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 Tandläkaren har länge varit sin egen radiolog 
och diagnostiserat sjukdomstillstånd i tän-
der och omkringliggande benvävnad. I dag 
remitterar många tandläkare i Norden till  

oral eller medicinsk radiolog för utvidgade radio-
logiska undersökningar där det är aktuellt med 
mer avancerade metoder för att påvisa allvarliga 
sjukdomstillstånd i skelett och mjukvävnad. Ul-
traljudsundersökningar har använts som metod i 
medicinsk diagnostik sedan i början av 1950-talet, 
då Wild och Reid [1] och Howry och Bliss [2] lyck-
ades avbilda inre organ med hjälp av ultraljud. I 
dag används ultraljudsundersökningar speciellt i 
samband med graviditetsdiagnostik och diagnos-
tik av bröstcancer, och mer generellt i diagnostik 
av inre organ och mjukvävnad, som stora blod-
kärl, muskulatur, nervvävnad och körtlar. 

Typiska vävnadskaraktäristika gör ultraljuds-
undersökningar lämpliga för att klassificera in-
flammatoriska, neoplastiska, kongenitala, trau-
matiska och vaskulära lesioner. Dessutom är 
ultraljud en utmärkt undersökningsmetod för 
att lokalisera lesioner och för att följa lesioners 
progression och regression. I huvud- och hals-
området har ultraljudsundersökningar hittills 
mest använts för diagnostik av spottkörtlar [3–5] 
och tumörer [6–9], men har på senare tid också 
använts i samband med diagnostik av käkleder 
[10–12] och vid bedömning av svullnader i an-
siktsmuskulaturen [13].

så fungerar ultraljud
Ultraljud fungerar i princip som ett ekolod. 
Apparaten skickar in ljudvågor i kroppen och 
»lyssnar« efter ekot. Ultraljudsundersökningar 
baseras på ljudvågor med en frekvens på 1–20 

megahertz (MHz); högre än det mänskliga örat 
kan uppfatta. Givaren på en ultraljudsapparat 
fungerar både som en sändare och en mottagare. 
Ultraljudsgivaren (piezoelektrisk tryckgivare) 
som sitter längst ut på handstycket, sätts i sväng-
ning av elektriska signaler i megahertzområdet.  
Ljudvågor skickas in i vävnaden, reagerar med 
den, reflekteras tillbaka och producerar elektris-
ka signaler som i sin tur omvandlas till en bild på 
en skärm.    

Man kan göra både extraorala och intraorala 
undersökningar, och använder olika ljudhuvu-
den och olika frekvens på ljudvågorna beroende 
på hur djupt strukturerna som man ska under-
söka ligger. För djupt liggande strukturer rekom-
menderas att man använder ultraljudsgivare 
med en frekvens på cirka 5 MHz. För mer ytliga 
strukturer rekommenderas ultraljudsgivare på 
över 5–8 MHz. Jämfört med andra undersök-
ningsmetoder är ultraljudsundersökningar i hög 
grad beroende av undersökarens anatomiska och 
patofysiologiska kunskaper, manövrering av ul-
traljudsgivaren och tolkning av ultraljudsbilder i 
realtid (14). Figur 1 visar en ultraljudsundersök-
ning med vävnadskaraktäristika av normal mus-
kulatur och normal körtelvävnad.

ultraljudsundersökningar av spottkörtlar
Normalanatomi
Glandula submandibularis ligger i det subman-
dibulära spatiet i höjd med musculus digastri-
cus anteriora buk. På ultraljud visar körteln en 
homogen struktur som reflekterar ultraljud och 
ger upphov till eko bättre (hyperekogen) jämfört 
med omgivande muskulatur. Ibland kan man se 
intraglandulära gångar som tunna hyperekogena 
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linjer. Körteln har två delar, en stor yttre del och 
en mer posterior, superiort djup del som omger 
musculus mylohyoideus bakre kant. Huvudut-
försgången (Whartons duct) utgår från hilum 
centralt i körteln och löper medialt om m. my-
lohyoideus och glandula sublingualis fram till 
mynningen i främre munbotten vid caruncula 
sublingualis. Utförsgången är ofta svår att iden-
tifiera i normala körtlar och framträder tydligast 
när den är patologiskt utvidgad.

Glandula parotis ligger huvudsakligen dorsalt 
om bakre kanten på ramus mandibulae och delas 
av facialisnerven i en yttre och en djupare lig-
gande del. Parotiskörteln framträder på ultraljud 
som homogen och hyperekogen jämfört med om-
givande muskulatur. Det är inte ovanligt att den 
yttersta delen har en anterior utlöpare buckalt 
om ramus mandibulae. Den djupa delen är svår 
att undersöka i sin helhet med ultraljud eftersom 
den ligger i skuggan av underkäken. 

Facialisnerven kan normalt inte ses på ultraljud, 
men man kan ledas fram till dess position där den 
ligger omedelbart lateralt om vena retromandi-
bularis och arteria carotis externa. Bägge dessa 
kärl löper genom parotiskörteln och kan tydligt 
identifieras med ultraljudsdoppler. Utförsgången 
(ductus parotidea) utgår centralt i körteln, löper 
utanför massetermuskeln, svänger runt främre 
kanten, tränger igenom musculus buccinator 
för att mynna på insidan av kinden i höjd med 
andra överkäksmolaren i papilla parotidea. Den 
framträder på ultraljud som en högekogen linje, 
men liksom i glandula submandularis kan utförs-
gången vara svår att identifiera när den inte är 
patologiskt utvidgad. Lymfkörtlar ses normalt 
både submandibulärt och i parotiskörteln, van-
ligen preaurikulärt eller i den kaudala delen av 
parotis.

Ultraljudsundersökningar av misstänkt spott-
körtelpatologi omfattar i regel munbotten (figur 
1) samt de stora spottkörtlarna glandula parotis 
och submandibularis bilateralt. Bilaterala för-
ändringar kan tyda på systemsjukdom, och vid 
unilateral patologi är det värdefullt att jämföra 
med utseendet på den friska sidan. Vår erfaren-
het är att högupplösande ultraljudsapparatur 

med arbetsfrekvenser över 8 MHz är en förut-
sättning för undersökning av spottkörtlarna, och 
ett frekvensområde omkring 12–15 MHz är opti-
malt. Undersökningsresultatet beror i hög grad 
på operatörens erfarenhet, skicklighet och kän-
nedom om normalanatomin i området. Detta är 
en av svagheterna med ultraljudstekniken.

Patologi
Ultraljudsteknikens stora fördel när det gäller 
undersökning av spottkörtlar är förutom från-
varo av röntgenstrålning, att den har mycket hög 
sensitivitet när det gäller att upptäcka tumörer i 
spottkörtlarna. Ultraljud är således en bra första 
uteslutningsmetod. Tumörer i spottkörtlarna är 
ovanliga. De flesta är benigna (70–80 %) och ligger 
i glandula parotis (80–90 %). Trots att bara 10–15 
procent av alla spottkörteltumörer förekommer 
i glandula submandibularis är den relativa inci-
densen av maligna tumörer så hög som cirka 50 
procent [15–17]. De vanligaste tumörerna i de sto-
ra spottkörtlarna är benigna pleomorfa adenom 
och Warthins tumör (cystadenolymfom). Såväl 
benigna som maligna tumörer i spottkörtlarna 
är vanligtvis hypoekogena. Pleomorfa adenom 
är i regel avrundade i sin avgränsning och homo-

Figur 1a, b. Ultraljudsundersökning av munbotten. Schematisk bild visar placeringen av ljudhuvudet. 
a) Glandula submandibularis i bildens övre vänstra hörn. b) Främre delen av munbotten. d=m. digastricus, 
m=m. mylohyoideus, t=tunga. Observera att bilderna presenteras upp och ner, som i kliniken.

Figur 2a, b. a) Pleomorft adenom i glandula parotis. Notera tydligt 
definierad avgränsning och homogen ekogenitet. b) Whartins tumör. 
Notera ekofattigt område i tumörens övre del som representerar 
cystisk förändring. 
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gena i sin struktur, medan Warthins tumör ofta 
är oval och inhomogen med inslag av ekofattiga 
områden (figur 2). De vanligaste maligna spott-
körteltumörerna är mukoepidermoid karcinom 
och adenocystiskt karcinom (figur 3). 

Dessa tumörer har ofta en mer oregelbunden 
avgränsning och tecknas mer inhomogent än 
pleomorfa adenom. Ingen av de beskrivna teck-
nen på ultraljud är emellertid utslagsgivande för 
diagnos av dessa tumörer, och benigna tumörer 

Figur 3a–c. Adenocystiskt karcinom i vänster glandula submandibularis hos 73-årig kvinna. 
a) Ultraljudsbilden visar ojämnt avgränsad expansivitet med inhomogen ekogenesitet. b) Transversal och c) frontal magnetisk 
resonanstomografibild (MR-bild) av samma patient. Kontrastförstärkta fettsupprimerade T1-viktade sekvenser. Tumören är 
lokaliserad i den anteriora delen av glandula submandibularis och mäter 3,2x1,3x2,4 centimeter.  

Figur 4a–d. 70-årig kvinna med anamnes på måltidsrelaterad svullnad av höger kind. a) En vid 
utförsgång centralt i parotiskörteln som visar något inhomogen ekogenitet. b) Ultraljud visar på 
ytan av m. masseter en högekogen struktur med bakskugga, som tolkas som förkalkat konkre-
ment. Notera dilaterad utförsgång proximalt om konkrementet. c) Sialografi; lätt kontrastin-
jektion visar konkrement som kontrastavgränsning (pil) ett par cm proximalt om utförsgångens 
mynning och d) efter att ha tagit bort kanylen hindrar konkrementet tömning av kontrasten som 
ligger kvar i den dilaterade utförsgången proximalt om konkrementet (pil).
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kan inte säkert skiljas från maligna tumörer trots 
att det har rapporterats om upp till 89 procent 
sensitivitet [18]. Ultraljud är emellertid en ut-
märkt metod för att styra provtagning genom 
finnålspunktion eller grovnålsbiopsi, vilket ökar 
den diagnostiska träffsäkerheten [19, 20].

Ultraljud har också en hög träffsäkerhet när det 
gäller diagnostik av spottstenar och följdtillstånd 
som akut spottkörtelinflammation. Spottstenar 
förekommer oftast i glandula submandibularis, 
enligt litteraturen i upp till 90 procent av fallen 
[21–24]. Vår kliniska erfarenhet är att det sanno-
likt förekommer spottstenar oftare i parotiskör-
telns utförsgång än vad som anges i litteraturen. 
Möjligen beror det på att stenar i ductus par-
otidea ofta inte är förkalkade, och således inte 
är lätta att upptäcka med traditionella röntgen-
metoder. På ultraljud uppträder spottstenar som 
kraftigt hyperekogena fokus som skuggar bak-
omliggande strukturer [4]. Ofta ser man också 
dilaterade utförsgångar proximalt om spottste-
nen (figur 4, 5). En diagnostisk fallgrop kan 
vara luft blandad med saliv från munbotten som 

kan imitera spottsten i utförsgången till glan-
dula submandibularis [25]. Akuta förändringar i 
spottkörteln uppstår regelbundet som en följd av 
obstruerande, symtomgivande spottstenar, även 
om den vanligaste genesen är viral eller bakte-
riell infektion. Vid akut spottkörtelinflammation 
visar den påverkade spottkörteln en lägre ekoge-
necitet än normalt, har en ickehomogen struktur 
och är i regel förstorad. Utvidgade utförsgångar 
kan ibland ses som hypoekogena tubulära struk-
turer med hyperekogena väggar (figur 4–6). 

Andra tecken som ibland kan ses på ultraljud 
vid akut spottkörtelinflammation [26] är ökad 
blodgenomströmning och förstorade lymfkört-
lar. Kroniska spottkörtelinflammationer visar i 
regel en mer ospecifik bild med små hypoeko-
gena lesioner spridda i körtelvävnaden. Lik-
nande förändringar kan ses vid granulomatösa 
sjukdomar som till exempel sarkoidos, Sjögrens 
syndrom, eller vid lymfom och hiv-relaterade 
förändringar [25]. Ultraljudsundersökningen är 
vid dessa tillfällen inte diagnostisk. Andra me-
toder som klinisk korrelation, laboratorieunder-

Figur 5a, b. Man i 50-årsåldern kommer 
med smärtande svullnad i höger under-
käke som inte svarar på antibiotikatera-
pi. a) Ultraljud visar en kraftigt utvidgad 
utförsgång centralt i submandibula-
riskörteln (+) samt en centimeterstor 
hyperekogen struktur med ekoskugga 
förenlig med en spottsten (pilspetsar-
na). b) Datortomografi visar en tydligt 
förkalkad spottsten (pil) och utvidgade 
utförsgångar intraglandulärt proximalt 
om stenen (pilspetsen) som bekräftar 
fynd på ultraljud. 
(Bilder dr Lukin & dr Jansson, Kalix sjukhus.)

Figur 6a–c. Sialoadenit. a) Ultraljud visar utvidgad utförsgång och inhomogen ekogenesitet i vänster glandula parotis och b) 
normal körtel på höger sida. c) Sialogram av vänster glandula parotis visar tunn, delvis stenoserat distalt segment av utförs-
gången med utvidgade proximala gångar intraglandulärt (svart pil).
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sökningar, finnålsaspirationsbiopsier (fnab) och 
avancerade radiologiska metoder som sialografi, 
datortomografi (ct) eller magnetisk resonansto-
mografi (mri) blir vägledande för diagnosen. Vi 
kan sammanfatta att ultraljud är en användbar 
första linjens metod för undersökning av spott-
körtlarna. Metoden är inte bara effektiv när det 
gäller att påvisa eller utesluta förekomst av tu-
mörer, men kan vid många andra tillfällen ge oss 
en uppfattning om vilken typ av spottkörtelaffek-
tion som föreligger.

ultraljud av cervikala lymfkörtlar
Klassificering av lymfkörtlar
Det finns omkring 800 lymfkörtlar i kroppen, 
varav 300 är lokaliserade i halsområdet. Ameri-
can Joint Committee on Cancer (ajcc) delar i sin 
klassificering av lymfkörtlar in palpabla cervikala 
lymfkörtlar i 7 nivåer, baserade på platsspecifikt 
dränage av den metastaserade tumören [27] (fi-
gur 7). Här ska poängteras att lymfkörtlarna i pa-
rotis, som alltid bör undersökas systematiskt med 
ultraljud, inte har tagits med i klassificeringen. 
En del av lymfkörtlarna i ajcc-klassificeringen 
kan inte avbildas med hjälp av ultraljudsunder-
sökning.

Cervikala lymfkörtelmetastaser
Cervikala lymfkörtelmetastaser är vanliga hos 
patienter med skivepitelkarcinom i huvud- och 
halsregionen redan tidigt i sjukdomsförloppet. 

Behandlingsplanering och prognos baseras på 
kunskaper om tumörens omfattning (T-stadium) 
och graden av spridning till regionala lymfkört-
lar (N-stadium). Datortomografi och/eller mag-
netisk resonanstomografi är vanligt förekom-
mande bildmodaliteter. Ultraljudsundersökning 
används som kompletteringsundersökning i 
halsområdet.

Lymfkörtelmetastaser på halsen är platsspeci-
fika och kunskap om dess specifika utbredning 
underlättar identifieringen av metastaser. Vid till 
exempel munhålecancer förekommer metastaser 
primärt submentalt, submandibulärt och i övre 
halsregionen.  Ultraljud är användbart, speciellt 
i den postoperativa fasen och de gånger som det 
krävs ultraljudsvägledd aspirationsbiopsi med 
finnål. En annan fördel med ultraljud är att man 
kan upptäcka onormala tillstånd i lymfkörtlar-
nas arkitektur och vaskularitet. Begränsningen 
med ultraljudsundersökningar är kopplad till det 
faktum att 25 till 40 procent av patienterna har 
mikrometastaser, trots normala fynd i undersök-
ningen [28].

Normala, reaktiva, 
och cervikala lymfkörtelmetastaser
Lymfkörtlar är lätta att identifiera med ultraljud 
inom den mer ekogent omkringliggande bind- 
och fettvävnaden. Normala lymfkörtlar visar sig 
hypoekogena till ekofria och är vanligtvis ovala 
eller flata (figur 8). Ett ekogent hilum är ett karak-
täristiskt drag hos normala cervikala lymfkörtlar 
(figur 9). På flata lymfkörtlar kan hilum ses som 
en tunn ekogen linje.

Lymfkörtlar som innehåller särskilt mycket 
fett har ett tjockare hilum, medan det är mindre 
sannolikt att mindre lymfkörtlar har ett ekogent 

Figur 7. AJCC-klassificering av cervikala lymfknutor.
Nivå I: submentala och submandibulära lymfknutor. Nivå II: jugulära 
lymfknutor (ligger över tungbenet). Nivå III: mellersta jugulära lymf- 
körtlar (ligger mellan hyoidbenet och krikoidbrosket). Nivå IV: nedre 
jugulära lymfkörtlar (ligger nedanför krikoidbrosket). Nivå V: i den 
bakre triangeln begränsad anteriort av m. sternocleidomastoideus. 
Nivå VI: anteriora cervikala lymfkörtlar. Nivå VII: övre mediastinala 
lymfkörtlar (visas inte).

Figur 8. Transversalt snitt av halsens vänstra 
sida. M. sternocleidomastoideus 
är markerad med (SCM), vena jugularis 
interna (VJI), arteria carotis comunis (CCA), 
lymfknuta (N), glandula thyroidea (TG).

     Tungben

Sköld- 
körtelbrosk

Membrana 
crikothyreoidea

m. sterno- 
cleidomastoideus
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hilum. Ultraljudsdoppler kan visa normalt vas-
kulärt mönster vid hilum, även om ekogent hi-
lum inte är synligt.

Storleken på cervikala lymfkörtlar kan variera 
i olika områden på halsen. Normala jugulodigast-
ricuskörtlar, nära käkvinkeln, är vanligtvis större 
än lymfkörtlar i andra regioner. Reaktiva försto-
rade lymfkörtlar ses i samband med akuta och 
långvariga kroniska inflammatoriska processer. 
Reaktiva förstorade lymfkörtlar behåller, precis 
som normala lymfkörtlar, en oval form och van-
ligtvis ett ekogent hilum (figur 10). Lymfkörtel-
metastaser är runda och har sällan ett ekogent 
hilum, ett ultraljudstecken som ger stark miss-
tanke om malignitet (figur 11).

Lymfkörtlars form kan anges som förhållandet 
mellan lymfkörtelns korta och långa axel (short-
to-long axis), S:L-ratio. En S:L-ratio mindre än 
0,5 indikerar en oval lymfkörtel, medan en lymf-
körtel med en S:L-ratio större än 0,5 är en rund 
lymfkörtel [29]. Normala cervikala lymfkörtlar 
har vanligtvis en större diameter i längdriktning-
en (parallellt med vena jugularis interna) och en 
mindre diameter i transversalplanet. 

På patienter med cancer i huvud- och hals-
regionen ska alltid förstorade lymfkörtlar ge 
misstanke om metastaser. Storleken är det oftast 
använda kriteriet för att differentiera lymfkör-
telmetastaser från normala lymfkörtlar. Sensi-
tiviteten och specificiteten beror mycket på det 
cut-off-värde (känsligheten) som används. När 
man använder storlek som kriterium anses den 

minsta diametern i transversalplanet som den 
mest pålitliga diametern. Storleken är dock i sig 
inget pålitligt kriterium när man undersöker 
lymfkörtlar utan andra ultraljudskaraktäristika 
måste också bedömas. 

När man använder ultraljudsdoppler har nor-
mala och reaktiva lymfkörtlar en tendens att se 
ut som om de är vaskulariserade vid hilum eller 
är avaskulära [30]. Maligna lymfkörtlar visar tyd-
liga kapsulära blodkärl förutom, eller i stället för 
normala blodkärl, vid hilum (31). 

Intranodulär cystisk nekros är ett vanligt fynd 
i lymfknutemetastaser från skivepitelkarcinom. 
Förekomsten av nekros ökar med storleken på 
lymfkörteln. Cystisk nekros ses som ett hypo-
ekogent område inne i lymfkörteln. Dessa hy-
poekogena områden är svåra att identifiera och 
det nekrotiska området måste vara större än 3 
millimeter för att kunna ses på ultraljud [32, 33]. 
Isoekogent, och till och med lite hyperekogent 
mönster, ses ofta i stora lymfknutemetastaser 
(figur 12). Solitära cystiska metastaser lateralt på 

Figur 10. Inflammatorisk subman-
dibulär lymfkörtel orsakad av den-
tal infektion på en 11-årig pojke. 
Körteln är oval med väldefinierade 
gränser och ett ekogent hilum.  

Figur 9a, b. a) Normal liten lymfkörtel i glandula 
parotis med typiskt placerat ekogent hilum (längd-
snitt). b) Normal submandibulär lymfkörtel som 
visar ett ekogent hilum som fortsätter över i om-
givande fettvävnad.

Figur 11. Ultraljudsdoppler visar en liten rund 
lymfkörtelmetastas (pil). Lymfkörteln är 
hypoekogen, avaskulär och utan ett ekogent 
hilum. 

»I dag används ultraljudsundersök-
ningar i ökande grad som metod 
för att vägleda eller guida radiologer 
och kirurger under biopsitagning, 
läkemedelsbehandling samt före, 
under och efter kirurgiska ingrepp.  « 
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halsen kan se pseudocystiska ut och får inte feldi-
agnostiseras som en infekterad lateral halscysta 
(figur 13).   

Ultraljudsvägledd undersökning och behandling
I dag används ultraljudsundersökningar i ökan-
de grad som metod för att vägleda radiologer 
och kirurger under biopsitagning, läkemedels-
behandling samt före, under och efter kirurgiska 
ingrepp. 

Ultraljudsvägledd finnålsaspirationsbiopsi
När finnålsaspirationsbiopsi, fnab, är aktuell för 
att diagnostisera lymfkörtlar och andra lesioner 
i huvud- och halsområdet görs de ofta under ul-
traljudsvägledning. Ultraljudsvägledd fnab kan 
upptäcka metastaser i cervikala lymfkörtlar när 
klinisk undersökning och undersökning med 
ct och mr är negativ. Kunskap om de olika ul-
traljudskaraktäristika vid benigna och maligna 
lymfkörtlar krävs när man bedömer om man ska 
utföra finnålsbiopsi. På patienter med cancer 
bör indikationen för ultraljudsvägledd fnab be-
dömas mycket snabbt vid varje misstänkt lymf-
körtel. Hos patienter utan känd malignitet kan 

vanlig ultraljudskontroll vara tillräcklig om en 
förstorad lymfkörtel i övrigt är normal. I dessa 
fall är noggrann dokumentation väsentlig för en 
pålitlig efterkontroll. En ökning i lymfknutestor-
lek vid flera påföljande undersökningar ger miss-
tanke om metastas.

Ultraljudsvägledd fnab är förstahandsval vid 
diagnostisering av ytliga lesioner i huvud- och 
halsområdet [34]. Vid djupare liggande lesioner, 
som lymfkörtlar i det parafaryngeala spatiet, har 
intraorala ultraljudsvägledda undersökningar 
lett till lyckad provtagning och diagnostisering. 
En av de största fördelarna med en intraoral ul-
traljudsvägledd undersökning är att den gör det 
möjligt att visualisera de största blodkärlen och 
hindra skador på blodkärl under ingreppet [34]. 

På senare tid har man visat att ultraljudsväg-
ledd fnab i väsentlig grad kan bidra till att ställa 
svåra diagnoser. Tuberkulos i glandula parotis är 
mycket sällsynt och en tuberkulosinfektion här 
är mycket svår att diagnostisera. Ultraljudsväg-
ledd fnab har visat sig vara en viktig metod i så-
dana fall, efter att vanlig ultraljudsundersökning 
uteslutit tumör [35]. 

Ultraljudsvägledd injektionsbehandling
Som behandling av patienter med starka smärtor 
och påvisbar osteoartrit i käklederna används 
injektioner med kortison och natriumhyaluron-
syra [36, 37]. I spottkörtlarna används ultraljuds-
vägledda injektioner av botulinumtoxin a på pa-
tienter som har stora sociala problem med ökad 
salivsekretion [38]. För patienter med cerebral 
pares eller andra kroniska neurologiska tillstånd 
används ultraljudsundersökning för att vägleda 
behandlaren in i parotiskörteln eller subman-
dibulariskörteln före injiceringen av läkemedel. 
Spottkörtlarnas anatomi är mycket olika från 
patient till patient och de anatomiska förhållan-
dena runt körtlarna är svåra [39, 40]. En ultra-
ljudsvägledd behandling hjälper radiologen el-
ler kirurgen att injicera läkemedlet på rätt ställe 
i körteln och förhindrar att det sätts i vitala kärl 
och vener.  

Ultraljudsvägledd kirurgisk behandling
I dag är ultraljud icke-invasiva, billiga, lättill-
gängliga och repeterbara undersökningar som 
inte innebär joniserande strålning för patienten. 
Därför används undersökningen i ökande grad 
bland kirurger både före, under och efter olika 
typer av kirurgisk behandling. Före och under 
operation kan undersökningen vara lämplig för 
att lokalisera blodkärl och nerver i operations-
området. En nyligen publicerad in vitro-studie 
har visat att tungnerven, som ligger mycket 
nära tänder och slemhinna, kan lokaliseras med 
hjälp av ultraljud [41]. Svårlokaliserade absces-
ser i ansiktet kan också lokaliseras med hjälp av 
intraoperativa ultraljudsundersökningar. Thi-
ruchelvam et al [42] visade en patient med en 

Figur 12a, b. a) Stor lymfkörtelmetastas med nekros. 
b) Lymfkörtelmetastas med dåligt definierade gränser.

Figur 13 a, b. a) Kontrastförstärkt axial CT-bild av en solitär cystisk 
halslesion (pil) på en 53-årig man. Lesionen är lokaliserad mellan 
submandibularkörteln och m. sternocleidomastoideus på samma 
ställe som en infekterad lateral halscysta. b) Ultraljudsbild av samma 
lesion påminner om en benign infektiös lateral halscysta. Lesionen 
visade sig vara en skivepitelkarcinommetastas från en okänd primär-
tumör.
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stor svullnad på höger sida av ansiktet där vanlig 
blind extraoral incision och dränage inte ledde 
till minskning av svullnaden. Med hjälp av ul-
traljudsundersökning under operationen kunde 
kirurgen lokalisera resterande vätske- och var-
ansamlingar, lägga in ett nytt dränage och kon-
trollera att vätskevolymen minskade.

ct-undersökning anses av många som »gyllene 
standard« för att identifiera och lokalisera främ-
mande kroppar. En ny studie har visat att 90 pro-
cent av alla främmande kroppar upptäcks med 
hjälp av ultraljud mot 70 procent med ct [43]. 
Om det går lång tid mellan en ct-undersökning 
och operation kan en främmande kropp ha rört 
sig till ett nytt område. Då behövs en ultraljuds-
undersökning under ingreppet för att lokalisera 
exakt var den främmande kroppen ligger. Hol-
mes et al (2005) beskrev en man hos vilken man 
på en ct-undersökning upptäcker en metallkula 
under tungan [4]. Under operationen hittade 
man ingen kula och måste sy igen utan att ha ta-
git bort metallkulan. Först efter att ha gjort en 
ultraljudsvägledd undersökning under operatio-
nen kunde man lokalisera och ta bort kulan. 

Ultraljudsvägledning kan också vara till hjälp 
vid borttagning av spottsten i små spottkörtlar i 
läppen [45] och för att bestämma tumörers yttre 
gräns mot frisk vävnad. I två fall där maligna tu-
mörer hade invaderat hudytan var ultraljud över-
lägset ct för att ange lesionens periferi [46]. Med 
hjälp av ultraljud kan kirurgen markera de yttre 
gränserna på hudytan och planera en rekonstruk-
tion med fria resektionsränder samtidigt som 
man kan bibehålla så mycket hud som möjligt.

Intraorala ultraljudsundersökningar  
Traditionellt har ultraljudsapparater varit stora, 
dyra och huvudsakligen förbehållna sjukhus-
avdelningar. Inom medicinsk radiologi har in-
traorala ultraljudsundersökningar använts bland 
annat för att skilja peritonsillära abscesser från 
celluliter [47] till att skilja mellan medialt displa-
cerade tonsiller orsakade av tumör, och förstora-
de tonsiller orsakade av inflammation [48].    

Inom odontologin har användningen av in-
traorala ultraljudsundersökningar fortsatt på 
försöksstadiet. Olika ultraljudssystem med små 
ultraljudsgivare är under utveckling i syfte att 
diagnostisera tänder och alveolärt ben. Bärbara 
ultraljudsapparater blir också allt mer vanliga. 

Ny litteratur visar på spännande resultat där 
intraorala ultraljudsundersökningar har använts 
för att diagnostisera karies [49], bedöma emalj-
tjocklek i samband med erosioner [50], emaljför-
lust i samband med abrasioner [51], emaljsprickor 
i tänder [52] och för att bedöma periapikala ben-
lesioner och marginalt ben [53, 54]. Gundappa et 
al (2006) utförde en in vivo-studie där syftet var 
att undersöka hur lämpliga ultraljudsundersök-
ningar, konventionella och digitala röntgenun-
dersökningar var för att identifiera periapikal 

sjukdom, och hur de skiljde sig åt när det gäller 
att differentiera periapikala cystor från granulo-
mer. De fann att ultraljudsundersökning var den 
enda metod av de tre som kunde skilja mellan 
granulom och cysta. Nyligen publicerades en un-
dersökning som indikerar att ultraljud kan vara 
ett alternativ till datortomografi när man ska be-
döma buckalt och lingualt ben efter implantatbe-
handling [54]. Forskningsresultaten antyder att 
intraorala ultraljudsundersökningar kan ha en 
framtida potential som kompletterande diagnos-
tisk metod inom odontologin, men de kommer 
sannolikt att kräva specialkompetens och ut-
rustning med specialanpassade ultraljudsgivare 
för svårtillgängliga områden i munhålan.

englisH summary
Ultrasound in the oral and maxillofacial region
Anne Møystad, Satu Apajalahti and Lennart Flygare
Tandläkartidningen 2009; 101 (2): 78–86

An ultrasound examination is a non-invasive, 
inexpensive and easily available examination, 
which does not include ionizing radiation for 
the patient. Therefore, it is increasingly used by 
radiologists and surgeons in the diagnosis and 
localization of lesions and foreign bodies in the 
head and neck region. Ultrasonography has a 
high sensitivity with regard to the detection of 
salivary gland tumours, and is commonly used 
as a complementary examination in the diagno-
sis of metastatic lymph nodes in patients with 
squamous cell carcinomas of the head and neck. 
Patients with benign or malignant lesions in the 
head and neck are rare but may occur in general 
dental practice. The intention of this paper is to 
summarize how ultrasonography is used today 
in the diagnosis of lesions in the head and neck 
region, focusing on salivary glands and cervical 
lymph nodes. Ultrasound-guidance during fine-
needle aspiration biopsies (fnab), intraglandu-
lar injections and surgical procedures, as well as 
research on intraoral ultrasound examinations 
will be discussed.

»Inom odontologin har användningen 
av intraorala ultraljudsundersökningar 
fortsatt på försöksstadiet.«

Den fullständiga referenslistan 
kan rekvireras från huvud-
författaren.
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