs en högfrekvent (7,5-10 
MHz) givare med roterande kristaller. En nackdel 
är dock att metoden är invasiv och därför kräver 
någon form av anestesi. Sannolikt har metoden 
inga fördelar framför transvaginal ultraljudsund-
ersökning.

Tamoxifenbehandlade kvinnor uppvisar ofta ett 
förtjockat cystiskt endometrium. Trots förtjock-
ningen visar biopsi oftast atrofi och atrofiska 
polyper (Fig 21) men förhållandevis ofta också 
hyperplasi och cancer (personligt meddelande P 
Hellberg). Detta är föremål för studier och man får 
vänta på samlade resultat för att kunna handlägga 
dessa patienter rätt. Vid undersökning av dessa 
atypiska endometria är hydrosonografin ett bra 
hjälpmedel (24,25,26). Polyperna hos dessa kvin-
nor kan i vissa fall vara den enda metastaseringen 
från bröstcancern (25). 

Cervixpatologi
För närvarande saknas större erfarenhet vad gäl-
ler bedömning av cervixpatologi, till exempel 
cervixcancer (3,4). Då den vaginala givaren har ett 
närområde där i stort sett ingen bild erhålles är den 
mindre lämpad att använda vid undersökning av 
cervix. Vid kontakt med cervix måste givaren dras 

Fig 19. Tjockt endometrium (vänster bild) som vid 
hydrosonografi visar sig vara endometriepolyp (höger 
i bild).
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tillbaka för att man överhuvudtaget skall erhålla en 
bild. Ett sätt att komma förbi ovanstående problem 
är att använda givaren rektalt eller perinealt. El-
ler också att använda en riktig rektal givare med 
roterande kristaller. Det finns studier där denna typ 
av givare används för att bedöma infiltration av 
cervixcancer i parametriet (4). Cervixpolyper kan 
vid gynnsamma förhållanden med rätt vinkel mot 
cervix och sekretansamling i kanalen ses och miss-
tänkas på samma kriterier som corpuspolyper.

Spirallokalisation
En felaktigt placerad spiral medför ökad risk för 
smärtor, blödningstrassel och graviditet, varför 
fastställande av spiralens läge är av stort värde. 
Det går oftast mycket lätt och snabbt att avgöra 
om spiralen befinner sig i uterus eller ej. Såväl 

längs- som tvärläge skall kontrolleras i förhållande 
till kaviteten.

Lokalisation av en spiral som perforerat uterus 
kan endast ske med ultraljud om en del av spiralen 
ligger i myometriet eller mycket nära uterus utsida. 
Om spiralen ligger i fri bukhåla är den i de flesta 
fall omöjlig att finna med ultraljud. En buköversikt 
med röntgen bör göras i dessa fall.

En kopparspiral ger ett kraftigt eko, medan en 
Levonovaspiral ger ett sämre eko. Båda typerna 
ger dock en tydlig ekoskugga (27) (Fig 22,23).

Hydrosonografi
För att diagnostisera intrakavitära förändringar 
såsom polyper, myom och synechier kan man 
med negativ kontrast medelst instillation av steril 

Fig 20. Endometriecancer med vätskespalt.

Fig 21. Tamoxifenpolyp.
Fig 22. Kopparspiral.

Fig 23. Levernovaspiral med skugga.
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koksaltlösning i kaviteten göra dessa förändringar 
bättre synliga. För att utföra detta föres en kateter 
in via cervix. Ofta lyckas undersökningen bra med 
en baby feeding-kateter men vid problem med 
tillbakaflöde behövs en för denna undersökning 
gjord kateter med cuff. Mängden vätska som 
behövs varierar, 2-20 ml (Fig 24,25).

Hysterosalpingosonografi
För att undersöka tubarpassagen finns också ett 
ultraljudsalternativ. Med cuffad kateter i uterus 
appliceras kontrastmedel vars flöde kan följas i 
tubarlumen ut i bukhålan. Tillsammans med hydro-
sonografin kan denna undersökning hos infertila 
i många fall ersätta hysterosalpingografi (HSG). 
Hysterosalpingosonografin  (HSS) utvärderas 
fortfarande som metod och olika kontrastmedel 
utvecklas (28,29).
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Tubor
Connie Jörgensen, Olle Carlström

Patologiska tillstånd
Tubargraviditet
Se kapitlet om tidig graviditet.

Inflammatoriska tillstånd
I det akuta skedet av en inflammatorisk pro-

cess kan de morfologiska förändringarna vara 
mycket subtila, varför ultraljudsundersökning har 
begränsat kliniskt värde. Vid en mera aggressiv 
(akut) process bildas större mängder serös vätska, 
som spänner ut tuban samtidigt som vätskan rinner 
ut i buken och omger tuban. Tubarväggen syns 
då distinkt, och den är tjock och ödematös. Ofta 
ses flera partier av den slingriga tuban samtidigt. 
Mukosan buktar in i lumen på åtskilliga ställen 
(”Cog-wheel sign”, kugghjulstecknet) (Fig 27). 

Vid subakuta och kroniska tillstånd med occlusion 
av fimbrietratten kan tuban vara utspänd av inne-
håll, som är lågekogent (hydrosalpinx) eller något 
ekotätare (pyosalpinx).

Tubarväggen kan i det subakuta-akuta skedet 
vara fem millimeter eller tjockare. Vid kronisk 
hydrosalpinx är väggen tunn och slät (Fig 28). I 
typiska fall kan man se symmetriska, enstaka mm-
stora inbuktningar i tubarlumen. Detta är rester 

Friska tubor är åtta till tio centimeter långa med en-
dast en till två millimeter lumen. De är belägna på 
sidor om och ofta bakom uterus. Omgivande organ 
såsom tunntarm, ligamenta rotunda och fascia lata 
har samma ekotäthet som tuborna, varför tuborna 
ofta är svåra att visualisera, om de är normala. Den 
förbättrade upplösning, som nyare vaginalgivare 
ger, har dock medfört att man ofta kan se en till 
två centimeter av den mediala delen av en normal 
tuba (Fig 26). Vid vissa patologiska tillstånd kan 
tuborna lättare identifieras (1).

Undersökningsteknik
Man kan inte visualisera små förändringar i tu-
borna vid abdominell ultraljudsundersökning. Va-
ginal givare med en hög frekvens (5-7,5 MHz), bör 
därför användas. Det finns alltid små mängder fri 
vätska i buken hos kvinnor i fertil ålder. För att få 
denna att samlas i Fossa Douglasi bör kvinnan läg-
gas i gyn-stol. Detta kan underlätta visualisering 
av patologiska förändringar i tuborna.

Fig 26. Undantagsvis kan mediala delen av en nor-
mal tuba ses. Vaginal ultraljudsbild av tubans avgång 
vid uterus (pil). Tvärsnitt. 

Fig 27. Vaginal ultraljudsbild av en akut infekterad 
tuba (cog-wheel sign).
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efter longitudinella veck i mukosan (Fig 29) (2).
När infektionen är uttalad och såväl tuba som 
ovariet involverade, kan en tubo-ovarialabscess 
uppstå. Den sjunker efterhand ner i fossa Douglasi 
och ses ofta bakom uterus. Den angripna tuban om-
sluter ovariet, och båda organen förlorar successivt 
sitt typiska utseende och kan sammansmälta. En 
avancerad abscess ses som en diffust avgränsad 
resistens med innehåll av varierande ekogenici-
tet (Fig 30). Ibland kan man i den akuta fasen 
fortfarande se en tjockväggig vätskefylld tuba 
runt ovariet. Det rör sig då inte om en utvecklad 
abscess, utan tillståndet benämns “tubo-ovarian 
complex”. Man kan då lämpligen kontrollera om 
”sliding organ” tecknet finns, dvs om uterus och 
ovariet vid beröring med vaginalgivaren kan röra 
sig i förhållande till varandra. Om detta inte sker 
kan man misstänka adherenser.

Differentialdiagnosen till hydrosalpinx är hy-
datidcystor, ovarialcystor, dilaterade vätskefyllda 
tarmslyngor, vener och avstängda vätskerum. 
Ovarialcystor ligger oftast i anslutning till ova-
rialvävnad, och de är rundade till skillnad från 
tuban som har en cylindrisk utbredning och ett 
slingrande förlopp. Tunntarmar identifieras ge-
nom sin peristaltik. Dilaterade vener kan urskiljas 
genom att subtila ekon med långsam rörelse kan 
påvisas inne i lumen. Detta ses ännu lättare med 
färg-Dopplerteknik. Avstängda vätskefyllda hål-
rum har oregelbundna konturer, och väggen är 
inte distinkt.

Infertilitet
Ultraljud kan användas för att utesluta större 
genitala förändringar. Hydrosalpinx, pyosalpinx 
och tubo-ovarialabscesser kan diagnostiseras (se 
ovan). Passagen genom tuborna kan bedömas 
genom att man genomspolar dem med vätska 
(Ringeracetat) eller vätska kombinerat med luft 
eller med kontrastmedel (Ekovist). Eventuella 
adherenser kan med denna metod ses tydligare. 
Metoden är dock inte fullständigt utvärderad.

Fig 28. Vaginal ultraljudsbild av sactosalpinx Fig 29. Vaginal ultraljudsbild av äldre sactosalpinx 
(beads on a string)

Fig 30. Tuboovarialabscess. Observera den växlande 
ekogeniciteten.
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Tubarcancer
Primär cancer i tuborna är ytterst sällsynt och utgör 
cirka 0,1-0,5 procent av gynekologisk cancer, vil-
ket motsvarar 0,4 fall per 100.000 kvinnor och år 
i Sverige. Det finns mycket begränsad erfarenhet 
av ultraljudsdiagnostik vid detta tillstånd. Man kan 
eventuellt se en förändring i adnexa med varie-
rande ekogenicitet. Ibland kan ovariet ses bredvid, 
men det är vanligare att man tolkar förändringen 
som utgående från ovariet. Man bör ha diagnosen i 
åtanke vid utredning av äldre patienter med vaginal 
blödning eller persisterande tunn flytning med eller 
utan lågtsittande buksmärtor, där fynd i cervix och 
uterus inte ger någon förklaring till symptomen 
(4-6). Även mindre mängd ascites utan andra fynd 
kan vara symptom på en tubarcancer.
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Ovarier
Ellika Andolf

- Täta miktioner.
- Myom.
- Svårigheter vid gynekologisk undersökning.
- Cancerhereditet.

Undersökningsteknik
Vid undersökning av stora bäckentumörer och högt 
belägna tumörer bör vaginal och abdominell un-
dersökningsteknik kombineras. En vaginal givare 
med stor vinkel bör användas. Abdominell under-
sökning ger möjlighet inte bara att undersöka stora 
och högt belägna tumörer utan också att upptäcka 
ascites. Små mängder ascites samlas ofta mellan 
levern och höger njure. Barn bör undersökas ab-
dominellt.

Abdominell undersökning
Urinblåsan bör vara ordentligt fylld för att ova-
rierna skall kunna ses. Först identifieras uterus. 
Man vinklar sedan givaren lateralt men håller den 
kvar i medellinjen för att undvika störningar från 
tarmen. Ovarierna ligger ofta strax lateralt om 
uterus, ibland återfinns de i fossa Douglasi eller 
mera sällan ovanpå uterus. Ovaricakärlen ses 
ibland gående rakt in i ovarierna. Iliacakärlen ses 
ofta intill ovariet (1). 

Vaginal undersökning
Först palperas patienten gynekologiskt. Blåsan 
skall vara tom. Tumörer som ligger högt och små 
solida tumörer, till exempel peritonealcarcinos 
eller endometrios i fossa Douglasi, som lätt kan 
förbises med ultraljud, kan då upptäckas. Vid 
vaginal undersökning identifieras uterus först i ett 
längdsnitt. Hittar man den inte, vinklas givaren 
kraftigt uppåt eller nedåt. Ibland kan det vara nöd-
vändigt att parallellförskjuta givaren för att finna en 
lateralt belägen uterus. Man bör vara uppmärksam 
på om man har givaren i bakre eller främre fornix, 
eftersom bilden blir omvänd beroende på var gi-

Indikation för undersökning
Med ultraljudsundersökning kan en bedömning 
av ovariernas storlek, läge och utseende göras. 
Indikation för undersökning av ovarierna hos 
äldre och yngre kvinnor skiljer sig, eftersom frå-
geställningen varierar med åldern. Ovarialcancer 
är sällsynt före 40 års ålder. Så länge kvinnan 
menstruerar är funktionella cystor vanligare än 
cancer. Åldern är inte utslagsgivande vid ställ-
ningstagande till undersökning. Palpationsfyndets 
karaktär, patientens besvär, tidigare anamnes och 
andra uppgifter måste också beaktas.

Indikation för undersökning av yngre 
kvinnor kan vara:
- Misstänkt utvecklingsrubbning eller miss-

bildning (även hos barn).
- Palperad misstänkt ovarialresistens (en palperad 

resistens = åtta centimeter skall undersökas utan 
dröjsmål, en resistens mindre än åtta centimeter 
kan undersökas om den kvarstår efter fyra till 
sex veckor).

- Kroniska bäckensmärtor (mer än tre må-
nader).

- Akuta intensiva buksmärtor.
- Utredning av infertilitet (Se kapitlet ”Tubor” 

respektive ”Infertilitet”). 
- Endokrin utredning av till exempel oligo-

menorré, hirsutism och så vidare.
- Kontroll av kvarvarande ovarium hos kvinnor 

som tidigare opererats för borderlinetumör.
- Nyupptäckta myom.
- Cancerhereditet.

Indikation för undersökning av äldre 
kvinnor kan vara:
- Palperad resistens.
- Buksmärtor, inklusive diffusa bukbesvär.
- Onormala blödningar (i vissa fall).
- Blödning och blodig fluor postmenopausalt.
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varen ligger (se bild i första kapitlet). Man hittar 
ovarierna en bit ifrån uterus, inte sällan förskjutna 
lateralt av tarm, som glider ner då blåsan är tom. 
Iliacakärlen ses ofta pulserande strax intill ova-
rierna (Fig 31). Ovaricakärlen identifieras mera 
sällan. Ett tvärskuret kärl kan lätt misstolkas som 
en cysta eller en follikel (Fig 32,33). 

Tvärskurna vener i parametriet kan misstolkas 
som folliklar i ett ovarium. Cystor/folliklar bör 
därför undersökas i två vinkelräta plan. Om ova-
rierna är förstorade ligger de ofta i fossa Douglasi, 
likaså om det finns stora myom. Ovarierna är 
lättare att avgränsa vid vaginal undersökning än 
vid abdominell. Skymmande tarmar kan ibland 
försvåra identifieringen av ovarierna. Ett lätt Tren-

delenburgläge och manuell bukpalpation kan då 
underlätta identifiering. Ovarierna kan vara svåra 
att lokalisera hos hysterektomerade patienter, ef-
tersom man då inte har uterus att utgå ifrån. Hos 
hysterektomerade patienter kan ovarierna ligga var 
som helst i lilla bäckenet. Adherenser runt dem kan 
ytterligare försvåra deras identifiering (2). 

Mätning av ovarialvolymer
Ovarier och tumörer mäts i tre mot varandra vin-
kelräta plan. Först mäts den längsta diametern och 
en diameter vinkelrätt mot denna. Därefter vrider 
man givaren 90 grader och erhåller då ytterligare 
två mått. Det fjärde måttet blir ett kontrollmått 
på ett av de två första (Fig 34). Volymen (i ml) 
beräknas genom att de tre diametrarna (mått i 
cm) multipliceras med varandra och med 0,52 
(1). Ingen skillnad i volym har noterats mellan 
abdominellt och vaginalt mätta ovarier (3). Som 
alternativ till volymsberäkning kan tumörens 
medeldiameter användas.
Beräkning av ovarialvolym (ml) = D1 x D2 x D3 
x 0,52 (D=diameter; mått i centimeter).

Beskrivning av undersöknings- 
fynd
Samtliga upptäckta strukturer (ovarier, cystor, 
tumörer och så vidare) skall beskrivas avseende 
ursprung, läge, storlek och struktur (septa, eko-
innehåll, solida och cystiska partier och så vi-
dare). Observera att ultraljudsundersökaren skall 

Fig 31. Abdominell ultraljudsbild av ett ovarium 
(pilar). Iliakakärlen (pil) ses i ansluting till ovariet Fig 32. Vaginal ultraljudsbild av ett ovarium (O). 

Arteria (A) och vena (V) iliaca ses under ovariet.

Fig 33. Samma ovarium som figur ovan, men här har 
givaren vridits 90 grader. Observera att kärlen kan 
misstolkas som folliklar.
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Fig 34. Schematisk bild av ovariet vid ultraljudsund-
ersökning med markering av de tre diametrarna.

beskriva undersökningsfynden och inte ge en 
histopatologisk diagnos (en sannolikhetsdiagnos 
kan ges, om detta är möjligt).

Beskriv ultraljudsbilden, ange ingen 
histopatologisk diagnos
Vissa tumörer har ibland ett karakteristiskt ut-
seende, men någon säker diagnos kan ej ställas.

Det förekommer, att man inte kan vara säker på 
att de förändringar man ser är ovarierna, särskilt 
om de inte innehåller folliklar. Man får då göra en 
sannolikhetsbedömning på basen av strukturens 
form, ekotäthet, läge och förhållande till kärlen. 
Försiktighet anbefalls dock, eftersom även vana 
undersökare har ”sett” bortopererade ovarier. Nor-
mala ovarier ses ej alltid, patologiskt förstorade 
ovarier ses i regel (4).

Det normala ovariet
Ovarierna är ovala, relativt ekotäta strukturer med 
större eller mindre cystiska hålrum (folliklar, cor-
pora lutea) hos kvinnor i fertil ålder. Det normala 
ovariets utseende under olika faser av menstrua-
tionscykeln beskrivs i kapitlet ”Infertilitet”. Små 
mängder vätska kan ses normalt i fossa Douglasi 
hos kvinnor i fertil ålder (5). Hos postmenopau-
sala kvinnor är påvisad vätska i fossa Douglasi ett 
observandum (6).

Normala ovariers volym ändrar sig med kvin-
nans ålder, se Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Normala ovarialvolymer i olika åldrar

Ålder     Ovarialvolym (ml)  Referens
      (M ± SD)

2-13     O.7 ± 0.4 - 4.2 ± 2.3  Orsini 1984 (7)
19-32     10.0 ± 3.9   Nicolini 1985 (8)
>40 (menstruerande)   7.0 ± 3.6   Andolf 1987 (9)

Fertil ålder 
Preovulatoriskt    6.3 ± 3.9   Granberg 1987 (3)
Postovulatoriskt    3.3 ± 2.1   Granberg 1987 
Preovulatoriskt*    5.1 ± 3.1   Granberg 1987
Postovulatoriskt*    3.2 ± 1.7   Granberg 1987
      9.8 ± 5.8   Cohen 1990 (10)

Postmenopausalt    3.7 ± 1.4   Goswamy 1983 (1)
      3.3 ± 1.9   Andolf 1987(9)

      <2.5   Hall 1987 (11)
      1.2 ± 0.9   Granberg1987
      1.3 ± 0.6*   Granberg 1987
      4.18*   Duda 1990 (12)
      5.8 ± 3.6   Cohen 1990
* Endovaginalt mätta ovarier
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De stora skillnader i det normala ovariets volym 
och den spridning som olika författare uppmätt 
i olika åldersgrupper kan förklaras. Ovarierna 
kan ofta vara svåra att avgränsa. Metoden kräver 
dessutom att diametrarna mätes vinkelrätt mot 
varandra. Eftersom diametrarna multipliceras med 
varandra, och eftersom ovarierna är små, ger även 
en liten felmätning upphov till stora skillnader 
i volym. Dessutom kan ovarialvolymen variera 
hos samma kvinna pre- och postovulatoriskt (3). 
Eftersom volymsmätningen är relativt otillförlitlig, 
bör fynd av ett förstorat ovarium utan morfo-
logiska avvikelser i regel bara ge upphov till för-
nyad mätning några veckor senare postmenstrum. 
Patologiska ovarier är oftast både förstorade och 
morfologiskt avvikande. 

Bedömning av 
undersökningsfynd
När ovarierna ej kan ses, kan undersökningen 
bedömas som normal, i de fall där inga andra 
förändringar ses, ingen ascites finns och det gy-
nekologiska palpationsfyndet är normalt. Detta 
förutsätter att ultraljudsundersökningen gjorts av 
en van undersökare. 

Något säkert uttalande om histopatologisk 
diagnos kan, som tidigare nämnts, ej göras med 
ledning av ultraljudsbilden, även om vissa tumörer 
kan ha ett karakteristiskt utseende.

Follikelcystor är oftast helt ekofria (sono-
lucenta) och enrummiga (Fig 35). De blir sällan 
större än sju till åtta centimeter. Dubbla cystor kan 
förekomma och ge intryck av septa  (13).

Corpus luteumcystor med koagulerat eller okoagu-
lerat blod kan innehålla många ekogivande struk-
turer, som ser ut som spindelväv eller cykelekrar 
(Fig 36). Man kan se strukturer som ser ut som 
tjocka septa, finkorniga ekon och solida partier, 
vilket gör att malignitet kan misstänkas. Finkor-
niga ekon i cystvätskan från blodpartiklar, kan göra 
hela cystan ekotät och ge intryck av att cystan är 
en solid tumör. Vid blod eller vätska i tumören 
passerar ljudet utan att absorberas, varför det före-
faller förstärkt bakom tumören (”enhancement”). 
En solid tumör absorberar mycket av ljudet, vilket 
kan ge en skugga bakom tumören (14). Blödning 
från en corpus luteumcysta ut i bukhålan kan vara 
svår att skilja från ascites (13).

Dermoidcystor (benigna teratom) innehåller 
ofta starkt ekogivande strukturer, som inte säl-
lan är runda i formen (Fig 37). Flytande innehåll 
i dermoidcystor är i regel ekogent, ej ekofritt. 
Emellertid finns såväl helt ekofria som helt so-
lida teratom. Teratom kan också undgå upptäckt 
med ultraljud, då de kan ha samma ekotäthet som 
tarmen (15).

Endometrioscystor har ofta ekogent innehåll 
och inte sällan flera cystrum. Endometriom kan 
förväxlas med dermoidcystor, corpusluteumcystor, 
solida tumörer och mucinkystom (Fig 38) (16).

Serösa kystom har beskrivits som helt ekofria, 
ibland med flera rum. De kan vara svåra att skilja 
från funktionella cystor.

Mucinösa kystom är ofta flerrummiga med 
ekogent cystinnehåll (Fig 39) (16). 

Fig 35. Vaginal ultraljudsbild av follikelcysta.

Fig 36. Vaginal ultraljudsbild av corpus luteum cysta.
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Solida tumörer kan ha samma ekogenicitet som 
uterus och kan ofta inte skiljas från stjälkade 
myom. Avgörande för bedömningen är om man 
kan eller inte kan se normala ovarier (2). 

Något säkert uttalande om malignitet kan ej 
göras med ledning av ultraljudsbilden. Benacerraf 
kunde förutsäga malignitet i 80 procent, medan 
benigna lesioner korrekt kunde diagnosticeras i 
87 procent (18). Ju större tumören är desto större 
är risken för malignitet. (Detta gäller dock inte 
ekofattiga tumörer, se nedan; 19). Papillära vegeta-
tioner är ett varningstecken; det är den struktur som 
är vanligast i maligna tumörer (Fig 40) (20). 

Svåravgränsade tumörer med tjocka septa och 
oregelbundna solida partier (Fig 41) och/eller fö-
rekomst av ascites talar starkt för malignitet (Fig 
42) (73 procent av sådana tumörer var maligna) 
(21). Ekofria enrummiga cystor är sällan maligna 
(96 procent av sådana tumörer var benigna) (21). 
Detta gäller även om cystan är mycket stor. Stora 

ekofria enrummiga cystor är emellertid sannolikt 
inte heller funktionella, och de försvinner inte utan 
åtgärd; 29 procent av enrummiga ekofria cystor 
större än fem centimeter var icke funktionella (22). 
En enrummig ekofri cysta större än fem centimeter 
är sällan malign ens hos postmenopausala kvinnor 
(23-27). Ingen vet emellertid om sådana cystor kan 
bli maligna. De bör åtgärdas om de växer eller får 
ekoinnehåll.

För att bedöma om en tumör/cysta i adnex-
regionen sannolikt är benign eller malign kan man 
även använda olika ”scoringsystem”, till exempel 
Sassone score eller Lerner score (28).

Fig 37. Vaginal ultraljudsbild av dermoidcysta.

Fig 39. Vaginal ultraljudsbild av en mucinöst cystom.

Fig 38. Vaginal ultraljudsbild av endometrioscysta, 
som på grund av sin ekotäthet kan förväxlas med en 
solid tumör.

Fig 40. Vaginal ultraljudsbild av malignitetssuspekt 
ovarialtmör med excrescens (pil). Histopatologisk 
diagnos visade klarcellscancer.
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Cystprevalens hos asympto- 
matiska kvinnor
Hos menstruerande kvinnor har man oftast 
betraktat follikel- och corpus luteum-liknande 
strukturer utan solida partier, upp till 25-30 mm 
i storlek som ett normalt fynd. Cystprevalensen 
bland friska kvinnor i fertil ålder är okänd.

Vad som skall betraktas som en cysta hos post-
menopausala kvinnor är oklart. Detta är sannolikt 
orsaken till att ekofria partier i ovariet ofta beskrivs 
som “cystiska hålrum”, “uppklarningar” eller 
“cystor” oavsett storlek. Nyare studier har visat att 
man hos asymptomatiska postmenopausala kvin-
nor finner ekofria partier i ovariet i 16-17 procent 
(29,30). I en studie noterades partier ned till tre 
millimeters diameter, och nästan hälften var tio 
millimeter eller mindre. Kvinnorna följdes under 
två år, och 28 procent hade någon gång ett ekofritt 
parti i ovariet. Av dessa gick 53 procent i spontan 
regress. Ingen skillnad fanns mellan kvinnor som 
behandlades med östrogen och kvinnor som ej 
behandlades (29).

Handläggning
Följande handläggning av ovarialförändringar 
diagnostiserade med ultraljud föreslås:

Alla förändringar som är större än åtta centi-
meter (medeldiameter) bör utredas och behandlas 
oavsett kvinnans ålder. 

Förändringar mindre än åtta centimeter hos 
menstruerande kvinnor kan handläggas på föl-
jande vis:

Om en enkel ekofri cysta ger så mycket besvär 
att operation övervägs, kan vaginal ultraljudsledd 
punktion av cystan vara ett alternativ till operation. 
Om sådan cysta inte ger besvär, kan den följas med 
ultraljud. Om cystan ej försvunnit på några måna-
der, (eventuellt efter behandling av högdoserade 
p-piller) har praxis varit att den opereras. I vissa 
fall kan punktion även då övervägas (se kapitlet 
om ultraljudsledda ingrepp). Vid recidiv efter 
punktion bör operation oftast företagas, eftersom 
risken då är stor att cystan inte är funktionell. Cys-
tor med ekoinnehåll (tjocka septa, solida partier 
eller finkorniga ekon) som ej försvunnit inom fyra 
till sex veckor, bör åtgärdas kirurgiskt (malignitet 
förekommer även hos yngre kvinnor, och det kan 
vara svårt att skilja en corpus luteumcysta från 
malignitet). Om papillära strukturer finns bör man 
aldrig expektera.
Många ovarialförändringar försvinner utan 
åtgärd. Ultraljudskontroll dagen före operation 
rekommenderas vid normalt palpationsfynd.
Cystor med ekogent innehåll hos postmenopausala 
kvinnor bör opereras oavsett storlek. 

Om postmenopausala kvinnor med små, ekofria 
cystor har större risk att få ovarialcancer eller ej 
är inte känt. Det är därför tveksamt om sådana 
cystor är en operationsindikation. Borttaggande 
av ovarierna hos postmenopausala kvinnor kan 
ge ogynnsamma effekter. Medlemmar ifrån Ultra 
ARG, Skopi ARG och Tumör ARG har enats 

Fig 41. Abdominell ultraljudsbild av serös ovarial-
cancer med septa av olika tjocklek.

Fig 42. Vaginal ultraljudsbild av uterus (U). I fossa 
Douglasi finns ascites (A) och tarm (T).
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om att man kan följa nedanstående principer vid 
behandling av enkelrummiga, ekofria cystor hos 
postmenopausala kvinnor: 

Om misstanke om malignitet inte föreligger 
och kvinnan är besvärsfri kan patienten kon-
trolleras med ultraljudsundersökning (eventuellt 
kompletterat med CA 125) efter tre, sex och tolv 
månader. Därefter kan det vara rimligt med årliga 
kontroller. 

Vid tillväxt eller tillkomst av malignitets-
suspekta förändringar föreslås operativ åtgärd. 
Vid cysta utan malignitetstecken hos kvinna som 
har symptom, hereditet för ovarialcancer eller 
önskemål om operativ åtgärd kan laparoskopisk 
kirurgi vara ett alternativ till laparotomi (31).

Tidig upptäckt av ovarialcancer
Ultraljudsundersökning har använts för tidig upp-
täckt av ovarialcancer både hos asymptomatiska 
(1,32,33) och symptomatiska kvinnor (34,35). 
Incidensen för ovarialcancer är låg, varför andelen 
falskt positiva fynd (det vill säga funna benigna 
förändringar) är hög (36). Detta nödvändiggör 
utredning med andra metoder, innan laparotomi 
utförs. Känsligheten vid användande av tumör-
markörer för att spåra ovarialcancer är å andra 
sidan ej tillräckligt hög. I en studie av Jacobs, där 
22 000  postmenopausala kvinnor ingick, och där 
man först palperade och sedan analyserade halten 
av CA 125 men först vid onormalt fynd gjorde 
ultraljudsundersökning, fick man laparotomera 
41 kvinnor. Ovarialcancer diagnostiserades i elva 
av dessa fall. Under loppet av 24 månader in-
sjuknade ytterligare åtta kvinnor i ovarialcancer 
(37). Om dessa cancrar tillkommit efter screening-

undersökningarna, eller om screeningmetoden ej 
varit tillräckligt känslig för att man skulle upptäcka 
dem, är oklart. Vi vet för litet om ovarialcancers 
tidiga stadier för att uttala oss om det. Därmed 
är också lämpligt screeningintervall okänt. I en 
studie av Campbell och medarbetare fann man tre 
ovarialcancrar 16, 18 respektive 22 månader efter 
normalt resultat av en ultraljudsledd screeningun-
dersökning av ovarierna (32).

Färgdopplerundersökning kan möjligen an-
vändas som ett komplement till morfologisk ultra-
ljudsbedömning vid onormala fynd som görs vid 
screeningundersökning för ovarialcancer (38).
Ultraljusundersökning för tidig upptäckt av ova-
rialcancer hos kvinnor med säkerställd hereditet 
för ovarialcancer bör endast göras av specialister. 
Screening för ovarialcancer bland icke högrisk-
kvinnor bör endast göras inom ramen för en 
vetenskaplig studie. Vi vet idag inte om sådan 
screening gör mer skada än nytta (39).

Handläggning av ultraljuds-
diagnostiserade ovarialföränd- 
ringar (både cystiska och solida)

Faktaruta
Omedelbar åtgärd 
• Ovarialtumörer större än åtta centimeter.
• Tumörer hos postmenopausala (undantag: 

enrummiga, ekofria mindre än fem centi-
meter).

• Malignitetssuspekta tumörer (papillära 
strukturer, tjocka septa, och/eller solida 
partier).

Exspektans fyra till sex veckor
• Förändringar mindre än åtta centimeter hos 

kvinnor i fertil ålder oavsett ekoinnehåll 
(undantag uppenbart maligna).
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Lilla bäckenet i övrigt samt 
urinvägar och lever

Connie Jörgensen

Medialt finns musculus rectus abdominis. Det är 
väsentligt att komma ihåg skillnaden mellan rec-
tusskidan kranialt och kaudalt om linea arcuata. Li-
nea arcuata är lokaliserad ungefär fyra centimeter 
kaudalt om naveln. Aponeurosen från de laterala 
musklerna bildar kranialt om linea arcuata både 
ett främre och ett bakre skikt. Kaudalt om linea 
arcuata finns aponeurosen endast framför rectus-
muskeln, vilket medför att ett rectushematom kan 
utbreda sig till båda sidor om medellinjen kaudalt 
men att det begränsas till ena sidan kranialt (1). 

Mellan främre bukväggen och blåsan finns 
cavum Retzii. Patologiska förändringar där kan 
misstolkas vara av ovariellt ursprung. Den djupa 
bäckenmuskulaturen består av musculus iliacus 
och musculus psoas major. Vid en transversell 
abdominell ultraljudsundersökning av bäckenet 
med välfylld urinblåsa ses nedre delen av dessa 
muskler (Fig 43).

Detta kapitel omfattar den del av bukhålan för-
utom inre genitalia, som kan vara av intresse vid 
gynekologisk ultraljudsundersökning. En del pa-
tologiska förändringar av differentialdiagnostiskt 
värde kommer att beröras.

Undersökningsteknik buk/bäcken
Abdominell undersökning
Om bäckenet undersökes abdominellt använder 
man en konvex givare eller en sektor givare med 
frekvensen 3,5 MHz. Man bör också ha tillgång 
till en givare på 5 MHz, då denna alltid ger en 
bättre upplösning, när avståndet till målorganet 
är kort. 

Patienterna genomgår normalt ingen specifik 
förberedelse inför undersökningen. Urinblåsan bör 
vara fylld. Man bör tänka på, att framför allt äldre 
patienter kan vara obstiperade, vilket kan medföra 
besvärande skuggor från faeces i colon.

Vaginal undersökning
Grenar av arteria iliaca interna samt delar av 
nedre urinvägarna kan undersökas med hjälp av 
en vaginal givare med en frekvens mellan 5 och 
7,5 MHz. Fossa Douglasi ses enkelt om givaren 
riktas bakåt. Hos kvinnor i fertil ålder ses ofta en 
mindre mängd vätska där. Vätska i fossa Douglasi 
är däremot patologisk hos postmenopausala kvin-
nor, varför orsaken bör utredas. En färsk blödning 
kan inte alltid skiljas från annan vätska, men finns 
koagler är differentialdiagnostik möjlig. Större 
mängd vätska är tecken på ascites. Omfattningen 
av denna värderas bäst vid abdominell ultraljuds-
undersökning av buken.

Muskler och ligament
Bäckenets främre och laterala begränsning utgöres 
av de anteriora och laterala abdominalmusklerna. 
Lateralt finns musculus obliquus internus och 
externus samt musculus transversus abdominis. 

Fig 43. Abdominell ultraljudsbild av lilla bäckenet. 
Ett tvärsnitt av uterus och musculus iliopsoas nedre 
del (pil) med sena ses.
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Man ser även hur musklerna gemensamt bildar 
en kraftig sena som fäster på trochanter minor. 
Muskeln är lågekogen, medan senan är kraftigt 
ekogen. Kaudalt om bäckenets linea arcuata klär 
musculus obturatorius internus bäckenväggen (Fig 
44). Bäckenbotten utgörs av musculus levator ani 
samt musklerna runt vagina och urethra. Musculus 
obturatorius internus ses lateralt om uterus under 
adnexen i höjd med cervix. Levatormuskulaturen 
ses bäst när givaren vinklas kaudalt strax lateralt 
om medellinjen i höjd med vaginalfornix (Fig 
45).

Kärl och lymfkörtlar
Arteria iliaca communis och vena iliaca communis 
ses vanligtvis inte vid en gynekologisk ultraljuds-
undersökning. Arteria iliaca communis delar sig 
i arteria iliaca externa och arteria iliaca interna. 
Arteria iliaca externa korsar bäckenet och löper 
längs den mediala begränsningen av musculus 
psoas major för att slutligen gå ut genom femoral-
kanalen. Vena iliaca externa ses medialt om artären 
och har samma förlopp. Arteria iliaca interna delar 
sig bakom uterus och ovarier i flera grenar. Vena 
iliaca interna grenar sig på motsvarande sätt, och 
dessa vener ligger bakom de motsvarande artä-
rerna. Från den främre huvudgrenen av arteria 
iliaca interna avgår arteria uterina. I cervixhöjd 
korsar artären framför uretären, och ascenderande 
grenar ses lateralt om uterus i ligamentum latum 
där arteria arcuata avgår. Med vaginalt ultraljud ses 

arcuatakärlen tydligt i myometriets yttre skikt. På 
båda sidor om uterus finns kraftiga venösa plexa 
som ofta är väl synliga. Arteria ovarica korsar 
framför arteria och vena iliaca externa och ses 
oftast bäst vid abdominell undersökning, där den 
löper direkt in i ovariet. 

Med vaginalgivaren ses arteria och vena iliaca 
externa nära ovariet. Dessa kärl kan användas som 
landmärken. Hos den postmenopausala kvinnan är 
det inte helt ovanligt, att ovarierna inte ses. Det 
är då viktigt att leta upp iliacakärlen och noggrant 
undersöka området intill. Venen är tjockare än 
artären. Passiva pulsationer fortplantar sig från 
artär till ven.

Lymfkörtlar i lilla bäckenet kan ses om de är 
patologiskt förändrade. De grupper som är väsent-
liga, och som möjligen kan ses, är lokaliserade runt 
arteria iliaca communis ut mot bäckenväggen samt 
runt arteria iliaca externa och interna. Dessutom 
finns det körtlar på framsidan av sacrum samt vid 
musculus obturatorius.

Ligamenten i lilla bäckenet ses vanligtvis inte, 
men finns det vätska i buken, till exempel asci-
tes, ser man ligamentum latum och ligamentum 
rotundum (2).

Fig 44. Abdominell ultraljudsbild visade ett tvärsnitt 
av lilla bäckenet. Musculus obturatorius internus ses 
vid pilen.

Fig 45. Abdominell ultraljudsbild föreställande lilla 
bäckenet i tvärsnitt. Såväl musculus iliopsoas, uterus 
som levator ani ses (pilar). Givaren har vinklats 
mycket krafigt kaudalt.
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Nedre urinvägar och blåsa
De nedre urinvägarna består av uretärer, blåsa och 
urethra. Blåsans form och väggar ses abdominellt 
om blåsan är fylld. Man får emellertid en mycket 
mer distinkt bild av blåsväggen, om man använder 
en vaginal givare och blåsan är något fylld. Även 
små blåstumörer kan diagnostiseras, och man 
kan även se tumörväxt i blåsväggen (Fig 46). Det 
är viktigt att undersöka blåsan hos kvinnor med 
postmenopausala blödningar, då blödningen kan 
komma från blåsan (3,4).

Undersökning av urethra samt blåsa och blås-
hals kan utföras vaginalt. Vid bedömning av 
ansträngningsinkontinens får givaren inte föras 
längre in än till introitus. Anatomin kan annars 
ändras, och man riskerar att göra en felbedömning. 
Blåsan skall vara full. Man skall kunna se trigo-
numområdet, blåshalsen, proximala urethra och 
symfysen (5,6). Vid ansträngningsinkontinens 
har en rotation av blåshalsen bakåt och nedåt vid 
hostprovokation beskrivits. I vissa studier används 
sänkning av blåshalsen under den nedre kanten 
av symfysen som indikator på stressinkontinens 
(7). Andra har funnit att sänkning och öppning av 
blåshalsen är karakteristisk (8). Urge inkontinens 
(trängningsinkontinens) karakteriseras av “funne-
ling” av blåshalsen och ökning av urethrovesicala 
vinklen under detrusor kontraktion (5).

Man kan även utföra perineal undersökning. En 
vanlig abdominell konvex eller rak 3,5 MHz givare 
skyddad med en handske används. Samma struktu-
rer undersöks, men rikligt med explorationskräm 
måste användas i vulva (9,10).

I bäckenet löper uretärerna framför arteria iliaca 
interna och bakom ovariet. Uretärerna går sedan 
framtill och medialt i nedre delen av ligamentum 
latum till laterala vaginalfornices för att fortsätta 
medialt till blåsan. Dilaterade uretärer syns, medan 
normalvida är svåra att identifiera. Uretärerna 
kan skiljas från kärl, om man ser en peristaltisk 
våg. Uretärernas tömning av urin in i blåsan kan 
visualiseras med gråskaleultraljud, men ses ännu 
lättare med färg-Doppler. Metoden kan användas 
vid misstanke om uretärskada, till exempel efter 
operation.

Övre urinvägar och lever
Diagnostik av övre urinvägar, förutom njurstas, 
bör lämnas till röntgenologer eller speciellt trä-
nade.

Höger njure ser man alldeles under levern och 
den vänstra under mjälten. De är lågekogena jäm-
fört med levern. Centralt ses täta ekogena struktu-
rer, som utgörs av calyces och njurbäcken. Man 
ser vanligtvis avgången av uretären. Njurarna är 
välavgränsade pga. den omgivande kapseln och 
det perirenala fettet (Fig 47). Undersökningen 
av njurarna kan göras genom bukväggen eller i 
sidoläge genom flanken. Gravida kvinnor kan med 
fördel undersökas i sittande från ryggsidan. En 
bäckennjure kan misstolkas som en tumör.

Fig 46. Vaginal bild av en något fylld urinblåsa. 
Denna ses lätt om givaren vinklas framåt. I blås-
väggen sitter en liten tumör.

Fig 47. Abdominell bild av höger njure (tunn pil) och 
levern (tjock pil).
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Även leverdiagnostik bör lämnas till specialister. 
Levern är välavgränsad med en skarp nedre kant. 
Leverparenkymet framträder normalt med ho-
mogen ekogenicitet. Metastaser i levern kan vara 
hypo- eller hyperekogena förändringar spridda 
i leverparenkymet. Ändringar av ekogeniciteten 
generellt ses vid levercirrhos. 

Ibland kan cystiska förändringar ses. Grenar av 
arteria hepatica och vena porta ses i parenkymet 
men ej normalvida intrahepatiska gallgångar. 
Dilaterade gallgångar kan dock ses. Gallblåsan 
och ductus cysticus är normalt lokaliserade under 
och bakom levern. Gallblåsan undersöks bäst om 
patienten är fastande (12).

Hematom och tumörer
I det följande behandlas enbart förändringar som 
är belägna utanför uterus och adnexa, och som är 
viktiga att känna till ur differentialdiagnostisk syn-
vinkel. Framför allt postoperativt kan förändringar 
i cavum Retzii finnas. Det kan vara hematom eller 
lymfocele. Man bör komma ihåg att cavum Retzii 
ligger framför blåsan, och att blåsan i sådana fall 
disloceras uppåt och bakåt. Ovariell expansivitet 
däremot dislocerar blåsan framåt.

Undersökningen sker bäst med en 5 MHz 
abdominell givare. Utbredningen av ett buk-
väggshematom kan ofta bedömas, och det före-
ligger knappast något problem att skilja det från 
intraabdominella förändringar (Fig 48), eftersom 
peritoneum ses på ultraljudsbilden (1).

Blåstumörer ses abdominellt med en icke överfylld 
blåsa. Oftast framträder tumörerna som exkres-
censer på blåsväggen. Med hjälp av den vaginala 
givaren kan man grovt bedöma om tumören växer 
genom blåsväggen om blåsan är måttligt fylld. 

Vid en blåstumör eller annan tumör i lilla bäcke-
net kan uretärdilatation och hydronefros föreligga 
(Fig 49). Det första tecknet på ascites är ofta en 
uppklarning mellan lever och höger njure.

Primära tumörer i retroperitoneum är mycket 
sällsynta. Förändringar sekundära till trauma (till 
exempel hematom) är vanligare. Dessa ses ofta 
strax under nedre njurpolen. Det kan vara svårt 
att avgöra om expansiviteten hänger ihop med 
njuren eller inte. Tumörer i retroperitoneum rör 
sig inte andningskorrelerat, vilket förändringar i 
njurarna gör. När rectum är gas- eller faecesfylld 
kan differentialdiagnostiska problem uppstå. 
Gas ger störande skuggor, och faeces kan ge en 
tumörliknande bild. Detta är framför allt ett pro-
blem vid abdominell undersökning. Man undviker 
problemet till viss grad genom att göra vaginal 
undersökning. 

Infektioner
Infektioner i lilla bäckenet är oftast lokaliserade 
till adnexa. Diagnostik av tubo-ovarialabscess 
beskrivs i kapitlet ”Tubor”. Man bör inte glömma, 
att en appendicitabscess kan descendera och iakt-
tagas i lilla bäckenet. Många abscesser är relativt 
lågekogena, men finns nekrotisk material ses 

Fig 48. Abdominell bild av ett bukväggshematom. Fig 49. Längdsnitt av njure med hydronefros. Calyces 
är dilaterade.
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interna ekon. Väggen är ej så väl avgränsad som 
en cystas. Den kan vara ganska tjock och oregel-
bunden. Man kan dock inte med säkerhet benämna 
en förändring abscess. Den kan lika gärna vara en 
solid tumör med en central nekros. Är orsaken till 
en abscess gasbildande organismer, kan man se 
multipla små högekogena ekon, bakom vilka det 
uppstår en akustisk skugga.

Vätska i bäckenet
Ökad mängd vätska är vanligen ascites eller blod 
(Fig 50). Man kan inte av utseendet alltid avgöra 
vilket. Först när blodet har koagulerat ses eko-
givande partiklar simmande i vätskan. En liten 

mängd vätska kan förekomma normalt hos kvinnor 
i fertil ålder (se kapitlet om ”Infertilitet”).

Tarmekon
Det har vid flera tillfällen nämnts, att tarmekon 
kan utgöra differentialdiagnostiska problem. När 
tarmen är gasfylld, reflekteras ljudet, och man 
får akustiska skuggor bakom den (Fig 51).  Fast 
tarminnehåll kan misstolkas som en tumör. Solitt 
tarminnehåll omges dock ofta av en hypoekogen 
ring (eko från tarmväggen) (Fig 52,53). 

Fig 51. Abdominell ultraljudsbild av uterus i tvär-
snitt. Till höger om uterus ses en tarmslynga med 
typisk ekoskugga. 

Fig 50. Vaginal bild av frisk tuba flytande i vätska. 
Vid operation fanns några hundra milliliter blod i 
buken och en extrauterin graviditet på andra sidan. 

Fig 52. Vaginal ultraljudsbild av tarminnehåll  med 
ekon från tarmvägen. Om givaren hålles stilla ses 
ofta peristaltik. Fig 53. Längdsnitt av normal tarm med innehåll.
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Inflammatoriska tarmåkommor som sigmoidit 
kan ha ett mycket varierande utseende och kan 
misstolkas som en tubo-ovarialabcess. En sigmoi-
dit ligger dock ofta högre upp till vänster och ej 
i fossa Douglasi. Den kan vara omgiven av tarm 
med peristaltik. Appendicitabcesser återfinns, som 
tidigare nämnts, ofta längre ner. Både infektioner 
och tumörer i tarmen kan förbises vid ultraljuds-
undersökning.

Differentialdiagnos mellan normal tarm och tu-
mör är enklare med vaginal undersökningsteknik. 
Den sonolucenta ringen runt tarminnehållet ses 
tydligare. Peristaltik ses också bättre, vilket under-
lättar differentialdiagnostiken. En inflammatorisk 
tarmprocess ses som en dåligt avgränsad struktur 
med varierande ekogenisitet. Peristaltiken kan vara 
mycket sparsam, varför en inflammatorisk process 
kan vara svår att skilja från en ovarialprocess.
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Faktaruta
Ultraljudsdiagnosen "abscess" är osäker. 
Abscess kan förväxlas med många andra 
tillstånd, bland annat med ovarialtumörer. 
En mindre mängd vätska i lilla bäckenet är 
normalt hos kvinnor i fertil ålder. Vätska i 
lilla bäckenet  är alltid ett observandum hos 
postmenopausala kvinnor.
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fyra till sex dagar före ovulationen (Fig 54). 
Den tillväxer med en till tre millimeter per dag 
och mäter 17-23 millimeter vid ovulationen (1). 
Före LH-toppen är follikelväggen tunn och väl-
definierad. Den avgränsar sig distinkt mot den 
homogent lågekogena follikelvätskan (Fig 55). 
Omedelbart före ovulationen blir gränsen mellan 
follikelvägg och follikelvätska mer otydlig. Detta 
kan vara ett uttryck för att det snabbt växande 
hypertrofiska granulosacellslagret genomgår pre-
ovulatorisk luteinisering. Vid enstaka tillfällen ses 
preovulatoriskt en cumulus oophorus – ägget med 
cumulusmassa – som en förtätning excentriskt i 
follikeln.

Follikelmätning
Av praktiska skäl är det lämpligt att mäta varje 
follikel i ett plan. Medelvärdet av maximala dia-
metern och dess vinkelräta diameter beräknas.

Gynekologiskt ultraljud idag ett viktigt diagnos-
tiskt och terapeutiskt hjälpmedel inom gynekol-
ogisk endokrinologi och infertilitet. Ovariemor-
fologi, follikeltillväxt och endometrieförändringar 
under normal och avvikande menscykel kan på 
ett lättillgängligt, icke-invasivt sätt undersökas. 
Ultraljudet har blivit ovärderligt vid kontroll av 
follikelstimulering i samband med olika typer av 
barnlöshetsbehandling, och ultraljudsledd follikel-
punktion har ersatt laparoskopisk vid assisterad 
befruktning. 

Den normala  menstruations- 
cykeln
Ovariet
I tidig follikelfas ses oftast tre till fem folliklar i 
vardera ovariet som är mindre än tio millimeter. 
En ledande follikel kan i allmänhet identifieras 

Fig 54. Vaginal ultraljudsbild av ett ovarium med en 
ledande follikel. Ovariet ligger i fossa Douglasi och 
uterus är retroflekterad. Längsbild.

Fig 55. Follikel (mellan kryssen) på cykeldag 13. 
Iliacakärlen ses också.
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Tecken på ovulation:
Den dominanta follikeln återfinnes ej. På dess 
plats ses en mindre, tjockväggig struktur – corpus 
luteum. Ibland ses en ökad mängd fri vätska i fossa 
Douglasi omedelbart efter ägglossningen

Ultraljudsbilden av corpus luteum kännetecknas 
av en tjockare och inåt mindre distinkt avgränsad 
vägg (Fig 56). Storleksmässigt varierar gulkroppen 
mycket beroende på olika vätskeinnehåll. Oftast 
är den något mindre än follikeln före ovulation, 
men en corpus luteum gravidarum är vanligtvis 
mer vätskeförande och antar ibland dimensioner 
av en ovarialcysta.

Uterus
Som en följd av den ökande östradiolproduktionen 
under follikelfas ses en lätt tillväxt av uterusstorlek 
och en påtaglig ökning av endometriets tjocklek. I 
tidig follikelfas mäter endometriet endast två till 
fyra millimeter för att öka till 9,0 ± 1,4 millimeter 
(2) vid ägglossning. Endometriets utseende ge-
nomgår också tydliga förändringar under mens-
cykeln. Under proliferationsfasen kännetecknas 
endometriet av ett yttre hyperekogent och ett inre 
hypoekogent lager, medan det sekretoriskt om-
vandlade endometriet är homogent hyperekogent 
(se fig i kapitlet om endometriet).

Endometriemätning
Endometriet mäts i ett längdsnitt av uterus. Båda 
endometrieskikten tas med och man mäter där 
endometriet har sin maximala tjocklek i corpus.

Peritonealvätska
Peritonealvätskan ökar successivt under follikelfas 
och största mängden ses tidigt i lutealfas. Volymen 
är då cirka 20 milliliter (3,4). En mindre mängd 
vätska i fossa Douglasi är alltså ett normalt ultra-
ljudsfynd i fertil ålder.

Ovulationsstimulering
Klomifencitrat
I allmänhet är det ej motiverat att följa folli-
kelutvecklingen med ultraljud vid ren klomifen-
stimulering. Hos patienter som ej ovulerar på 
behandlingen kan det däremot vara av värde att 
undersöka om orsaken är bristfällig follikeltillväxt 
eller utebliven follikelruptur trots adekvat follikel-
storlek. Det senare inträffar i en minoritet av fallen, 
och hos dessa kan tillförsel av humant choriongo-
nadotropin (hCG) för ovulationsinduktion vara till 
hjälp (5). Flertalet klomifenresistenta patienter 
uppvisar alltså ett otillräckligt follikelsvar, i vilka 
fall doshöjning eller byte till humant menopausg-
onadotropin (hMG) måste väljas. Det har visats att 
klomifenstimulering ibland kan medföra inadekvat 
endometrietillväxt, sannolikt genom klomifenets 
antiöstrogena egenskaper (6,7).

Gonadotropinstimulering vid anovulation
Vid stimulering med hMG hos kvinnor med klo-
mifenresistent anovulatorisk infertilitet har endo-
vaginal ultraljudskontroll av follikeltillväxt och 
endometrietillväxt visat sig vara av större värde 
än östradiolbestämningar. Oftast används dock 
östradiolbestämningar som ett komplement till 
ultraljudsmätningarna. De är av värde framför allt 
för att bedöma det tidiga follikelsvaret, och senare 
i stimuleringen kan en snabb östradiolstegring vara 
ett varningstecken för överstimulering. Syftet med 
stimuleringen är här att uppnå en eller maximalt 
två dominanta folliklar, vilket kan ske vid mycket 
varierande östradiolnivåer. hCG-injektionen ges i 
allmänhet vid en follikelstorlek över 17 millimeter 
och en östradiolnivå motsvarande 500-1000 nmol/l 
per sådan follikel.

Fig 56. Vaginal ultraljudsbild av corpus luteum.
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Ovariell ”superstimulering” vid 
assisterad befruktning
Ovariell ”superstimulering” används vid så kallad 
assisterad befruktning såsom in vitro fertilisering 
(IVF), gamete intrafallopian transfer (GIFT) och 
besläktade tekniker. Målet för stimuleringen är i 
dessa fall att rekrytera ett större antal folliklar till 
mognad. Noggrann övervakning är nödvändig på 
grund av risken för överstimuleringssyndrom. Of-
tast används både ultraljud och östradiolanalyser. 
Ultraljudsundersökningen kan här ge information 
om huruvida ett visst östradiolvärde härrör från 
flera mindre folliklar eller ett fåtal större. På så sätt 
kan man identifiera patienter som löper högre risk 
för endogen LH-stegring (enstaka stora folliklar) 
eller överstimuleringssyndrom (en mängd mindre 
folliklar) (8). 

Endometrietjocklek och endometriets utseende 
har i några undersökningar jämförts med resul-
tatet vid assisterad befruktning. I ett par studier 
var endometriet signifikant tjockare hos dem som 
blev gravida jämfört med dem där behandlingen 
misslyckades (9,10). I andra undersökningar 
har inte någon skillnad påvisats (11). Ett endo-
metrium av sekretionsutseende vid tidpunkten 
för follikelpunktion har visats medföra klart lägre 
graviditetschanser jämfört med en slemhinna av 
proliferationsutseende (12).

Överstimuleringssyndrom
Förstorade ovarier med ett flertal corpora luteii i 
storleksordningen 20-40 millimeter är vanligt ef-
ter all form av ovulationsstimulering och framför 
allt efter superstimulering. Gränsen för vad som 
kan klassificeras som överstimuleringssyndrom 
är diffus. Vid de mer uttalade formerna är lilla 
bäckenet och en stor del av buken utfylld av cys-
tor med varierande ekogenicitet. En ökad mängd 
fri vätska ses redan vid måttlig ovarialförstoring, 
medan större mängder ascites är vanligt vid kraftig 
överstimulering (Fig 57) (13,14,15).

En ökad risk för överstimuleringssyndrom 
ses hos unga kvinnor, vid låg kroppsvikt, vid 
polycystiska ovarier (16) och vid användning av 
GnRH-analog (gonadotropin releasing hormone 
analogue) (17). Symptomen uppträder i allmänhet 
tre till fem dagar efter hCG-injektionen och 
tillståndet förvärras alltid om behandlingen har 

resulterat i en graviditet. Ett stort antal folliklar 
mellan 10-15 millimeter vid hCG-injektionen är 
ett varningstecken (16). 

Ovariellt överstimuleringssyndrom: En kliniskt 
användbar klassifikation som tar hänsyn till ultra-
ljudsfynden.

Lätt överstimulering
 grad 1  bukspänning
 grad 2  1 + illamående, kräkningar, diarré
    ovarier 5-12 cm

Måttlig överstimulering
 grad 3  2 + ascites vid ultraljudsunder- 
    sökning

Allvarlig överstimulering
 grad 4  3 + ascites kliniskt och/eller hydro-
    thorax eller andningssvårigheter
 grad 5  4 + minskad blodvolym, hemo- 
    koncentration, koagulationsrubb- 
    ningar, minskad njurperfusion
    (15)

Polycystiska ovarier
Ultraljudets utveckling inom gynekologisk 
diagnostik har medfört ökad kunskap om det 
polycystiska ovariesyndromet (PCOS). I typiska 
fall är det polycystiska ovariet lätt att känna igen 

Fig 57. Bild av överstimulering.
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med såväl abdominellt som endovaginalt ultraljud 
(18,19). Det är ofta – men inte obligat – förstorat 
och i allmänhet påfallande runt till formen (20). 
Mest utmärkande är ”cystorna”/folliklarna, två till 
åtta millimeter stora, som enligt Adams kriterier 
skall uppgå till minst tio per ”ultraljudsplan”. 
Vid god bildkvalitet ses ofta betydligt fler. De 
ses ofta lokaliserade perifert (pärlbandsliknande) 
(fig) eller jämnt spridda i ett kraftigt markerat 
stroma (bikakemönster) (Fig 58) (19). Hos obesa 
kvinnor framträder ofta inte ”cystorna” tydligt vid 
abdominell undersökningsteknik, utan ovarierna 
ser helt homogena ut. Med vaginal givare kan 
däremot i allmänhet även i dessa fall små folliklar 
upptäckas.

Flera undersökningar har visat att polycystiska 
ovarier är ett vanligt fynd. Således kan prevalensen 
i normalpopulationen vara så hög som cirka 20 
procent (21), och bland kvinnor med hirsutism 
respektive oligomenorré cirka 90 procent vardera 
(19). Dessa siffror talar för att PCO är att betrakta 
som en normalvariant med ett stort kliniskt och 
hormonellt spektrum, där det klassiska Stein Le-
venthals syndrom endast utgör extremvarianten, 
medan flertalet kvinnor med polycystiska ovarier 
är betydligt mer symptomfattiga.

Multifollikulära ovarier
Multifollikulära ovarier (MFO) är normalstora el-
ler lätt förstorade äggstockar med sex eller fler fol-
liklar fyra till tio millimeter stora. Till skillnad från 
PCO är stromat ej förtjockat (22). MFO ses vid 
hypogonadotropa tillstånd och speciellt när gona-
dotropinnivåerna ökar. Typexempel är den ökande 
gonadotropininsöndringen vid puberteten och vid 
viktökning hos kvinnor med underviktsrelaterad 
hypogonadotrop amenorré (23).

LUF (luteinized unruptured follicle)
LUF betecknar frånvaro av ovulation trots att 
patienten gått in i lutealfas. 

Diagnosen bygger på upprepade ultraljudsu-
ndersökningar under samillimetera menscykel. 
Den dominanta follikeln genomgår förändringar 
som vid luteinisering utan att minska i storlek och 
utan att en ökning av fri vätska ses. Samtidigt sker 
en progesteronstegring som kan ge intryck av att 
ovulation inträffat.

Frekvensen LUF diagnosticerad med ultraljud 
bland infertilitetspatienter varierar från fyra pro-
cent till 57 procent av cyklerna (24). Hos fertila 
kvinnor med spontana ovulatoriska cykler enligt 
progesteronanalys i lutealfas hittade Kerin och 
medarbetare LUF i fem procent av cyklerna. 
(25).

Blodflödesstudier vid infertilitet
Flödesmätningar med dopplerteknik har nyligen 
prövats som en metod att förbättra infertilitets-
diagnostiken. Bland annat har det med den tek-
niken visats att sänkt perfusion i arteria uterina 
är kopplat till sämre prognos vid IVF-behandling 
(26). Se i övrigt kapitlet om flödesmätningar.

Fig 58. Vaginal ultraljudsbild av polycystiskt ova-
rium.

Faktaruta
En ledande follikel växen en till  tre millime-
ter per dag. Den mäter 17-23 millimeter vid 
ovulation. Typisk ultraljudsbild vid PCO är: 
minst tio folliklar <10 millimeter per snittyta. 
MFO (multifollikulära ovarier) skiljer sig 
från PCO genom att stromat inte är förtjockat.
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Tidig graviditet
(till och med nio fullgångna graviditetsveckor)

Huvudansvarig: Harald Almström

en liten uppklarning centralt i uterus. En synlig 
hinnsäck har beskrivits från fyra veckor plus två 
dagar. Den mäter då cirka två millimter  i medel-
diameter (1,2). Är s-hCG mer än 1000 mU/ml kan 
man vid normal graviditet identifiera en hinnsäck 
med medeldiameter mer än tre till fyra millimeter 
med vaginalt ultraljud (Fig 59) (3-5). Vid flerbörd 
är dock s-hCG högre i förhållande till graviditets-
längden än vid enkelbörd. Intrauterin hinnsäck 
kan ses vid enkelbörd när s-hCG är >1000, vid 
tvillingar när s-hCG är >1600, vid trillingar när 
s-hCG är >3400 och vid fyrlingar när s-hCG är 
>9400 mIU/ml (6). 

När man tidigare använde abdominell ultraljuds-
undersökningsteknik, kunde det ibland vara svårt 
att se skillnad på en normal hinnsäck och det man 
betecknade som ”pseudohinnsäck”. Med pseudo-
hinnsäck menas en ansamling av vätska (blod eller 
slem) centralt i uteruskaviteten (7). Vätskeansam-
lingen kan misstolkas som en hinnsäck – därav 
begreppet pseudohinnsäck. Pseudohinnsäck är 
ett begrepp som inte behöver användas längre, 

Ultraljudsundersökning i tidig graviditet är ofarlig. 
En klar frågeställning bör dock föreligga för att en 
undersökning skall utföras. Undersökningen leder 
då i de flesta fall till ett bättre omhändertagande 
av patienten. Undersökningen bör utföras med 
vaginal givare.

Indikationer
A. Klinisk misstanke om extrauterin graviditet.
B. Ökad risk för extrauterin graviditet även om 

symptom saknas, till exempel vid:
 - tidigare bukkirurgi, i synnerhet tubarkirurgi
 - tidigare extrauterin graviditet
 - tidigare verifierad salpingit
 - IVF-graviditet
 - spiral-graviditet
C. Blödning
D. Graviditetslängdsbestämning när detta har 

betydelse för handläggningen (till exempel 
abortsökande eller inför fosterdiagnostik).

E. Vissa andra indikationer, till exempel infertilitet 
eller tidigare missfall.

Undersökningsteknik
Vaginal undersökning är att föredraga på grund 
av väsentligt bättre upplösning. För att kunna ob-
servera fosterhjärtaktivitet måste bildfrekvensen 
vara tillräckligt hög. Det är viktigt att kunna ändra 
apparatens bildfrekvens. Hinnsäcksdiametern 
mäts i tre mot varandra vinkelräta plan. Medel-
diametern anges.

Tidig normal graviditet
Endometriet är vid implantationen mer än tio till 
femton millimeter tjockt.

Påvisbart hCG (i serum eller urin) är det första 
objektiva tecknet på graviditet. 

Ultraljudsmässigt är det första tecknet på in-
trauterin graviditet ett högekogent område med 

Fig 59. Vaginal ultraljudsundersökning av en tidig in-
trauterin graviditet. Längdsnitt. Hinnsäcksdiametern 
är fem millimeter. Framför uterus ses en liten mängd 
vätska sannolikt härrörande från en corpus luteum.
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då vaginal undersökningsteknik gör det möjligt 
för en van undersökare att skilja mellan en äkta 
hinnsäck och en “pseudohinnsäck”. Pseudohinn-
säcken följer uteruskavitetens form (avlång) 
och är centralt belägen i endometriet/deciduan. 
Hinnsäcken är rund och excentiskt belägen i 
endometriet/deciduan.

 Den första embryonala struktur som ses i hinn-
säcken är gulesäcken. Är graviditeten normal, bör 
gulesäcken ses vid en hinnsäcksdiameter på åtta 
millimeter vid vaginal ultraljudsundersökning 
och 20 millimeter vid abdominell ultraljuds-
undersökning. Graviditetslängden är då fem 
veckor plus tre dagar respektive sju veckor plus 
noll dag (2,8).

Amnionhålan och gulesäcken omges av ett så 
kallat extraembryonalt coelom. Det innehåller en 
högviskös vätska och har i det närmaste samma 
ekotäthet som amnionhålan. I tidig graviditet 
syns skiljeväggen mellan det extraembryonala 
coelomet och amnionhålan ofta mycket distinkt, 
särskilt vid vaginal undersökning. Bilden kan då av 
en oerfaren undersökare misstolkas som en extra 
amnionhåla eller ett hematom (Fig 60).  Hinn-
säcksdiametern (HD) utgöres av medeldiametern 
av extraembryonala coelomet inkluderande amni-
onhålan. HD är medelvärdet av tre mot varandra 
vinkelräta diametrar.

Embryot bör kunna ses vid vaginal ultraljuds-
undersökning när hinnsäcksdiametern är 16 mil-
limeter, vilket motsvarar en graviditetslängd på 
sex veckor plus tre till fyra dagar. Apparatur med 
hög upplösning ger möjlighet att se embryot när 
det mäter två till tre millimter motsvarande sex 
veckor plus en dag (Fig 61,62). 

Hjärtpulsationer ses då samtidigt. Embryonala 
hjärtpulsationer har en frekvens av 80 slag per 
minut vid fem veckor plus fem dagar. Frekvensen 
ökar med graviditetslängden till 160-200 slag per 
minut vid åtta veckor plus tre dagar (10). Vid 
abdominell teknik kan fostret ofta inte iakttagas 
förrän hinnsäcksdiametern är 25 millimeter (sju 
veckor plus fem till sex dagar).

Corpus luteum ses ofta. Med färgdoppler ses ett 
omgivande cirkulärt flöde, vilket är lågresistent vid 
analys med spektral-Doppler (11).

Ibland ses ett ekofritt rum intill hinnsäcken, vilket 
kan vara ett hematom. Hematom saknar oftast be-
tydelse. Upprepad undersökning behöver endast 
utföras vid förnyad vaginal blödning (Fig 63) 
(12).

Tabell. Undersökning av  tidig graviditet

Graviditetslängd  Crown-rump
Fulla veckor och dagar length (mm)

 6 + 1 2
 6 + 4 5
 7 + 2 10
 8 + 0 15
 8 + 5 20

Daya et al 1993  (13)

Patologisk intrauterin graviditet
Nedan angivna gränsmått vid patologisk gravi-
ditet har bestämts genom studier gjorda av vana 
undersökare med apparatur av hög kvalitet under 
optimala förhållanden. Myom kan försvåra be-
dömningen. Innehållet i en retroflekterad uterus 
ses sämre vid abdominell undersökning. Vid en 
önskad graviditet med tveksamt fynd skall man 
vara frikostig med förnyad ultraljudsundersökning 
och/eller kontroll av s-hCG-nivåer. Det krävs 
mycket hög kompetens och bra apparatur för att 
förklara en graviditet icke livsduglig på grundval 
av en ultraljudsundersökning!

Fig 60. Vaginal ultraljudsbild av ett foster i början av 
vecka nio. Skiljeväggen mellan det extraembryonala 
coelomet och amnionhålan ses (pil).
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Fig 62. Vaginal ultraljudsbild av ett foster i slutet 
av vecka nio visande CRL mätning. Gulesäcken ses 
tydligt (pil).

Fig 61. Vaginal ultraljudsbild. Foster med CRL två 
till tre millimeter. Hjärtaktivitet fanns.

Hinnsäck utan levande foster
Om ultraljudsundersökning i tidig graviditet ej 
visar ett levande foster intrauterint kan detta bero 
på: 

1. Kortare graviditetslängd än förväntat.
Ny undersökning bör utföras efter en vecka. 
Hinnsäcksdiametern tillväxer normalt drygt sju 
millimeter på en vecka. Tillväxt mindre än fyra 
millimeter på en vecka är patologisk (8).

2. Icke livsduglig graviditet.
För att termen ofostrig graviditet (blighted ovum) 
skall kunna användas måste hinnsäcken ha uppnått 
en diameter på 16 millimeter vid vaginal under-
sökning utan att ett foster kan påvisas (Fig 64). 
På grundval av enbart en ultraljudsundersökning 
bör dock diagnosen ofostrig graviditet ej ställas. 
En mycket tidig fosterdöd kan ha ägt rum, och 
ett icke-viabelt en till tre millimeter stort foster 
behöver ej ses med ultraljud. En bättre term att 
använda är därför icke livsduglig graviditet. 

3. Spontan abort.
Vid ultraljudsundersökning får man mycket varie-
rande fynd. Man kan ibland se en oregelbunden 
hinnsäck utan foster eller gulesäck. I andra fall har 
aborten redan avancerat så långt att man enbart ser 
ett ekotätt område centralt i uterus. Abortrester kan 
ibland ha växlande ekogenicitet, och utseendet kan 
inte alltid skiljas från slemhinnans utseende vid 
extrauterin graviditet (Fig 65) (14).

Fig 63. Vaginal ultraljudsbild av en levande intraute-
rin graviditet med hematom (H). CRL mättes till elva 
millimeter.

4. Missed abortion
I ultraljudssammanhang menas ett synligt foster 
utan hjärtpulsationer. Termer som “icke viabelt 
foster” eller “icke livsduglig graviditet” kan vara 
att föredra. En diskrepans mellan hinnsäckens 
storlek (för stor) och fostrets storlek är karaktä-
ristisk (2).

5. Mola hydatidosa
Vid klassisk mola är ultraljudsbilden typisk. Uterus 
är fylld av olikstora, mestadels små, uppklarningar 
omgivna av ekotätare stråk (Fig 66). Ovarierna 



39

Tidig graviditet

Fig 66. Vaginal ultraljudsbild av en mola. I kaviteten 
ses uppklarningar.

är ofta förstorade, ibland cystiska (theca-lutein-
cystor). De flesta fallen diagnostiseras ej i tidig 
graviditet utan först under andra trimestern. Mola 
kan också vara partiell, varvid även normal pla-
centavävnad och eventuellt ett levande foster kan 
påvisas. Kromosomrubbning (triploidi) förelig-
ger hos fostret i så gott som samtliga fall. Även 
vid fullständig mola kan ett foster förekomma. 
Trofoblasttumörer, mola och chorioncarcinom 
kan utvärderas med färg-Doppler i kombination 
med spektral-Doppler. Blodflödesmotståndet i tu-

mören, uttryckt som flödesindex, har rapporterats 
korrelera med s-hCG-nivåer, malignitetsgrad och 
kemoterapi-svar (15,16,17). 

Abortus imminens
Blödning under tidig graviditet är en vanlig orsak 
till ultraljudsundersökning. Beroende på gravidi-
tetslängd finns en rad för prognosen positiva och 
negativa tecken. 

Positiva tecken:
 Levande foster.
 Synlig gulesäck.
 Välavgränsad hyperekogen ring.
 Normal tillväxt av hinnsäcken.

Negativa tecken: 
 Hinnsäcksdiameter mer än 16 millimeter 

utan synligt foster vid vaginal ultraljudsund-
ersökning.

 Hinnsäcksdiameter mer än åtta millimeter utan 
synlig gulesäck vid vaginal ultraljudsund-
ersökning.

 Hinnsäcksdiameter obetydligt större än CRL 
(hinnsäcken bör vara minst fem millimeter 
större).

 Tunn decidua.
 Oregelbunden hinnsäck.
 För långsam tillväxt av hinnsäcken.
 Fetal bradykardi.

Fig 64. Vaginal ultraljudsbild av en patologisk 
intrauterin graviditet. Inget foster ses och deciduan 
omkring hinnsäcken är tunn.

Fig 65. Vaginal ultraljudsbild av uterus i tvärsnitt. I 
kaviteten ses ekotäta abortrester.
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Om ett foster med normal hjärtfrekvens ses, och 
om normala relationer föreligger mellan hinn-
säcksstorlek och fosterstorlek, behöver ultraljuds-
undersökningen ej upprepas (8,9,14,18).

Extrauterin graviditet
Tubargraviditet
Extrauterin graviditet är ett vanligt gynekologiskt 
problem. Man har därför utvecklat icke invasiva 
undersökningsmetoder för att säkerställa en di-
agnos på ett tidigt stadium. Tidig diagnos och 
behandling kan sannolikt öka utsikterna för bi-
behållen fertilitet. Ultraljudsfynden kan indelas i 
direkta och indirekta:
Direkta
- Extrauterin hinnsäck med levande foster.
-  Extrauterin hinnsäck med icke levande men 

identifierbart foster eller gulesäck.

Indirekta
- Ökad mängd vätska i fossa Douglasi.
- Komplex tubo-ovariell bild där detaljer ej kan 

urskiljas med säkerhet.
- Avsaknad av intrauterin hinnsäck vid vaginal 

ultraljudsundersökning och s-hCG >1000 mU/
ml.

- Avsaknad av intrauterin hinnsäck vid säker gesta-
tionslängd mer än fem veckor plus tre dagar. 

- Endometrietjocklek mindre än tio millimeter.
- ”Adnexal ring sign” (extrauterin hinnsäck utan 

tydligt innehåll).

Om ett levande foster ses utanför uteruskaviteten 
är diagnosen säker. Detta har beskrivits vid vaginal 
ultraljudsundersökning i 20 procent av extrauterina 
graviditeter (19). 

En rundad struktur med ekofattigt innehåll och 
distinkta väggar har tillskrivits ett nästan patog-
nomont utseende, ”adnexal ring sign”. För att 
diagnosen skall vara säker måste ovariet ses helt 
skild från strukturen (Fig 67). 

Möjligheten till förväxling med corpus luteum-
cysta/hydrosalpinx bör dock beaktas. En stark 

misstanke på extrauterin graviditet uppkommer 
om man vid ultraljudsundersökning finner stora 
mängder vätska i bukhålan och en komplex bild i 
det ena adnexet, men denna bild kan även ses vid 
rupturerad corpus luteum. Blod ger varierande 
ekotäthet: från närmast avsaknad av ekon till en 
ekotäthet som motsvarar myometriets (20-23).

Vid misstanke om extrauterin graviditet har 
bestämning av s-hCG en central roll. Som framgått 
tidigare i detta avsnitt föreligger en nära relation 
mellan koncentrationen av s-hCG, graviditetslängd 
och fynden vid ultraljudsundersökning (4,24-27). 
Indirekta tecken på extrauterin graviditet förekom-
mer i upp till 90 procent av fallen vid vaginal 
ultraljudsundersökning (19,20,23).

Abdominalgraviditet
Med detta uttryck förstås en graviditet utanför 
uterus och tubor. Den kan uppstå som en primär 
abdominalgraviditet eller sekundärt till en tuba-
rabort. Patienter med abdominalgraviditet har 
ofta färre och senare symptom än patienter med 
tubargraviditet. Graviditeten ses i regel bakom 
uterus i fossa Douglasi. 

Fig 67. Vaginal ultraljudsbild visande ”adnexal ringa 
sign”. I höger tuba finns en uppklarning med en tjock 
ekotät ring omkring (decidua) (pil). Antydan till foster 
ses också inuti tuban. Man måste dock skilja detta 
från en corpus luteum. Tvärsnitt.
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håll, och punktionen tar därför längre tid om nålen 
är tunn. Nålar finns med och utan mandräng.

Utförande av punktionen
Vid vaginal punktion placeras patienten i ben-
stöd i ett lätt anti-Trendelenburgläge. För att 
undvika infektioner bör punktionen ske sterilt. 
För avtvättning av bukvägg och vagina, kan 0,5 
procent klorhexidinlösning användas, dock ej vid 
follikelpunktion, då fysiologisk NaCl-lösning kan 
vara lämpligt. Nogrann och långvarig urtvättning 
av vagina är nödvändig för att minska risken för 
infektion. Punktioner kan göras utan bedövning 
eller i lokalanestesi. Ibland kan EMLA-kräm an-
vändas. Vaginal punktion kan i regel göras utan 
analgesi. Behövs sådan kan man lägga en para-
cervikalblockad.

Givaren täcks med ett sterilt skydd i vilket 
steril gel har applicerats. Man bör se till att den 
hand som håller givaren har gott stöd, till exempel 
punktörens knä vid vaginal punktion. Införandet 
av nålen bör ske med en snabb och distinkt rörelse, 
med kopplad nålguide. Då minskar risken för att 
målorganet glider undan. Aspirat bör skickas för 
cytologisk bedömning tillsammans med skölj-
vätska från cystan (cystan kan sköljas med till 
exempel Ringeracetat). Givaren tvättas efteråt 
med 70 procent alkohol och avtorkas med en 
mjuk trasa eller cellstoff.

Komplikationer
Punktioner kan förorsaka blödning, smärta och 
infektion.

Får man en blödning vid stickstället räcker 
det oftast med att pressa en tork mot blödnings-
stället upp till tio minuter. Kirurgikrävande intra-
abdominella blödningar är mycket sällsynta (1-4).

Punktionen kan ibland vara smärtsam (smärtan 
kan jämföras med lätt mensvärk). En del kvinnor 

Ultraljud används flitigt som ett hjälpmedel för att 
lokalisera och leda nålen mot strukturer, som av di-
agnostiska eller terapeutiska skäl skall punkteras. 
Användningsområdet är stort och innefattar både 
gynekologiska och obstetriska ingrepp genom 
såväl bukvägg som vagina.

Utrustning
Till de flesta abdominella och vaginala givare 
kan punktionstillsatser erhållas. Ultrajudsappa-
rater bör vara försedda med en ”needle guide”. 
När denna aktiveras framträder på bildskärmen 
en streckad linje. Om punktionstillsatsen appli-
ceras kommer nålen att löpa utmed denna linje. 
Punktionstillsatsen för vaginala givare bör inte 
vara alltför skrymmande. Till vissa givare kan en 
tillsats kopplas, som automatiskt utför punktionen. 
Punktionsdjupet kan då bestämmas i förväg.

Vid vaginal punktion bör steril gel och sterilt 
givarskydd av plast användas. Gummi bör ej an-
vändas, då det är toxiskt för spermier. Cellulosagel 
eller handskslem är ej toxiskt för spermier. Om 
handskslem används i givarskyddet bör givaren 
avtorkas omedelbart efter användning, eftersom 
slemmet torkar snabbt.

De nålar som används bör vara mycket vassa, så 
att alltför smärtsamma punktioner undviks. Dess-
utom blir punktionen lättare, och organet glider ej 
undan. För att bibehålla skärpan bör nålen bara 
användas en gång. Nålspetsen kan vara försedd 
med skåror eller teflonbeläggning. De reflekterar 
ljudet och ger ett tydligare eko från nålspetsen, 
vilket gör punktionen säker.

De nålar som mest används har en ytterdiameter 
på 1,2 millimeter (18 Gauge), men även nålar med 
0,7 (22 Gauge) och 1,6 millimeter ytterdiameter 
(för follikelpunktion) finns. Om nålen är mycket 
tunn blir punktionen ofta mindre smärtsam. Det 
kan däremot vara svårt att få ut trögflytande inne-
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erfar smärta efter punktion. Den kan bero på en 
liten intraabdominell blödning. Värken viker i 
regel på lätta analgetika.

Infektioner är en allvarlig komplikation inte 
minst till follikelpunktion. Infektionsrisken är 
mindre än en procent om man inte sticker genom 
en sactosalpinx (personlig kommunikation från 
Lars Nilsson och Matts Wikland). Vid misstanke 
om adherenser och särskilt vid sactosalpinx kan 
man ge antibiotikaprofylax, till exempel tablett 
Cefamox 0,5 g x 3 i tre dagar.

Olika typer av punktion
Follikelpunktion
Follikelpunktion kan göras abdominellt, vaginalt 
och transuretralt. Det vanligaste är idag vaginal 
punktion. För detaljerade anvisningar hänvisas till 
speciallitteratur (5,6).

Punktion av ovarialcystor
Cystor kan punkteras både abdominellt och vagi-
nalt. Vaginal punktion är mindre smärtsamt och 
lättare att genomföra. Denna kan vara terapeutisk 
eller diagnostisk. Flerrummiga cystor, tumörer 
med ekoinnehåll (excrescenser och solida partier) 
bör ej punkteras, då risken för malignitet är stor 
(7,8). I regel bör endast helt ekofria och släta cystor 
punkteras. Cystor med ekogent innehåll (fig 68), 
som kan vara cystor med blödning, endometrios 
eller mucinösa kystom, kan man ofta inte tömma, 
varför punktion avrådes (för diagnos av cystor, se 
ovarialkapitlet).

Terapeutisk punktion av ovarialcystor reser-
veras för patienter med smärta, eftersom nyare 
studier har visat att punktion och expektans ger 
samma utläkning (9). Om hormonbehandling ger 
större utläkning än punktion eller expektans är 
inte säkerställt. Om kvinnan har menstruations-
rubbningar kan hormonbehandling i någon form 
ändå vara indicerad. 

 Punktion i diagnostiskt syfte kan teoretiskt 
övervägas av flera skäl: för att utesluta malignitet, 
för att skilja mellan funktionella och icke funktio-
nella cystor. Man har idag inte någon metod för 
att någorlunda säkert kunna skilja mellan benigna 
och maligna tumörer genom analys av cystvätska. 
Cytologi är falskt negativ i många fall, och sensiti-

viteten kan vara så låg som 26 procent  (10,11,12). 
Halten av CA 125 i cystvätska är ej tillförlitlig 
för att utesluta malignitet (12,13), ej heller halten 
av CEA och CA15-3 (12). En ökad halt av vissa 
plasminogenaktivatorer och hämmare finns i ma-
ligna tumörer, men dessa kan idag inte användas i 
diagnostiskt syfte (14). Risken att sprida celler vid 
punktion är inte heller klarlagd, varför man inte bör 
punktera cystor, där malignitet inte kan uteslutas 
vid ultraljudsundersökning (15,16,17). Detta gör 
att i stort sett endast helt cystiska enkelrummiga 
cystor kan komma i fråga för punktion. 

Vissa studier tyder på att differentialdiagnostik 
mellan funktionella och icke funktionella cystor är 
möjlig. Vid analys av CA 125, CA 15-3 och CEA 
i cystvätska är ingen differentialdiagnostik möjlig 
(12), men analys av östradiol och progesteron kan 
användas (12,14,18,19). En studie från Lund har 
visat att hög koncentration av östradiol i cystvätska 
(>2000 pmol/L) var det som bäst förutsade om cys-
tan skulle recidivera eller ej. Samma analysmetod 
tillämpades som den man rutinmässigt använder 
vid analys av östradiol i blod (14). 

I samma studie från Lund punkterades 18 cystor 
hos postmenopausala kvinnor. Sexton av dessa 
recidiverade. Andra studier har visat lägre recidiv-
frekvens (20). Eftersom malignitet ej kan uteslutas 
vid analys av cystvätska, eftersom funktionella 

Fig 68. Vaginal ultraljudsbild av en cysta med 
ekogent innehåll. Det kan röra sig om ett mucinöst 
kystom, en dermoidcysta eller en endometrioscysta. 
Sådana cystor bör i regel ej punkteras. Undantag 
kan göras för endometrioscystor. Patienten bör då få 
medicinsk behandling efter punktionen.
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cystor är mycket ovanliga hos postmenopausala 
kvinnor, och eftersom risken för tumörspridning 
är oklar vid punktion, kan punktion av cystor 
hos postmenopausala kvinnor ej rekommenderas 
(21). 

Punktion av en icke ovariell cysta, kan ibland 
leda till att ovariet blir synligt och differentialdi-
agnostik därmed blir möjlig. 

En cysta som punkterats bör kontrolleras efter 
en till två månader med ultraljud. Punkterade 
cystor recidiverar i 25-65 procent (3,4,14,20). 
Den varierande recidivfrekvesen beror sannolikt 
på hur många funktionella cystor som punkterats. 
Antalet kan påverkas av om man punkterar cys-
tor direkt när de upptäcks eller först efter en tids 
expektans. Recidiverande cystor bör opereras, då 
risken är stor att de icke är funktionella (det vill 
säga neoplastiska). Eventuellt kan ethoxysclerol, 
som används vid punktion av njurcystor, injiceras 
i cystor hos kvinnor med sammanväxningar, 
peritonealcystor och recidiverande cystor, för att 
få cystorna att skrumpna (22).

Diagnostisk finnålspunktion kan ibland utföras 
på tumörer med blandat ekoinnehåll. Man måste 
dock vara övertygad om att biopsin tages från rätt 
ställe i tumören, eftersom ovarialtumörer kan vara 
delvis benigna, delvis maligna (23). Ett sätt att i 
framtiden få representativa biopsier kan vara att 
använda färg-Doppler. Man tar biopsin där ett högt 
blodflöde kan påvisas.

Punktion av abscesser
Gynekologiska abscesser kan med fördel dräneras 
via vaginal ultraljudspunktion. Man kan lägga in 
en kateter för kontinuerligt dränage. Såväl tuboo-
varialabscesser som postoperativa abscesser har 
dränerats (22,24,25). För detta finns en nålkateter 
med 2,5 millimeters ytterdiameter. Denna punk-
tionsteknik kan även användas för att ”tömma” 
postoperativa hämatom, lymfocelen etc. Culdo-
centes utförs numera under ledning av vaginalt 
ultraljud.

Laparocentes
Laparocentes underlättas om samtidig ultraljuds-
undersökning görs. För diagnostisk punktion 
används en nål med 0,8 millimeter ytterdiameter. 
För avlastande och terapeutisk punktion kan en 

Cystofixkateter införas under ultraljudsledning. 
Den största ascitespölen framletas då med ultraljud 
(finns ofta i höger och vänster fossa). Den utmärks 
med tusch på huden. Lokalbedövning ges ända ner 
till peritoneum. För att försäkra sig om att nålen ej 
hamnat i tarm eller adherenser bör man aspirera 
och se att man får ascites. Därefter görs en halv 
centimeterlång incision i huden. Cystofixtroakaren 
införs och katetern appliceras och fästs med en 
sutur. Katetern får kvarligga tills det slutar rinna.

Punktion av extrauterin graviditet
På senare år har försök gjorts med terapeutisk 
vaginal punktion av extrauterin graviditet. Endast 
graviditet med synlig hinnsäck kan punkteras.S-
hCG bör ej ligga över 8000 IU/l. Man bör också se 
hjärtaktivitet i hinnsäcken, som ej får vara större 
än 20 millimeter (26). Extrauterin graviditet utan 
hjärtaktivitet kan följas med s-hCG. Enligt vår och 
andras uppfattning bör upprepade kontroller av s-
hCGgöras före alla punktioner, då en del graviditer 
resorberas spontant. Vid tecken på blod i buken är 
punktion kontraindicerad.

För injektionsbehandling av extrauterin gravi-
ditet har flera olika medel använts. Bland annat 
har prostaglandin (27,28), 50 procent glukos (28), 
0,2 molar KCL (29) och methotrexat 25-50 mg 
(26,30,31) injicierats. Före injektion måste säcken 
aspireras. Man får ej injicera för stora mängder, 
eftersom tuban kan sprängas (32).

Patienten bör följas med s-hCG varannan dag. 
Vid konstant eller stigande s-hCG titer bör ope-
ration utföras. Smärta är inte konklusivt för ruptur. 
Säcken lossnar ofta ifrån tubarväggen och medför 
smärta utan att någon intraabdominell blödning 
föreligger (33).

Hydrosonografi
Hydrosonografi görs vaginalt för att diagnostisera 
intrakavitära förändringar såsom polyper, skaftade 
myom och synechier. Vid infertilitetsutredning 
kan hysterosonosalpingografi bli ett alternativ till 
hysterosalpingografi. För att studera uteruskav-
iteten införes en kateter i denna via cervix, och 
fysiologisk koksaltlösning insprutas (34). När 
även tubarpassagen skall studeras, såsom vid 
infertilitesutredningar, måste kateter med cuff 
användas. Speciella kontrastmedel såväl som en 
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blandning av luft och steril koksaltlösning kan 
då användas. Metoden är ännu inte fullständigt 
utvärderad (35).

Embryo transfer
Vid embryo transfer kan abdominellt ultraljud 
användas för att kontrollera kateterns rätta pla-
cering. Detta kan minska risken för extrauterin 
graviditet (36).

GIFT och ZIFT
Även GIFT och ZIFT kan göras under ledning av 
vaginal ultraljudsundersökning. Katetern införes 
då via cervix och två cm upp i tuban. Gamet eller 
zygot införes därefter via katetern (37).

Spiralextraktion
Vid svårigheter med spiralextraktion kan abdomi-
nell ultraljudsundersökning göras för exakt lo-
kalisation av spiralen. Man kan sedan fånga den 
med en spiraltång (Stille-Norell tång). Intraabdo-
minell spiral kan ej säkert ses vid ultraljudsund-
ersökning. 
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Faktaruta
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Blodflödesundersökning med hjälp 
av Dopplerultraljudsteknik inom 

gynekologin
Lil Valentin

en vågformsanalys av den maximala blodhas-
tigheten. Denna uppskattas från det registrerade 
Doppler-shift-spektrat. Blodhastighetsvågformen 
karakteriseras med hjälp av ett index, t ex pulsati-
lity index (PI) eller resistance index (RI). S/D-kvot 
(S/D) rekommenderas ej för praktisk användning 
då det ej är normalfördelat och vid avsaknad av 
slutdiastoliskt flöde ger oändligt värde.

Definition av de oftast använda vågformsindex

Pulsatility index (PI) = S-D/V
Resistance index (RI) = S-D/S

S = den högsta systoliska hastigheten
D = den lägsta diastoliska hastigheten
V = medelvärdet av cykelns maximala hastighet

PI och andra vågformsindex beror av en rad 
faktorer såsom hjärtats kontraktionskraft, blodets 
viskositet, kärlväggens elasticitet och perifera 
kärlmotståndet. PI och RI avspeglar framför allt 
kärlmotståndet perifert om mätpunkten.

Praktiskt utförande av Doppler-
undersökning inom gynekologin
Det praktiska tillvägagångssättet vid en gyne-
kologisk Doppler-undersökning är följande:

Man letar först upp det kärl man vill undersöka, 
vilket går lätt om man har tillgång till färg-Dopp-
ler. Man vrider och vinklar ultraljudsgivaren tills 
man får maximal färgintensitet i det kärl man vill 
undersöka. Färgintensiteten i kärlet är direkt pro-
portionell mot Doppler-skiftet. Man placerar sin 
sample volume på det ställe i kärlet där färgen är 
som starkast och går över till spektral-Doppler-

Doppler-ultraljudsfysik
Basala kunskaper i Dopplerultraljudsfysik och 
teknik kan inhämtas från referens 1.

Apparatur
Användningen av Doppler-ultraljud inom gyne-
kologin förutsätter en kombination av bildgi-
vande ultraljud (real-tidsbild) för visualisering 
av det kärl, vars blodflöde man vill undersöka 
och pulsat Doppler-ultraljud för registrering av 
blodhastighetssignaler från mätområdet (”sample-
volymen”) placerad över kärlet. Den lämpligaste 
apparaturen för detta ändamål är en kombination 
av pulsad Doppler och en abdominell eller vaginal 
sektorgivare.

Många av de kärl man vill undersöka inom 
gynekologin är små och vindlande, vilket gör 
dem svåra att hitta. Lokalisationen av kärlen 
förenklas avsevärt om man har tillgång till färg-
Dopplertekniken. Med färg-Dopplertekniken 
registreras Doppler-shift-signalerna i det valda 
undersökningsområdet, Doppler-signalerna ko-
das i färg och flödet i kärlen visas som färg i den 
tvådimensionella real-tids ultraljudsbilden. Oftast 
återges flödet i riktning mot givaren i rött och från 
givaren i blått.

Kärlen i inre genitalia har oftast en liten kaliber, 
varför det inte är möjligt att mäta kärldiametern 
med acceptabel precision. Dessutom är vinkeln 
mellan blodströmmen i kärlet och ultraljuds-
strålen svår att fastställa. Därför kan man inte 
mäta vare sig volymblodflöde eller blodkrop-
parnas sanna hastighet. I stället får man nöja sig 
med att karakterisera blodflödet genom att göra 
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funktionen. Ofta kan man behöva vrida eller vinkla 
transducern ytterligare något innan man får opti-
mal signal, eller man kan behöva ändra storleken 
på eller placeringen av sample volymen. Signalen 
optimeras företrädesvis genom hörseln. Det är en 
stor fördel att arbeta med hörlurar!

Exempel på kärl som kan undersökas med gy-
nekologisk Doppler-undersökning är: arteria ute-
rina, tubargrenen av arteria uterina, arteria arcuata, 
arteria radialis i uterus, subendometriekärl, kärl i 
endometriet, arteria ovarica, kärl i ovariets stroma, 
i ovarialhilus, i follikelvägg eller i corpus luteums 

vägg och tumörkärl. Cirkulationen i intervillösa 
rummet i tidig graviditet kan också studeras. 

Blodflödet i kärlen i inre genitalia kan studeras 
såväl abdominellt som vaginalt. I regel är det enk-
lare att studera blodflödet vaginalt, eftersom man 
då kommer närmare de kärl man vill undersöka. 
Vid vaginal undersökning mäts blodhastigheten i 
arteria uterina på ett tvärsnitt i höjd med cervix-
corpusövergången. Doppler-shift-kurvorna från de 
olika kärlen i lilla bäckenet har typiska utseenden 
(Fig 69-74).

Fig 69. Dopplershiftkurva från arteria iliaca. Fig 70. Dopplershiftkurva från arteria uterina 
(kvinna i fertil ålder).

Fig 71. Dopplershiftkurva från kärl i ovariets hilus 
(kvinna i fertil ålder).

Fig 73. Dopplershiftkurva från kärl i den dominanta 
follikelns vägg.

Fig 74. Dopplershiftkurva från kärl i corpus luteums 
vägg.

Fig 72. Dopplershiftkurva från kärl i ovariets stroma 
(kvinna i fertil ålder).
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Säkerhetsaspekter
För närvarande finns inga kliniska indikationer 
för att göra Doppler-undersökning av foster i 
tidig intra-uterin graviditet. The European Fede-
ration of Societies of Ultrasound in Medicine and 
Biology har en kommité, som arbetar med säker-
hetsfrågor, ”the Watchdogs”. Kommittén har 1996 
uttalat sig på följande sätt angående eventuella 
risker med att göra Doppler-ultraljudsundersök-
ningar av embryon och foster (fritt översatt från 
engelskan): ”Den period under fosterstadiet när 
organen anläggs är speciellt känslig för yttre 
påverkan. Det är därför tillrådligt, att diagnos-
tiska ultraljudsundersökningar utförs med så låga 
energinivåer och så korta exponeringstider som 
möjligt. Tills ytterligare vetenskaplig information 
finns tillgänglig, anser vi att man inte bör utföra 
ultraljudsundersökningar med pulsat Doppler 
ultraljud med maximala energinivåer om fostret 
ligger inom Doppler-ultraljudsstrålens väg” (2).

Resultat av blodflödesstudier i 
inre genitalia 
— litteraturgenomgång
Det finns publicerade rapporter om Doppler-
undersökningar inom vart och ett av följande 
områden: normala menstruationscykler, normala 
postmenopausala kvinnor, subfertila kvinnor, in 
vitro fertiliseringscykler, tidig graviditet och tu-
mörfall (framför allt myom, ovarialtumörer och 
endometrietumörer).

Doppler-fynd i den normala 
menstruationscykeln och hos 
den normala postmenopausala 
kvinnan
Referensdata representativa för normala fynd vid 
vaginal färg- och spektraldopplerundersökning av 
uterus och ovarier hos friska pre- och postmeno-
pausala kvinnor har fastställts (3-6). Sådana data 
utgör basen för studier av patologiska tillstånd. 
Blodflödeshastigheterna i arteria uterina är högst 
och PI är lägst i lutealfas och på andra och tredje 
menstruationsdagen. PI i arteria uterina är högst 
på första menstruationsdagen (3,4). Färgdoppler 
signaler ses alltid i premenopausala ovarier oav-

sett cykeldag, om färgdopplerundersökningen görs 
med modern ultraljudsapparatur med hög Doppler-
känslighet. I allmänhet ses ett stort antal prickar 
och linjer av färg i ovariets stroma, dvs kärlen kan 
följas inne i ovarialstromat (6). I det dominanta 
ovariets artärer är blodflödeshastigheterna högre 
och PI lägre i lutealfas än i follikelfas, medan man 
i det icke-dominanta ovariets artärer inte ser några 
otvetydiga förändringar i blodflödeshastigheter 
eller PI under menstruationscykeln (3,4). Blod-
flödeshastigheter och PI i arteria uterina skiljer sig 
inte nämnvärt mellan pre- och postmenopausala 
kvinnor. Utseendet av Doppler-shift spektrum 
är annorlunda hos postmenopausala kvinnor, i 
det att den för den premenopausala kvinnan så 
typiska ”notchen” i spektrum saknas hos cirka 
50 procent av postmenopausala kvinnor (5,6). I 
en studie kunde färg-Dopplersignaler upptäckas i 
60 procent av normala postmenopausala ovarier 
(5). I allmänhet sågs endast en eller två små färg-
prickar i ovariets stroma. Blodflödeshastigheterna 
i artärerna i ovariets stroma var mycket lägre och 
PI värdena mycket högre hos postmenopausala än 
hos premenopausala kvinnor (5,6). I 90 procent 
av normala premenopausala ovarier men i endast 
19 procent av normala postmenopausala ovarier 
kunde man registrera PI värden <1,0. Det är alltså 
nödvändigt att använda olika referensdata för pre- 
och postmenopausala kvinnor.

Det är viktigt att ha klart för sig, att Doppler-
känsligheten är mycket högre i modern än i äldre 
ultraljudsapparatur. Undersökningstekniken spelar 
också stor roll för resultaten av Doppler-undersök-
ningar. I princip bör därför referensdata etableras 
separat för varje ultraljudssystem och för varje 
ultraljudslaboratorium. 

Utredning av kvinnlig infertilitet
Det har föreslagits, att dålig uterusperfusion 
skulle kunna vara en orsak till infertilitet (7), och 
i några studier har man funnit, att PI/RI är högre i 
livmoderns och äggstockarnas kärl hos subfertila 
kvinnor än hos kontroller (8,9). Det har till och och 
med framförts som en möjlighet, att ”förändringar 
i blodflödeshastigeterna i spiralartärerna kan an-
vändas för förutsäga chansen för implantation, för 
att avslöja orsaken till oförklarlig infertilitet, och 
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för att selektera kvinnor med onormal endometri-
eperfusion till lämplig behandling” (10). Det finns 
idag ingen etablerad roll för Doppler-undersökning 
vid utredning av kvinnlig infertilitet. 

In vitro fertiliseringscykler
Enligt flera studier kan en Doppler-undersökning 
av arteria uterina användas för att förutsäga 
chansen för graviditet i en in-vitro fertiliserings-
cykel. PI/RI i arteria uterina var signifikant lägre 
hos kvinnor som blev gravida än hos dem som 
inte blev det (11-14). Steer och medarbetare har 
funnit, att chansen för graviditet i en in vitro 
fertiliseringscykel är mycket liten om PI i arteria 
uterina vid tidpunkten för embryo transfer är 3,0 
eller högre. De menar, att om PI i arteria uterina 
vid tidpunkten för embryo transfer är = 3,0, så 
bör embryon ej återföras utan frysas för att trans-
fereras i en senare och mera gynnsam cykel (13). 
Två forskargrupper fann emellertid ingen skillnad 
i PI/RI i arteria uterina mellan kvinnor som blev 
gravida och kvinnor som inte blev gravida i en in 
vitro fertiliseringscykel (15,16). Det kliniska vär-
det av Doppler-undersökningar av arteria uterina 
i handläggningen av in vitro fertiliseringscykler 
är oklart.

Doppler-undersökning i tidig 
intrauterin graviditet
Referensdata representativa för normala fynd vid 
vaginal färg- och spektraldopplerundersökning av 
uterus och ovarier i tidig graviditet har fastställts 
(17). Mellan fem och elva graviditetsveckor ökar 
blodflödeshastigheterna och sjunker PI i arteria 
uterina. Med känslig Doppler-apparatur kan cir-
kulationen i intervillösa rummet upptäckas redan 
före åtta graviditetsveckor (17). Cirkulationen i 
artärerna i corpus luteums vägg mätt som blodflö-
deshastigheter och PI tycks inte förändras under 
första trimestern (17). 

En Doppler-undersökning av arteria uterina 
är inte användbar för att skilja mellan en normal 
och en onormal tidig intrauterin graviditet (18). 
Däremot finns det data, som talar för att resultat 
av färg-Dopplerundersökningar av området un-
der chorion/den blivande placenta (förmodligen 
representerande spiralartärerna) skiljer sig mellan 

normal och onormal tidig intrauterin graviditetet. 
Jaffe och Warsof fann således, att färg-Doppler-
signaler så gott som alltid kunde registreras från 
området under chorion i normala intrauterina gra-
viditeter och i de flesta fall av ”missed abortion”, 
men att färg-Dopplersignaler sällan kunde ses vid 
”blighted ovum”. Jaffe och Warsof spekulerade, 
att ”missed abortion” kanske orsakas av onormal 
uterusperfusion, medan orsaken till missfall av ty-
pen ”blighted ovum” kanske står att finna i kromo-
somavvikelser eller andra abnormiteter (19). Om 
Jaffe och Warsof har rätt, och om man i framtiden 
skulle kunna finna en behandlingsmetod för onor-
mal uterusperfusion, så skulle Doppler-undersök-
ningen kunna användas för ställa diagnosen och för 
att följa effekten av behandlingen. Det finns idag 
inget kliniskt användningsområde för Doppler-
undersökning i tidig intrauterin graviditet. 

Differentialdiagnostik mellan 
extrauterin och intrauterin 
graviditet
Både min egen erfarenhet och andras (20) talar 
för att Doppler-undersökning sällan tillför något 
i differentialdiagnostiken mellan intrauterin och 
extrauterin graviditet. Det är nästan alltid möj-
ligt, att ställa diagnosen extrauterin graviditet 
baserat enbart på gråskalebilden. De flesta tubar-
graviditeter är belägna på samma sida som corpus 
luteum. Någon gång kan Doppler-undersökningen 
underlätta en säker identifiering av corpus luteum. 
Corpus luteum har ett mycket typiskt utseende 
vid färg-och spektral-Dopplerundesökning: den 
är omgiven av en intensiv färgring, från vilken 
höga blodfödeshastigheter med lågt pusatility 
index registreras. I de fall där den extrauterina 
graviditeten ej kan ses vid gråskaleundersökning, 
kan eventuellt en Doppler-undersökning av tu-
bargrenen av arteria uterina vara till hjälp. Enligt 
Kirschler och medarbetare är RI i tubargrenen av 
arteria uterina signifikant lägre på den sida där 
den extrauterina graviditeten är belägen än på 
kontralaterala sidan, medan RI i tubargrenen av 
arteria uterina inte skiljer sig mellan höger och 
vänster sida vid intrauterin graviditet (21). Det är 
dock svårt att med säkerhet identifiera tubargrenen 
av arteria uterina, varför metoden sannolikt inte 
kan få en utbredd klinisk användning.
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Tumörer i kvinnliga genitalia
Cervix
Det finns ingen etablerad klinisk roll för gyne-
kologisk Doppler-undersökning när det gäller att 
diagnosisera sjukliga tillstånd i cervix. I en studie 
kunde resultaten av Doppler-undersökningar av 
cervix användas för att förutsäga prognosen vid 
cervixcancer, och författarna föreslog, att resul-
taten skulle användas för att planera individuell 
behandling (22).

Endometrium
Det råder delade meningar om huruvida Doppler-
undersökning av arteria uterina och dess grenar 
är bättre än gråskaleundersökning av endometriet 
för att skilja mellan normalt och patologiskt eller 
mellan benignt och malignt endometrium. Bourne 
och medarbetare (23) och Weiner med kollegor 
(24) fann Doppler-undersökningen överlägsen, 
medan andra ej har kunnat konfirmera deras 
resultat (25-29). Malmögruppen har funnit, att 
Doppler-undersökning bidrar ytterst litet till dif-
ferentialdiagnosen mellan normalt och patologiskt 
eller mellan benignt och malignt endometrium hos 
kvinnor med postmenopausal blödning (25).

Ovarium
Frågan om Doppler-undersökningens värde i 
differentialdiagnosen mellan benigna och maligna 
adnexresistenser är fortfarande kontroversiell. De 
tidigaste rapporterna avseende Doppler-undersök-
ningar av adnexresistenser var mycket optimis-
tiska. Man fann, att färg-Dopplersignaler nästan 
aldrig kunde upptäckas i benigna adnexresistenser, 
medan de nästan alltid kunde ses i maligna tumörer. 
I de fall där ett arteriellt Dopplershift kunde regist-
reras från tumören, var PI och RI signifikant lägre 
i de maligna än i de benigna tumörerna (30,31). 
Senare studier visade, att det förelåg betydande 
överlappning i Doppler-resultat mellan benigna 
och maligna adnexresistenser (32-36), och på se-
nare år har man i flera publikationer ifrågasatt, om 
Doppler-undersökning överhuvudtaget bidrar till 
differentialdiagnosen av adnextumörer (34,35,37-
46). Malmögruppen har funnit, att PI är en dålig 
variabel för att diskriminera mellan benigna och 
maligna adnexresistenser. Blodflödeshastigheter 
(högsta ”time averaged maximum velocity” re-

gistrerad från tumören) och tumörens totala inne-
håll av färg-Dopplersignaler är betydligt bättre: 
maligna tumörer har högre blodfödeshastigheter 
och högre innehåll av färg-Dopplersignaler än be-
nigna (37,47), vilket sannolikt avspeglar, att de är 
mera vaskulariserade. I samtliga undersökningar 
utförda i Malmö, har Doppler-metodens bidrag till 
diagnosen varit litet (39,49, samt opublicerade data 
av Valentin 1997). I vilken utsträckning en Dopp-
ler-undersökning bidrar till diagnosen av benigna 
och maligna adnexresistenser beror på hur skick-
lig undersökaren är i att tolka gråskalebilden. En 
erfaren undersökare kan ofta skilja en benign från 
en malign adnextumör baserat enbart på gråskale-
bilden. I sådana fall bidrar inte en Doppler-under-
sökning nämnvärt till korrekt diagnos, möjligen 
kan den i ett litet antal fall öka den säkerhet med 
vilken en korrekt diagnos ställs (Valentin 1997; 
opublicerade data). Är man mindre erfaren, är 
det bättre att försöka förbättra sin skicklighet i 
gråskalediagnostik än att lära sig den svåra och 
tålamodsprövande Doppler-metoden, i all synner-
het som den senare metoden kräver tillgång till dyr 
och avancerad apparatur. Vill man inte använda 
sig av subjektiv bedömning av gråskalebilden 
för att skilja mellan benigna och maligna adnex-
resistenser, kan man använda sig av morfologiska 
scoringsystem (48-50) eller klassifikationssystem 
(51); se även kapitlet om ovarier.

Screening för ovarialcancer
Det finns inget vetenskapligt stöd för att scre-
ening för ovarialcancer förbättrar prognosen, 
dvs leder till minskad dödlighet i ovarialcancer. 
Screening för ovarialcancer skall således inte ske 
utanför ramen av en vetenskaplig studie (52,53). 
Problemet med ovarialcancerscreening är, att den 
resulterar i ett stort antal falskt positiva fynd, det 
vill säga fynd av benigna bäckentumörer (54-56), 
vilket leder till ”onödiga” kirurgiska ingrepp. I 
ett screening program för familjär ovarialcancer 
kunde användning av Doppler-undersökning som 
”sekundärt screeningtest” minska antalet falskt 
positiva fynd utan att minska sensitiviteten (57). 
Möjligen kan Doppler-undersökning också leda 
till ökad sensitivitet (58). 
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Adnextorsion
Doppler-undersökning har ingen viktig roll för 
att ställa diagnosen adnextorsion. Gråskaleunder-
sökning är mera betydelsefull (59). Färg-Doppler-
signaler kan upptäckas både perifert och centralt 
i en stor andel torkverade adnex (59). Doppler-
fynden löper troligen parallellt med cirkulations-
förändringar i det torkverade adnexet, och kvar-
varande arteriell cirkulation kan finnas vid mindre 
komplett torsion. Att cirkulation kan detekteras 
med hjälp av färg- och spektral-Dopplerteknik i en 
adnexresistens utesluter alltså inte torsion.

Reproducerbarhet av gynekolo- 
giska dopplermätningar
Det är svårt att uppnå reproducerbara resultat av 
gynekologiska Doppler-undersökningar (60-67).
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