
Vårterminen 2017 
Självständigt arbete, 15 hp 
Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180hp 
Handledare: Eva Ericson-Lidman, institutionen för omvårdnad 

 

 

Riskfaktorer för kontrastmedelsreaktioner vid 

användningen av icke-joniska kontrastmedel 

 

 

 

Kristian Björklund 

Stefan Persson



 

ABSTRAKT 

Riskfaktorer för kontrastmedelsreaktioner vid användningen av icke-

joniska kontrastmedel 

 

Bakgrund: Risken för att utveckla kontrastmedelsreaktioner är låg. Frekvensen av 

kontrastmedelsreaktioner är olika för kön, åldersgrupper, patienter med tidigare 

kontrastmedelsreaktion, astma/allergi och andra sjukdomar.  

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva riskfaktorer för och 

förekomst av akuta kontrastmedelsreaktioner vid administrering av icke-joniska 

kontrastmedel.  

 

Metod: Sammanställning av åtta kvantitativa studiers resultat avseende kön, ålder 

och tidigare kontrastmedelsreaktioner, allergi/astma och andra sjukdomar. 

Analysprocessen utgick från Fribergs trestegsmodell.  

 

Resultat: Kvinnligt kön hade ett statistiskt signifikant samband med högre frekvens 

av kontrastmedelsreaktioner kontra manligt kön. Högre ålder kan i vissa fall 

innebära lägre frekvenser av kontrastmedelsreaktioner hos patientgrupper. Tidigare 

kontrastmedelsreaktioner, astma/allergier och andra sjukdomar kan innebära högre 

risk för att utveckla en kontrastmedelsreaktion.  

 

Konklusion: Kontrastmedelsreaktioner av icke-joniska kontrastmedel är ovanliga. 

Denna litteraturstudie bidrar med att ge röntgensjuksköterskor en övergripande bild 

av frekvensen i de tre kategorier av riskfaktorer. Förhoppningsvis bidrar denna 

litteraturstudie till en ökad handlingsberedskap. Vidare forskning behövs för att öka 

förståelsen för orsakerna till kontrastmedelsreaktioner.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Risk factors for adverse reactions when using non-ionic contrast media.  

 

Background: The risk for developing an adverse reaction to contrast media is low. 

The frequency of adverse reactions is different for gender, age groups, patients with 

previous adverse reactions, asthma/allergies and other diseases.  

 

Purpose: The purpose of this literature study was to describe the risk factors for and 

the frequency of immediate adverse reactions when administering non-ionic contrast 

media.  

 

Method: A summary of the results of eight quantitative studies regarding gender, age 

and previous adverse reactions, allergy/asthma and other diseases. The process of 

analysis emanated from Fribergs three-step model.  

 

Results: Female gender had a statistically significant relationship with higher 

frequencies of adverse reactions versus male gender. Higher age can mean lower 

frequencies of adverse reactions in patient groups. Previous adverse reactions, 

asthma/allergies and other diseases can mean a higher risk propensity for developing 

an adverse reaction.  

 

Conclusion: Adverse reactions to non-ionic contrast media is rare. This literature 

study contributes to giving radiographers an overall view of the frequencies in these 

three categories. Hopefully this contributes to an increased preparedness. Further 

research is needed to increase the understanding regarding the causes of adverse 

drug reactions.  
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BAKGRUND 

Kontrastmedel 

Under första hälften av 1900-talet påbörjades arbetet med att minska toxiciteten hos 

jodhaltiga kontrastmedel. På 1950-talet gjordes upptäckten att låg toxicitet 

uppnåddes när tre jodatomer bands till en benzenring. Under 1960-talet föreslog den 

svenska radiologen Torsten Almén att det skulle framställas icke-joniska trijoderade 

kontrastmedel vilket var en viktig upptäckt i sammanhanget. Syftet med 

kontrastmedel är att förstärka skillnader mellan olika kroppsvävnader avseende 

deras förmåga att få eller ge ifrån sig energi av elektromagnetisk strålning. Jodhaltiga 

kontrastmedel delas in i joniska och icke-joniska kontrastmedel. Nya lågosmolära 

icke-joniska kontrastmedel har i jämförelse med de äldre typerna färre biverkningar 

men viss risk kvarstår (Aspelin 2008, 135–136, 141). 

 

Kontrastmedelsreaktioner 

Reaktioner av kontrastmedel kan klassas i två kategorier, akuta reaktioner och sena 

reaktioner. Det som skiljer dem åt är att akuta reaktioner framträder inom 60 min 

och sena reaktioner uppstår mellan 60 min till en vecka efter administration av 

kontrastmedel (Svensk uroradiologisk förenings [SURF] kontrastmedelsgrupp, 

2015). 

 

En äldre amerikansk studie som jämförde joniska kontrastmedel med ett icke-joniskt 

kontrastmedel rapporterade att frekvenserna för kontrastmedelsreaktioner var 4.1% 

för de joniska kontra 0.69% för det icke-joniska kontrastmedlet (Wolf, Arenson & 

Cross 1989). En retrospektiv studie rapporterade att av 298 491 doser lågosmolärt 

jodhaltigt kontrastmedel uppstod 458 kontrastmedelsreaktioner, en frekvens på 

0.153% (Hunt, Hartman & Hesley 2009). Lågosmolära jodhaltiga kontrastmedel är 

mer tolererbara och föredras på grund av detta istället för högosmolära 

kontrastmedel (Iyer et al. 2013). En översiktsartikel publicerad 2006 rapporterade 

att icke-joniska kontrastmedel kan reducera frekvensen av svåra omedelbara 

reaktioner men att allergiliknande reaktioner kommer att fortsätta inträffa (Meth & 

Maibach 2006). En litteratursammanställning publicerad 2005 rapporterade att alla 

kategorier av kontrastmedel kunde inducera kontrastmedelsreaktioner men icke-
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joniska lågosmolära kontrastmedel gjorde det i en lägre frekvens än de joniska 

högosmolära kontrastmedlen (Idée et al. 2005). 

 

En systematisk litteratursammanställning och metaanalys publicerad 2017 drog 

slutsatsen att trots att kvinnligt kön är en känd riskfaktor för att utveckla en 

kontrastmedelsreaktion så är betydelsen av kön för risken att utveckla 

kontrastmedelsreaktioner obetydlig. Översiktsartikeln efterlyste ytterligare forskning 

för att redogöra varför variabeln kön har visat så tvetydiga resultat (Lee et al. 2017). 

En amerikansk studie rapporterade att 84 928 intravenösa injektioner av icke-

joniskt kontrastmedel resulterade i 545 kontrastmedelsreaktioner hos 507 patienter. 

Av dessa 507 patienter var 318 kvinnor (63%) (Wang et al. 2008). En översiktsartikel 

publicerad 2006 rapporterade att akuta kontrastmedelsreaktioner var mindre 

frekvent hos patienter som var 50 år eller äldre (Namasivayam et al. 2006). Två äldre 

översiktsartiklar publicerade 1991 och 1998 rapporterade att 

kontrastmedelsreaktioner verkade vara mest frekvent för patienter mellan åldrarna 

20 och 50 år, mindre frekvent för patienter som var över 50 år och minst frekvent för 

patienter som var under 20 år (Bush & Swanson 1991; Thomsen & Bush 1998). 

 

En översiktsartikel publicerad 2008 rapporterade att astma, hjärtsjukdom, 

uttorkning, njursjukdom och diabetes är vanliga riskfaktorer för att utveckla 

kontrastmedelsreaktioner (Singh & Daftary 2008). En översiktsartikel publicerad 

2001 rapporterade bl.a historik av astma eller bronchospasm, historik av allergier 

eller atopi, hjärtsjukdom, uttorkning och njursjukdom som riskfaktorer för 

kontrastmedelsreaktioner (Morcos & Thomsen 2001). En översiktsartikel publicerad 

2013 drog slutsatsen att patienter med en historik av kontrastmedelsreaktioner och 

patienter med astma löpte större risk att drabbas av kontrastmedelsreaktioner än 

andra patienter samt att frekvensen av reaktionerna var låg (Iyer et al. 2013). En 

översiktsartikel publicerad 2005 rapporterade att patienter med historik av 

kontrastmedelsreaktioner löper en fyra till sex gånger större risk att utveckla en 

kontrastmedelsreaktion (Cochran 2005). 

 

Betydelse för radiografi 

Vid undersökningar med hjälp av datortomografi utförs en intravenös injektion av 

jodhaltiga kontrastmedel i syfte att särskilja normal vävnad från patologi (Bontrager 
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& Lampignano 2014, 703). I Sverige är det vanligt att röntgensjuksköterskor 

administrerar kontrastmedlet vid sådana undersökningar och är därför de första som 

kan identifiera en kontrastmedelsreaktion och vidta lämpliga åtgärder. Trots de låga 

frekvenser som tidigare forskning har rapporterat så kvarstår risken för att patienter 

ska utveckla en kontrastmedelsreaktion. I kompetensbeskrivningen för 

röntgensjuksköterskor anges det att röntgensjuksköterskan ska kunna observera och 

övervaka patienter i samband med undersökningar och även kunna ingripa i 

livsavgörande situationer som exempelvis allvarliga allergiska reaktioner. Dessa två 

kunskaper kategoriseras inom handlingsberedskap. Röntgensjuksköterskor ska även 

kunna administrera läkemedel på ett säkert sätt (Örnberg & Andersson 2012, 14). 

Enligt patientsäkerhetslagen är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga till att bidra 

till en hög patientsäkerhet (SFS 2010:659). 

 

Problemformulering 

Tidigare forskning har rapporterat att icke-joniska kontrastmedel har en låg frekvens 

av kontrastmedelsreaktioner jämfört med äldre joniska kontrastmedel. Risken för att 

patienter ska utveckla kontrastmedelsreaktioner kvarstår. Därför är det viktigt att 

röntgensjuksköterskor som administrerar dessa läkemedel har god kunskap om vilka 

patienter som kan löpa en högre risk för att utveckla en kontrastmedelsreaktion. 

Detta för att kunna administrera kontrastmedel på ett patientsäkert sätt. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva riskfaktorer för och förekomst av 

akuta kontrastmedelsreaktioner vid administrering av icke-joniska kontrastmedel. 

METOD 

Detta arbete var en litteraturstudie som baserar sig på kvantitativa studier. 

Kvantitativ forskning använder sig av mätningar vid datainsamlingen och statistiska 

bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidson 2011, 13-14). Denna metod 

ansåg författarna var den bäst lämpade för syftet. 

 

Definitioner 

Postmarketing surveillance study (PMS): Fyra studier av åtta använde sig av PMS 

som datainsamlingsmetod. PMS är en studie som görs i syfte att övervaka ett 

läkemedel efter dess lansering. 
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CM: Contrast Media: Kontrastmedel. 

 

ADR: Adverse drug reaction: Läkemedelsbiverkning. 

 

Sökmetoder 

För att hitta relevanta artiklar till resultatet användes databaserna CINAHL och 

Pubmed. Dessa två databaser omfattar tillsammans över 8000 tidskrifter med 

ämnen som medicin och omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, 80-81). 

Sökningen begränsades till engelskspråkiga artiklar publicerade tidigast 2000/01/01 

och senast 2017-02-25. 

 

Testsökningar utfördes för att undersöka vilka termer som används och storleken på 

sökresultaten vid användning av dessa (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU] 2014, 27), därefter diskuterade författarna fram de sökord och 

synonymer som ansågs vara lämpligast och som slutligen användes. För att bredda 

sökningen användes booleska operatoren OR (Willman et al. 2016, 64-65) för de ord 

som hade synonymer, olika stavning, förkortningar eller innehöll bindestreck. Dessa 

ord bildade tre sökblock där varje sökblock omfattade ett av de tre ämnen som syftet 

grundar sig på. Non-ionic och nonionic var det första sökblocket och användes för att 

inkludera icke-joniska kontrastmedel. Contrast media, contrast*, contrast agent och 

CM var det andra sökblocket och användes för att fokusera sökningen på 

kontrastmedel. Det tredje och sista sökblocket var adverse, reaction och 

hypersensitivity och användes för att inkludera kontrastmedelsreaktioner. Sökningen 

utfördes genom att använda alla tre sökblock tillsammans. Samtliga åtta studier 

hittades genom sökningen i Pubmed. 

 

För ett av sökorden användes en högertrunkering genom att en asterisk lades till i 

slutet på ordet. Detta gjordes för att inkludera alla olika ändelser på ordet contrast 

(Polit & Beck 2010, 175). För att fokusera och avgränsa sökningen användes den 

booleska operatoren AND mellan dessa tre sökblock (Willman et al. 2016, 73). Efter 

att sökningen hade gjorts i de två databaserna gjordes även en sekundärsökning i 

artiklarnas referenslistor som ett komplement till sökningen i databaserna. 
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Sekundärsökning bör göras vid all litteratursökning då det är en mycket effektiv 

metod (Östlundh 2012, 75). Sökningarna redovisas i bilaga 1. 

 

Urval 

För att formulera resultatet till denna litteraturstudie användes kvantitativa studier 

som undersökte kontrastmedelsreaktioner vid användandet av icke-joniska 

lågosmolära kontrastmedel. Författarna valde att inte fokusera på specifika 

undersökningstyper eller modaliteter som exempelvis datortomografi. 

Inklusionskriterierna bestod av 1. Kvantitativ studie. 2. Icke-joniska, lågosmolära 

kontrastmedel undersöktes. 3. Demografisk data och/eller data om riskbenägen 

sjukdomshistoria för patienterna som utvecklade en reaktion beskrevs. 4. Publicerad 

tidigast 2000/01/01. 5. Engelskspråkiga artiklar. Exklusionskriterier var 1. Artiklar 

där hela populationen var under 15 år. 2. Artiklar som undersökte kontrastmedel 

men med ett syfte som avvek för mycket från denna litteraturstudies syfte. 3. Artiklar 

som undersökte sena reaktioner (en timme eller längre efter administrationen) eller 

andra skadliga effekter av kontrastmedel som inte uppenbarar sig under eller i 

anslutning till undersökningen. 

 

Urvalet gjordes i tre steg varav det första bestod av att välja ut titlar i sökningen som 

stämde överens med litteraturstudiens syfte där författarna tolkade titlarna brett för 

att få en större mängd inför andra urvalet. Urval 2 bestod av att läsa abstrakten i 

artiklarna från urval 1 och välja ut de artiklar vars syfte och resultat som var av 

intresse. De artiklar som passerade urval 2 lästes i sin helhet för att bekräfta deras 

relevans. Innan sökningen och urvalet av artiklarna var författarna överens om att 

även göra en sekundärsökning i referenslistorna av de artiklar som valdes ut i urval 

3. De artiklar som hittades via sekundärsökningen lästes också i sin helhet. I de åtta 

studier som gick vidare till kvalitetsgranskning och analys så valdes endast det 

resultat ut som var av intresse för denna litteraturstudies syfte. 

 

För att kvalitetsbedöma studierna använde sig författarna av en modifierad 

granskningsmall med frågor kopplade till kvantitativ metod där poäng -och 

procenträkning utgjorde bedömningen av studiernas kvalitet. Den granskningsmall 

författarna inspirerades av är framställd av Olsson & Sörensen (2011, 279, 284). 

Författarna diskuterade tillsammans innehållet i denna granskningsmall tills de 
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nådde en konsensus för vilka frågor som var relevanta och irrelevanta för de utvalda 

studierna. Detta eftersom innehållet i granskningsmallen ska modifieras så att den 

passar litteratursammanställningen (Willman et al. 2016, 106). Granskningsmallen 

presenteras i bilaga 2. Oberoende av varandra granskade författarna varje studie 

självständigt med hjälp av granskningsmallen. Där författarna inte var överens om 

kvalitetsbedömningen löstes detta via diskussion. På så vis nåddes konsensus mellan 

författarna. Studierna och resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i bilaga 3. 

 

Analys 

Friberg (2012, 140-141) beskriver ett tillvägagångssätt för att analysera studier. Detta 

tillvägagångssätt går ut på att initialt läsa studierna ett flertal gånger. Detta övergår 

till att identifiera likheter och skillnader i studiernas olika områden för att sedan 

överföra detta till en tabell. Denna litteraturstudie utgick från Friberg (2012, 140-

141) och en liknande sammanställning av resultatet skapades. Sammanställningen 

resulterade i tre kategorier varav två presenteras i tabeller och löptext, den tredje 

kategorin presenteras endast i löptext. De två tabellerna fylldes först i av den ena 

författaren och dessa kontrollerades sedan en gång av den andre författaren och en 

sista gång av bägge två. I tabell 1 redovisas frekvensen av kontrastmedelsreaktioner 

hos de två könen. Tabell 2 redovisar frekvensen av kontrastmedelsreaktioner i de 

olika åldersgrupperna. Tabellerna presenteras i bilaga 4. Författarna strävade efter 

att redovisa resultaten i samma form som forskarna redovisat detta men i vissa fall 

räknades procentsatser ut av författarna och avrundades till två decimaler. Vissa 

studier redovisade procentsatser med både en och två decimaler. Vissa studier 

använde sig av en oddskvot istället för en procentsats. 

 

Forskningsetik 

De studier som ingick i denna litteraturstudie innebar minimal risk för de deltagande 

patienterna. Inga undersökningar gjordes enbart för studiernas skull utan de 

kontrastmedel som undersöktes användes i undersökningar som patienten var i 

kliniskt behov av. Däremot användes patientuppgifter i form av demografisk data 

och data om bl.a kontrastmedel, kontrastmedelsreaktioner och undersökningstyper. 

Alla försiktighetsåtgärder ska tas för att skydda integriteten hos deltagarna och 

konfidentialitet i deras personliga information (World Medical Association 2013). 

Inga studier som på något sätt avslöjade personlig information om patienterna ingick 
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i denna litteraturstudie vilket var ett etiskt krav som författarna ställde. Patienterna 

skulle hållas anonyma. Denna anonymitet innebär att det inte ska gå att göra en 

koppling mellan en deltagare till den data som deras undersökning bidrar med till 

studien (Polit & Beck 2010, 129). Informerat samtycke ansågs inte behövas för de 

studier som ingick i litteraturstudien. Det är möjligt att avstå från krav på informerat 

samtycke från deltagarna ifall studien innebär minimal risk för deltagarna eller om 

studien inte är praktiskt genomförbar ifall det skulle behövas. Detta avstående skall 

godkännas av en forskningsetisk kommité (Council for International Organizations 

of Medical Sciences 2016, 37). Fyra av åtta studier nämnde huruvida de sökt och fått 

etiskt tillstånd för sina studier. Resterande fyra gjorde inte det. Ett krav på etiskt 

resonemang ställdes av de tidskrifter som publicerat dessa studier. 

RESULTAT 

Resultatet delades in i tre kategorier. Den första var kön, den andra var ålder och den 

tredje var tidigare kontrastmedelsreaktioner, allergi/astma och andra sjukdomar. De 

två förstnämnda kategorierna presenteras i två tabeller och löptext samt den tredje i 

endast löptext. 

 

Kön 

I tabell 1 redovisas frekvensen av kontrastmedelsreaktioner för de två könen. 

Resultatet visar att samtliga studier rapporterade att patienter med kvinnligt kön 

löpte en statistiskt signifikant större risk för kontrastmedelsreaktioner än de med 

manligt kön. 

 

En kinesisk studie med 109 255 patienter rapporterade en frekvens av 

kontrastmedelsreaktion på 0.40% eller 180 av de 44 683 kvinnliga patienterna. För 

de manliga patienterna var frekvensen 0.30% eller 195 av 64 572. Resultaten var 

statistiskt signifikanta (p<0.01) (Li et al. 2014). Den internationella PMS-studien 

med 74 717 patienter rapporterade att könsfördelningen för patienter som utvecklade 

en kontrastmedelsreaktion var 1.7% för kvinnor och 1.3% för män. Resultatet var 

statistiskt signifikant (p<0.0001) (Kopp et al. 2008). Den australiensiska studien 

med 29 962 patienter rapporterade att frekvensen av kontrastmedelsreaktioner hos 

kvinnor var 0.23% eller 31 av 13 483 kvinnliga patienter (Oddskvot 2.41, CI: 1.27-4.6, 
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p=0.005) och frekvensen av kontrastmedelsreaktioner hos män var 0.10% eller 16 av 

16 479 manliga patienter (Ho et al. 2012). 

 

Den amerikanska studien med 29 508 patienter rapporterade att frekvensen för 

kontrastmedelsreaktion var 0.95% för kvinnliga patienter eller 159 av 16 825 

(Oddskvot: 3.1 CI: 1.5-7, p<0.05), och för män 0.40% eller 51 av 12 656 manliga 

patienter. Resultatet var statistiskt signifikant (Mortelé et al. 2005). Den andra 

kinesiska studien med 137 473 patienter rapporterade att frekvensen för 

kontrastmedelsreaktion var 0.41% för kvinnor eller 221 av 53 614 kvinnliga patienter 

och för män 0.25% eller 207 av 83 859 manliga patienter. Resultatet var statistiskt 

signifikant (p<0.001) (Zhang et al. 2016). 

 

Den tredje kinesiska studien med 20 185 patienter rapporterade en oddskvot för 

kontrastmedelsreaktioner hos män kontra kvinnor på 0.620 vilket pekar på att män 

löper mindre risk än kvinnor att utveckla en kontrastmedelsreaktion. Resultatet var 

statistiskt signifikant (p=0.0006) (Zhang et al. 2014). Den tyska PMS-studien med 

160 639 patienter rapporterades en frekvens av kontrastmedelsreaktioner på 0.7% 

eller 509 av 70 065 kvinnliga patienter och 0.5% eller 416 av 88 567 manliga 

patienter. Resultatet var statistiskt signifikant (p<0.001). I denna studie saknades 

information om vilket kön 2 007 av patienterna hade (Maurer et al. 2011). Den andra 

tyska studien med 52 057 patienter visade en frekvens av kontrastmedelsreaktioner 

på 1.2% eller 305 av 25 439 kvinnliga patienter och 0.72% eller 183 av 25 372 

manliga patienter. Resultatet var statistiskt signifikant (p<0.001). I denna studie 

saknade författarna information om kön på 1 246 patienter (Vogl et al. 2006). 

 

Ålder 

I tabell 2 redovisas frekvensen av kontrastmedelsreaktioner för de olika 

åldersgrupperna. Resultatet visade att frekvensen av kontrastmedelsreaktioner till 

viss del sjönk med ökad ålder men vissa studier rapporterade inte denna korrelation. 

 

Den kinesiska studien med 109 255 patienter rapporterade att frekvensen av 

kontrastmedelsreaktioner bland de olika åldersgrupperna var som lägst 0.19% i 

gruppen 70-79 år och som högst i grupperna 40-49 och 50-59 på 0.43%. 

Medelåldern för patienterna som utvecklade en kontrastmedelsreaktion var 53.3 år 
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±14.7 år. Åldrarna låg mellan 6 till 89 år. Resultatet var statistiskt signifikant 

(p<0.01) (Li et al. 2015). Den internationella PMS-studien med 74 717 patienter 

rapporterade att frekvensen av kontrastmedelsreaktioner var som högst 1.9% i 

gruppen 18-30 år och som lägst 0.6% i gruppen som var 80 år eller äldre. Resultaten 

var statistiskt signifikant (p<0.0001) (Kopp et al. 2008). 

 

Den australiensiska studien med 29 962 patienter anger inte frekvensen i procent 

utan de redovisar istället antal patienter med reaktioner i ett diagram. Studien 

rapporterar att medelåldern för patienter som utvecklade en kontrastmedelsreaktion 

var 45.6 år och deras åldrar låg mellan 16-81 år. Ingen standardavvikelse angavs. 

Vidare rapporterades det att i åldersgruppen 50-59 utvecklade flest patienter en 

kontrastmedelsreaktion (16). Den gruppen hade näst högst andel undersökta 

patienter i deras studie. Åldersgrupperna 70-79 och 80-89 hade minst 

kontrastmedelsreaktioner (1 st vardera) där den förstnämnda åldersgruppen hade 

hög andel undersökta patienter medan den sistnämnda hade minst andel undersökta 

patienter. Studien rapporterade att gruppen under 55 år hade statistiskt signifikant 

högre risk att utveckla en kontrastmedelsreaktion (Oddskvot: 2.46, CI: 1.29-4.75, 

P=0.005) (Ho et al. 2012). 

 

Den amerikanska studien med 29 508 patienter rapporterade inte något statistiskt 

signifikant samband mellan ålder och frekvens av kontrastmedelsreaktioner. Studien 

rapporterar att medelåldern för patienter som reagerade mot kontrastmedlet var 

50.5 år och deras åldrar låg mellan 19-85 år. Ingen standardavvikelse angavs. För de 

patienter i deras studie som inte utvecklade en kontrastmedelsreaktion var 

medelåldern 54.8 år och åldrarna låg mellan 14-101 år (Mortelé et al. 2005). Den 

andra kinesiska studien med 137 473 patienter rapporterade att åldersgruppen 50-60 

år hade högst frekvens av kontrastmedelsreaktioner med 0.43% eller 135 av 31 638 

patienter. Det var också den största gruppen i antal patienter. Lägst frekvens hade 

gruppen som var 80 år eller äldre med 0.11% eller 8 av 7 018 patienter i den 

åldersgruppen. Det var den näst minsta gruppen i antal patienter. Resultatet var 

statistiskt signifikant (p<0.001). Medelåldern för patienter som utvecklade 

kontrastmedelsreaktioner var 51.6 år ±18.0 år. Åldrarna låg mellan 5 månader och 

105 år (Zhang et al. 2016). 
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Den tredje kinesiska studien med 20 185 patienter rapporterade att patienter över 18 

år men under 70 år med en frekvens på 1.76% löpte större risk att få en 

kontrastmedelsreaktion än patienter över 70 år som hade en frekvens på 0.76%. 

Resultatet var statistiskt signifikant (p<0.001). Studien rapporterade även att 

gruppen 18-40 år hade högre frekvens (2.42%) än grupperna 41-70 år som hade en 

frekvens på 1.7% och över 70 år vars frekvens var 0.76%. Resultatet var statistiskt 

signifikant (p<0.001) (Zhang et al. 2014). 

 

Den tyska PMS-studien med 160 639 patienter rapporterade data i ett stapeldiagram 

utan exakta siffror angivna. Endast uppskattningarna av dessa presenteras i tabell 2. 

Medelåldern för patienter som utvecklade en kontrastmedelsreaktion var 53.4 år 

kontra medelåldern på de som inte utvecklade en reaktion var 58.6 år. Det framgick 

inte i studien huruvida resultatet var statistiskt signifikant (Maurer et al. 2011). Den 

andra tyska studien med 52 057 patienter rapporterade att åldersgrupperna 15-29 år 

och 30-39 år hade högst frekvens av kontrastmedelsreaktioner på 1.40% medan 

åldersgruppen 70 år eller äldre hade lägst frekvens på 0.63%. Resultatet var 

statistiskt signifikant (p<0.001) (Vogl et al. 2006). 

 

Tidigare kontrastmedelsreaktioner, allergi/astma och andra sjukdomar 

Resultatet visar att olika tidigare kontrastmedelsreaktion, allergi/astma och andra 

sjukdomar kan öka risken för att utveckla kontrastmedelsreaktioner men historik av 

kontrastmedelsreaktion och allergi/astma är riskfaktorer som har en högre frekvens 

för kontrastmedelsreaktion än andra sjukdomar. 

 

Den kinesiska studien med 109 255 patienter rapporterade att åtta av 15 patienter 

med historik av mild jodallergi utvecklade olika grader av kontrastmedelsreaktioner. 

Sex av sju patienter med historik av kutana symptom efter administration av 

kontrastmedel utvecklade åter enstaka kutana symptom efter undersökningen (Li et 

al. 2015). Den internationella PMS-studien med 74 717 patienter från 27 länder 

rapporterade att 26% av alla patienter i studien hade en eller flera riskfaktorer som 

exempelvis njursvikt, hjärtsvikt, historik av kontrastmedelsreaktion eller diabetes 

mellitus. Studien rapporterade att frekvensen för kontrastmedelsreaktion hos 

patienter med riskfaktorer var 2.0% och patienter utan riskfaktorer 1.2% (p=0.23). 

För subgruppen som hade en historik av tidigare kontrastmedelsreaktioner 
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rapporterar studien att frekvensen för kontrastmedelsreaktion var 7.4% eller 6.2-

faldig ökning mot hela populationen. Subgruppen med allergier rapporterades ha en 

frekvens för kontrastmedelsreaktion på 4.1% eller en 3.4-faldig ökning mot hela 

populationen. Detta var statistiskt signifikant (p<0.001) (Kopp et al. 2008). 

 

Den australiensiska studien med 29 962 patienter rapporterade att 47 patienter 

utvecklade kontrastmedelsreaktion. Av de 47 patienter som utvecklade en 

kontrastmedelsreaktion hade 12 eller 25% allergier mot annat än kontrastmedel och 

6 eller 13% astma (Ho et al. 2012). Den amerikanska studien med 29 508 patienter 

rapporterade att av totalt 211 patienter som utvecklade en kontrastmedelsreaktion 

identifierades 63 (30%) patienter med olika sjukdomar och 92 (44%) patienter hade 

någon form av allergi. Klassificeringen och indelningen för 46 patienter med en 

bakomliggande sjukdom som utvecklade en kontrastmedelsreaktion var astma (13), 

högt blodtryck (15), kärlkramp (5), hjärtsvikt (2), arytmier (3) och diabetes (8). För 

17 patienter som hade multipla sjukdomar rapporterades ett utfall på astma och högt 

blodtryck (3), astma och diabetes (3), högt blodtryck och diabetes (2), högt blodtryck 

och arytmier (1), hjärtsvikt och diabetes (1), astma, högt blodtryck och tidigare 

hjärtattack (1), astma, högt blodtryck och hjärtsvikt (1), astma, högt blodtryck och 

diabetes (2), astma, högt blodtryck, hjärtsvikt och arytmier (1), högt blodtryck, 

kärlkramp, hjärtsvikt och diabetes (1), högt blodtryck, hjärtsvikt, arytmier och 

diabetes (1). Vanligaste riskfaktorn hos patienter som utvecklade en 

kontrastmedelsreaktion var astma. För patienter som hade någon form av allergi 

som utvecklade kontrastmedelsreaktion rapporterades ett utfall på 

kontrastmedelsallergi (20), antibiotikaallergi (31), allergi mot andra mediciner (13), 

matallergi (6) och latexallergi (3). Fördelningen för patienter med flera allergier var 

två allergier (19), tre allergier (1) och fyra allergier (1) (Mortelé et al. 2005). 

 

Den andra kinesiska studien med 20 185 patienter rapporterade att 13 203 patienter 

(65.4%) i studien hade en eller flera riskfaktorer för utveckla en 

kontrastmedelsreaktion. De riskfaktorer som redovisas var nedsatt njurfunktion, 

njurkirurgi, gikt, högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, astma, 

historik av kontrastmedelsreaktion. I en jämförelse mellan patienter med och utan 

riskfaktorer som utvecklade en kontrastmedelsreaktion rapporterades en statistisk 

signifikant skillnad för högt blodtryck (med 1.3%, utan 1.68% p=0.031), historik av 
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kontrastmedelsreaktion (med 12.5%, utan 1.51% p=0.024). Ingen av de andra 

riskfaktorerna var statistiskt signifikanta. Studien rapporterade att patienter med 

allergier eller patienter som tidigare fått en kontrastmedelsreaktion hade en förhöjd 

risk att utveckla en kontrastmedelsreaktion (Zhang et al. 2014). Den tyska PMS-

studien med 160 639 patienter rapporterade att av 11 171 patienter med astma/allergi 

utvecklade 176 (1.6%) patienter en kontrastmedelsreaktion. Jämfört med patienter 

utan allergi/astma som utvecklade en kontrastmedelsreaktion (0.5%) var detta 

statistiskt signifikant (p<0.001). Studien redovisade att av 878 patienter med 

historik av tidigare kontrastmedelsreaktion utvecklade 53 (6.0%) patienter en 

kontrastmedelsreaktion. Jämfört med patienter utan historik av tidigare 

kontrastmedelsreaktion som utvecklade en kontrastmedelsreaktion (0.5%) var detta 

statistiskt signifikant (p<0.001) (Maurer et al. 2011). 

 

Den andra tyska studien rapporterade att 14 068 (27.02%) av totalt 52 057 patienter 

hade historik av kontrastmedelsreaktioner, allergier/astma eller andra sjukdomar. 

Kontrastmedelsreaktioner upptäcktes hos 195 (1.39%) av 14 068 patienter med 

riskfaktorer. Utan riskfaktorer var frekvensen 307 (0.81%) av 37 989 patienter. 

Frekvensen var signifikant högre hos patienter med riskfaktorer än hos patienter 

utan riskfaktorer (p<0.001). För patienter med historik av tidigare 

kontrastmedelsreaktion var frekvensen 13 av 379 (3.43%) patienter jämfört med 489 

av 51 678 (0.95%) patienter utan historik av kontrastmedelsreaktion som utvecklade 

en kontrastmedelsreaktion. Detta var statistiskt signifikant (p<0.001). För patienter 

med astma och/eller allergier var frekvensen 66 av 3 699 (1.78%) patienter jämfört 

med 436 av 48 358 (0.90%) patienter utan astma och/eller allergier som utvecklade 

en kontrastmedelsreaktion. Detta var statistiskt signifikant (p<0.001). För patienter 

med hypo- eller hypertoni frekvensen 99 av 6 991 (1.42%) patienter jämfört med 403 

av 45 066 (0.89%) patienter utan hypo- eller hypertoni som utvecklade en 

kontrastmedelsreaktion. Detta var statistiskt signifikant (p<0.001). Andra sjukdomar 

hos patienter som utvecklade kontrastmedelsreaktioner var diabetes (30 av 2 938 

patienter, 1.02%), kranskärlssjukdom (30 av 2 695, 1.11%), nedsatt allmäntillstånd 

(åtta av 1 458, 0.55%), hjärtsvikt (åtta av 885 patienter, 0.90%), nedsatt njurfunktion 

(fyra av 381 patienter, 1.05%) (Vogl et al. 2006). 
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DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva riskfaktorer för och förekomst av 

akuta kontrastmedelsreaktioner vid administrering av icke-joniska kontrastmedel. 

Resultatet rapporterade att kvinnor löper högre risk att utveckla en 

kontrastmedelsreaktion än män. Tre av åtta studier rapporterade en minskad 

frekvens med högre åldrar och resterande fem studier rapporterade ett spritt resultat 

där vissa åldersgrupper hade högre frekvens av kontrastmedelsreaktioner än andra. 

Studierna rapporterade att det finns andra faktorer och olika sjukdomar som kan öka 

risken att utveckla en kontrastmedelsreaktion. Tidigare kontrastmedelsreaktion, 

allergier och högt blodtryck utmärkte sig bland de bakomliggande riskfaktorerna 

men risk för utvecklande av kontrastmedelsreaktioner fanns även för andra 

sjukdomar. Orsakerna till skillnader i frekvens av kontrastmedelsreaktioner hos de 

olika riskfaktorerna studerades inte. Vissa studier hänvisar till tidigare forskning och 

vissa spekulerar endast i möjliga orsaker. 

 

Resultatdiskussion 

 

Kön 

Denna litteraturstudies resultat rapporterade att patienter av kvinnligt kön löper en 

statistiskt signifikant större risk att utveckla en kontrastmedelsreaktion vid 

administreringen av icke-joniska kontrastmedel. Samtliga åtta studier visade högre 

frekvenser av kontrastmedelsreaktioner hos patienter med kvinnligt kön. Ingen av de 

åtta studierna drog någon slutsats om vad som orsakade att patienter av kvinnligt 

kön hade högre frekvens av kontrastmedelsreaktioner än de med manligt kön. 

 

Tidigare forskning har rapporterat resultat som stämmer överens med denna 

litteraturstudies resultat men det finns även tidigare forskning som inte har 

rapporterat detta samband mellan kvinnligt kön och kontrastmedelsreaktioner. En 

kinesisk studie med 17 513 patienter rapporterade en oddskvot för kvinnor på 0.901 

(95% CI: 0.539 - 1.504, p=0.689). Studien rapporterade inget statistiskt signifikant 

samband mellan kön och risk för att utveckla kontrastmedelsreaktioner (Chen et al. 

2015). En japansk studie rapporterade en oddskvot för kvinnor kontra män att 

utveckla en allergiliknande kontrastmedelsreaktion på 0.65 (95% CI: 0.44-0.94), 

detta var statistiskt signifikant (p=0.0218) (Motosugi et al. 2016). Två andra 

japanska och en spansk studie rapporterade inte ett statistiskt signifikant samband 
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mellan kön och frekvens för kontrastmedelsreaktioner. (Gomi et al. 2010; Nagamoto 

et al. 2006; Garcia et al. 2013). 

 

En studie som omfattade 5 264 patienter rapporterade att kvinnliga patienter löpte 

en 2.4-faldig större risk för att utveckla anafylaktoida reaktioner än manliga 

patienter. Forskarna diskuterade att de inte med säkerhet kan säga att den förhöjda 

risken hos kvinnor berodde på kön eller om det är en annan faktor som orsakade 

detta. Forskarnas alternativa tolkning av deras data var att mäns större 

kroppsstorlekar kunde skydda dem mot kontrastmedelsreaktioner och att detta 

borde tas i beaktning och undersökas vidare (Lang et al. 1995). Tre studier, varav en 

internationell med 44 835 patienter och två tyska med 9 515 patienter och 49 975 

patienter rapporterade alla en högre frekvens av kontrastmedelsreaktioner hos 

kvinnliga patienter jämfört med manliga patienter. Endast den tyska studien med 49 

975 patienter rapporterade att resultatet var signifikant men angav inte ett p-värde. 

Forskarna i denna studie diskuterade att skillnaden i frekvens troligen berodde på att 

fler kvinnor i deras population hade allergier än män. Den internationella studien 

diskuterade ett behov av att studera detta vidare då effekten av kön på 

kontrastmedelsreaktioner inte är helt klarlagt. Forskarna i den tyska studien med 9 

515 patienter drog ingen slutsats kring orsakerna till skillnaden i frekvens mellan de 

två könen. Denna studie rapporterade endast frekvensen hos de två könen för 

överkänslighetsreaktioner och skiljde dessa från omedelbara och försenade ADRs 

(Palkowitsch et al. 2012; Häussler, 2010; Wendt-Nordahl et al. 2006). 

 

En koreansk studie med 142 099 patienter rapporterade en oddskvot för kvinnor att 

utveckla en ADR på 1.505 (CI: 1.355-1.672), vilket var signifikant högre än för män 

(p<0.001). Forskarna diskuterade att mekanismerna som förklarar könsskillnaden 

inte är väl förstådda och drog inga andra slutsatser kring orsaken för detta (Kim et al. 

2016). En thailändsk studie rapporterade en oddskvot på 1.6 (CI: 1.3 - 2.0, p<0.001) 

för kvinnliga patienter mot en randomiserad kontrollgrupp som inte utvecklade 

reaktioner bestående av 1 175 patienter. Forskarna drog inga slutsatser kring 

orsakerna till detta (Pradubpongsa et al. 2013). En kanadensisk studie som jämförde 

incidensen av kontrastmedelsreaktioner mellan två icke-joniska kontrastmedel med 

22 044 patienter rapporterade att kvinnor hade en övergripande högre frekvens av 

kontrastmedelsreaktioner än män. För Johexol var frekvensen av 
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kontrastmedelsreaktioner 0.32% för kvinnor och 0.18% för män. För Jodixanol var 

frekvensen för kontrastmedelsreaktioner 1.04% för kvinnor och 0.52% för män. 

Resultaten var statistiskt signifikanta, p=0.037 för Johexol och p=0.006 för 

Jodixanol. Forskarna drog inga slutsatser till vad som kan orsaka denna skillnad 

mellan könen (Ho, O’Malley & Tomlinson 2007). 

 

I de åtta studier som utgjorde resultatet för denna litteraturstudie var den största 

skillnaden i procentenheter för frekvensen av kontrastmedelsreaktioner hos de två 

könen 0.53 hos en population av 29 508 patienter i en av studierna. Den minsta 

skillnaden i procentenheter för frekvensen av kontrastmedelsreaktioner hos de två 

könen var 0.10. I denna studie var populationen 109 255 patienter. Forskarna bakom 

dessa två studier drog inga slutsater om orsaken till detta men hänvisade till tidigare 

forskning som rapporterat liknande resultat. Den internationella studien med 74 717 

patienter rapporterade att subgruppen med allergisk diates bestod till störst del av 

kvinnor. Denna subgrupp löpte högre risk för kontrastmedelsreaktioner och den 

högre frekvensen hos patienter med kvinnligt kön kunde eventuellt förklaras med 

detta. Den tyska studien med 160 639 patienter diskuterade att en möjlig anledning 

till könsfördelningen av kontrastmedelsreaktioner kunde vara att en signifikant 

högre andel kvinnor fanns i subgruppen högriskpatienter. Den andra tyska studien 

med 52 057 patienter diskuterade att fler kvinnor i deras population hade andra 

riskfaktorer, som astma/allergi och tidigare kontrastmedelsreaktioner än män och 

att detta kunde ha orsakat att fler kvinnor utvecklade kontrastmedelsreaktioner.  

 

Enligt denna litteraturstudies resultat löpte kvinnor en statistiskt signifikant högre 

risk att utveckla kontrastmedelsreaktioner vid administration av icke-joniska 

kontrastmedel. Orsakerna till detta var okända och tidigare forskning har visat skilda 

resultat men med visst stöd för slutsatsen att kvinnor löper denna högre risk. Denna 

litteraturstudie baserade sitt resultat i studier av redan befintliga och godkända 

kontrastmedel. Författarna hade inte åtkomst till den forskning som lett fram till 

godkännandet av dessa kontrastmedel och visste därför inte huruvida tillverkarna av 

dessa kontrastmedel har berört könsskillnaderna för kontrastmedelsreaktioner vid 

utvecklingen av dessa kontrastmedel. Enligt en översiktsartikel publicerad 2012 

försummas kvinnliga deltagare i forskningen inom flera discipliner, bl.a fysiologi och 

farmakologi (Beery & Zucker 2012). De åtta studier som utgör resultat i denna 
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litteraturstudie hade alla en någorlunda jämn könsfördelning hos deltagarna. 

Författarna bakom denna litteraturstudie drar slutsatsen att kvinnor löper högre risk 

för att utveckla kontrastmedelsreaktioner av icke-joniska kontrastmedel än män men 

att orsakerna till detta är okända. Vidare forskning eftersträvas för att förstå 

orsakerna bakom de olika frekvenserna för kontrastmedelsreaktioner mellan de båda 

könen. 

 

Ålder 

Frekvensen för kontrastmedelsreaktioner i olika åldersgrupper skiljde sig åt i denna 

litteraturstudies resultat. I tre av sju studier minskade frekvensen av 

kontrastmedelsreaktioner med ökad ålder. I resterande fyra studier gick det ej att 

utläsa huruvida frekvensen av kontrastmedelsreaktioner följde åldern. En av de totalt 

åtta studier som utgjorde resultatet i denna litteraturstudie redovisade inte 

frekvensen av kontrastmedelsreaktioner för olika åldersgrupper. 

 

Tidigare forskning har rapporterat liknande resultat, där vissa studier rapporterade 

en sjunkande frekvens med ökad ålder men andra studier rapporterade inte det, eller 

ett statistiskt signifikant samband överhuvudtaget. En internationell studie med 44 

835 patienter rapporterade högst frekvens för kontrastmedelsreaktioner för 

åldersgruppen 18 - 39 år på 7.9% och lägst för patientgruppen 80 år eller äldre med 

en frekvens för kontrastmedelsreaktioner på 3.2%, inget p-värde fanns tillgängligt. 

Forskarna beskrev ett behov av att vidare undersöka detta då effekten av ålder på 

kontrastmedelsreaktioner inte var helt klarlagd (Palkowitsch et al. 2012). Den tyska 

studien med 9 515 patienter rapporterade en frekvens för kontrastmedelsreaktioner 

på 0.66% för patienter mellan 18 - 50 år kontra 0.22% för patienter som var 51 år 

eller äldre, resultatet var statistiskt signifikant (p=0.001). Forskarna i studien drog 

inga slutsatser kring orsakerna för åldersfördelningen av kontrastmedelsreaktioner 

(Häussler 2010). 

 

Den koreanska studien med 142 099 patienter rapporterade en oddskvot för ADRs 

för åldersgruppen 20-50 år jämfört med de under 20 år på 1.548 (95% CI: 1.012-

2.369, p=0.044) men ingen signifikant skillnad för de över 50 år jämfört med de 

under 20 år de mellan 20 - 50 år. Forskarna drog inga slutsatser om orsaken till detta 

(Kim et al. 2016). En kinesisk studie med 17 513 patienter rapporterade att patienter 
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som utvecklade kontrastmedelsreaktioner var yngre än patienter som inte gjorde det 

med medelåldrar på 57.77 år ± 11.43 år kontra 60.26 år ± 10.49 år, p=0.0544. 

Incidensen av kontrastmedelsreaktioner verkade vara högst för åldersgruppen 31-40 

år på 1.03%. Inga kontrastmedelsreaktioner uppstod för patienter under 30 år eller 

äldre än 90 år. Forskarna drog inga slutsatser kring orsaken för detta (Chen et al. 

2015). Den japanska studien med 8 931 deltagare rapporterade en statistiskt 

signifikant högre frekvens för kontrastmedelsreaktioner hos patienter 59 år eller 

yngre jämfört med patienter 60 år eller äldre (p<0.01). Studien visade 

åldersgrupperna i ett stapeldiagram där det ej går att utläsa exakta siffror men 

frekvensen sjönk med ökad ålder. Forskarna spekulerade om en eventuell 

psykologisk effekt som sågs hos de yngre åldersgrupperna som orsak till detta. Vad 

denna psykologiska effekt skulle bestå av diskuteras inte (Gomi et al. 2010). 

 

En japansk studie rapporterade en statistiskt signifikant minskning för frekvens av 

kontrastmedelsreaktioner med ökad ålder (p<0.0001) (Motosugi et al. 2016). En tysk 

studie rapporterade att patienter mellan 15-39 år hade en frekvens för 

kontrastmedelsreaktion på 1.7% jämfört med patienter som var 60 år eller äldre som 

hade en frekvens för kontrastmedelsreaktion på 0.9%. Detta var statistiskt 

signifikant (p<0.001). I deras resultat hade yngre vuxna högre andel allergier än vad 

äldre patienter hade. Forskarna diskuterade en möjlighet till varför yngre personer 

har en högre frekvens av kontrastmedelsreaktioner kan vara att yngre vuxna har en 

högre förmåga att genom immunförsvaret utveckla en kontrastmedelsreaktion 

(Petersein et al. 2003). En spansk studie som omfattade 110 041 undersökningar 

rapporterade inget statistiskt signifikant samband mellan ålder och frekvensen av 

kontrastmedelsreaktioner. Forskarna drog inga slutsatser kring orsaken till detta 

(Garcia et al. 2013). 

 

Av de sju studier som utgjorde delresultatet ‘Ålder’ i denna litteraturstudie 

rapporterade fyra studier ett resultat där frekvensen av kontrastmedelsreaktioner 

inte följde åldern i en viss riktning. Den första studien av de fyra med 109 255 

patienter rapporterade högst frekvens hos patienter mellan 18-59 år. Forskarna 

diskuterade att detta kunde bero på att patienter i den åldern hade högre blodtryck 

än äldre, större tendens att uttrycka sig om kontrastmedelsreaktionerna samt ökad 

immunaktivitet. Den andra studien med 29 962 patienter rapporterade högst 
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frekvens bland patienter 55 år eller yngre men forskarna förde inget resonemang 

kring orsaken. Åldersgrupperna från 60 år till 89 år hade få antal patienter jämfört 

med de yngre åldersgrupperna. Den tredje studien med 137 473 patienter 

rapporterade högst frekvens i åldersgruppen 50-60 år, denna åldersgrupp hade även 

högst antal patienter. Forskarna förde inget resonemang kring orsaken till de olika 

frekvenserna hos åldersgrupperna. Den fjärde studien rapporterade frekvensen av 

kontrastmedelsreaktionerna i de olika åldersgrupperna i ett stapeldiagram där 

exakta siffror ej gick att utläsa. Högst frekvens hade åldersgruppen 30-39 med 

uppskattningsvis 0.8-1.1% frekvens av kontrastmedelsreaktioner. Forskarna förde 

inget resonemang kring orsaken till åldersfördelningen av kontrastmedelsreaktioner. 

 

Tre av de sju studierna rapporterade ett resultat där frekvensen av 

kontrastmedelsreaktioner sjönk med ökad ålder. Den första studien med 74 717 

patienter rapporterar att åldersgruppen 18–30 hade högst frekvens av 

kontrastmedelsreaktioner och forskarna hänvisade till tidigare forskning som 

rapporterat att högre frekvenser hos yngre åldersgrupper kan bero på deras högre 

immunokompetens och detta styrktes ytterligare av avsaknaden av ett samband 

mellan koncentration av kontrastmedel och total joddos. Den andra studien med 20 

185 patienter som rapporterade en sjunkande frekvens med ökad ålder hänvisade till 

samma tidigare forskning som pekade mot yngre personers högre 

immunokompetens. Den tredje studien med 52 057 patienter som rapporterade en 

sjunkande frekvens av kontrastmedelsreaktioner med ökad ålder förde inget 

resonemang till vad som kunde ligga bakom deras resultat. 

 

Vad som orsakar åldersfördelningen av frekvensen för kontrastmedelsreaktioner är 

oklart. Det finns spekulationer om högre immunkompetens och psykologiska effekter 

hos yngre patienter i tidigare forskning. Författarna bakom denna litteraturstudie 

drar slutsatsen att yngre patienter kan löpa högre risk för att utveckla 

kontrastmedelsreaktioner än äldre patienter men att sambandet inte är säkerställt. 

Vidare forskning eftersträvas för att reda ut huruvida ålder påverkar risken för att 

utveckla en kontrastmedelsreaktion. 
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Tidigare kontrastmedelsreaktioner, allergi/astma och andra sjukdomar 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det kan finnas olika riskfaktorer, utöver 

ålder och kön, som kan ge patienter olika förhöjd risk att utveckla en 

kontrastmedelsreaktion. Sju av åtta studier utgör resultatet i denna kategori. 

Historik av tidigare kontrastmedelsreaktion är förknippat med förhöjd risk för att 

utveckla kontrastmedelsreaktion och fyra av dessa sju studier redovisar en statistiskt 

signifikant skillnad för denna riskfaktor. Allergi, astma och högt blodtryck är andra 

riskfaktorer som redovisas i denna litteraturstudies resultat som kan innebära en 

högre risk att utveckla en kontrastmedelsreaktion. Tre av sju studier rapporterar i en 

jämförelse mellan patienter med riskfaktorer och patienter utan riskfaktorer som 

utvecklade en kontrastmedelsreaktion att patienter med riskfaktorer löpte en högre 

risk att utveckla en kontrastmedelsreaktion. Ingen studie drar någon slutsats om 

varför patienter med riskfaktorer kan ha högre risk för att utveckla 

kontrastmedelsreaktioner. 

 

Tidigare forskning har rapporterat liknande resultat att patienter kan ha en eller flera 

riskfaktorer, utöver ålder och kön, för att utveckla en kontrastmedelsreaktion. Allergi 

och tidigare historik av kontrastmedelsreaktioner är de riskfaktorer som är mest 

frekvent förekommande. En thailändsk studie rapporterade en oddskvot på 15.9 (CI: 

7.8 – 32.3) p<0.001) för patienter med tidigare historik av kontrastmedel mot en 

randomiserad kontrollgrupp som inte utvecklade reaktioner bestående av 1 175 

patienter. Studien rapporterade även en oddskvot på 3 (CI: 1.7–5.4) p<0.001 för 

skaldjursallergi mot samma kontrollgrupp. Forskarna diskuterar att den högre 

frekvensen för kontrastmedelsreaktioner i subgruppen med skaldjursallergi 

indikerar att det handlar om en generell atopisk disposition hos patienterna istället 

för specifik jodallergi. Studien rapporterade inget statistiskt signifikant samband 

mellan astma eller historik av läkemedelsallergi. Forskarna efterlyste ytterligare 

forskning för att klargöra sambandet mellan skaldjursallergi och 

kontrastmedelsreaktioner (Pradubpongsa et al. 2013). 

 

En internationell studie med 44 835 patienter rapporterade att patienter med astma, 

allergier och historik av kontrastmedelsreaktioner hade en högre frekvens av 

kontrastmedelsreaktioner jämfört med den totala populationen som utvecklade 

kontrastmedelsreaktioner. Inga slutsatser drogs angående orsakerna till detta. 
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Forskarna ansåg att patienter med dessa riskfaktorer bör uppmärksammas i 

samband med administrationen av kontrastmedel (Palkowitsch et al 2012). En 

japansk studie som utvärderade och jämförde akuta kontrastmedelsreaktioner av två 

olika koncentrationer av kontrastmedel hos 945 patienter rapporterade en statistiskt 

signifikant högre frekvens av kontrastmedelsreaktion hos patienter med historik av 

allergi eller historik av tidigare kontrastmedelsreaktion jämfört patienter utan dessa 

riskfaktorer. Denna studie nämnde att bakgrunden till vad som orsakar reaktioner av 

kontrastmedel är okänd men att orsaken kan bero på olika faktorer som till exempel 

mekaniska, kemiska och immunologiska (Nagamoto et al. 2006). 

 

En spansk studie som jämförde kontrastmedelsreaktioner mellan två icke-joniska 

kontrastmedel rapporterade en statistisk signifikant högre frekvens för 

kontrastmedelsreaktioner för patienter med allergisk historik hos de båda 

kontrastmedlen. Studien rapporterade även att patienter med benign 

prostatahyperplasi hade en statistiskt signifikant högre frekvens av 

kontrastmedelsreaktioner. Inga andra riskfaktorer rapporterades ha en statistiskt 

signifikant högre frekvens av kontrastmedelsreaktioner. Studien drog inga slutsatser 

om orsakerna till detta (García et al. 2013). En tysk studie med 9 515 patienter 

rapporterade att det fanns patienter med olika riskfaktorer som utvecklade en 

kontrastmedelsreaktion. I en jämförelse mellan frekvensen av 

kontrastmedelsreaktioner för patienter med eller utan olika riskfaktorer 

rapporterade studien att endast allergisk diates hade en ökad frekvens för 

kontrastmedelsreaktion både för akuta och sena reaktioner. Inga slutsatser drogs om 

orsakerna till detta (Häussler 2010). 

 

I en japansk studie med 8 931 patienter rapporterades en statistiskt signifikant högre 

frekvens av kontrastmedelsreaktioner för patienter som hade en historik av 

kontrastmedelsreaktioner jämfört med patienter som inte hade det. Studien drog 

inga slutsatser kring orsakerna till detta (Gomi et al. 2010). En annan japansk studie 

rapporterade inget statistiskt signifikant högre frekvens av kontrastmedelsreaktioner 

för patienter med astma, allergi mot kontrastmedlet eller andra allergier (Motosugi 

et al. 2016) En kinesisk studie med 17 513 patienter rapporterade inga statistiskt 

signifikanta samband mellan risken för kontrastmedelsreaktioner och 

bakomliggande riskfaktorer som exempelvis astma, allergier, hypertoni, diabetes 
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eller njursjukdom. Studien rapporterade i sin ‘stepwise logistic regression’ att 

historik av kontrastmedelsreaktion hade en oddskvot på 9.298 (95% CI: 1.097-

78.840, p=0.0409) vilket var statistiskt signifikant men med ett väldigt brett 

konfidensintervall. Studien drog slutsatsen att patienter med riskfaktorer bör 

identifieras före administreringen av kontrastmedel samt undvika användandet av 

högosmolära, joniska kontrastmedel för att förhindra kontrastmedelsreaktioner 

(Chen et al, 2015). 

 

Denna litteraturstudie rapporterade att det finns olika riskfaktorer, utöver ålder och 

kön, som kan påverka frekvensen av kontrastmedelsreaktioner hos patienter.  

Tidigare forskning rapporterar att patienter med tidigare kontrastmedelsreaktioner, 

astma/allergi och andra sjukdomar kan ha en högre frekvens att utveckla en 

kontrastmedelsreaktion jämfört med patienter utan dessa riskfaktorer. Patienter 

med tidigare historik av kontrastmedelsreaktioner och/eller allergi kan ha en högre 

risk för att utveckla en kontrastmedelsreaktion jämfört med andra sjukdomar. 

Författarna bakom denna litteraturstudie drar slutsatsen att patienter med tidigare 

kontrastmedelsreaktioner, astma/allergi och andra sjukdomar kan ha en högre risk 

för att utveckla en kontrastmedelsreaktion och bör uppmärksammas ytterligare men 

att risken för kontrastmedelsreaktioner finns även hos patienter utan dessa 

riskfaktorer. Ytterligare forskning eftersträvas för att reda ut vad som orsakar att 

patienter med vissa riskfaktorer löper högre risk för att utveckla en 

kontrastmedelsreaktion. 

 

Metoddiskussion 

Alla studier som ingick i resultatet av denna litteraturstudie använde sig av någon 

form av standardiserade formulär, exempelvis CRF (Case report form). En risk för 

lägre reliabilitet finns i samband med detta då olika användare kan använda samma 

mätinstrument på olika sätt. I en av studierna förklarades att formulären 

kontrollerades av en annan än den som fyllde i det och en annan av studierna 

genomfördes ett möte med personalen som skulle fylla i detta för att säkerställa att 

alla förstod formuläret före studien startade. Validiteten hos ett mätinstrument 

innebär dess förmåga att mäta det som ämnas att mäta med instrumentet (Billhult & 

Gunnarsson 2012, 152–154). Huruvida formulären i de åtta studier som användes i 

denna litteraturstudie höll en hög nivå av validitet diskuterades inte i studierna. 
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Endast en av studierna nämnde en risk för individuell bias vid rapporteringen av 

kontrastmedelsreaktioner. Risken för låg reliabilitet och avsaknaden av 

validitetsdiskussion i studierna skall ses som en svaghet i denna litteraturstudie. En 

styrka med denna litteraturstudie är de stora populationerna som undersöks i de 

utvalda studiernas resultat. Minst antal patienter var 20 185 patienter och högst 

antal patienter var 160 639 patienter. Studier som undersöker stora populationer 

bedöms ha högre tillförlitlighet än studier som inte gör det (Willman et al. 2016, 93). 

 

De studier som valdes ut till denna litteraturstudie hittades via Pubmed samt i 

referenslistorna av de artiklar som hittades via sökningen i Pubmed. Inga artiklar 

hittades via Cinahl vilket kan innebära att det fanns brister i den sökningen vid 

utförandet. Urvalsprocessen var en styrka i litteraturstudien där författarna tolkade 

titlar och abstrakt i sökresultatet brett innan studierna lästes i sin helhet. Det är 

bättre att göra detta brett vid tveksamheter om studiernas relevans (SBU 2014, 41). 

Genom att sortera resultatet i de två tabellerna skapades en bra överblick över 

studiernas resultat och jämförelser blev enkla att göra studierna emellan. Detta var 

en styrka i analysprocessen. Genom att utgå från Fribergs (2012, 140–141) 

tillvägagångssätt för att analysera studier fick författarna en bra sammanställning av 

de utvalda studierna. En svaghet i denna litteraturstudie var att två av åtta studier 

var retrospektiva. Retrospektiva studier anses ha lägre nivå av tillförlitlighet än 

prospektiva studier (Billhult & Gunnarsson 2012, 117). 

 

Exklusionskriterierna i denna litteraturstudie var tillfredsställande men författarna 

ansåg i efterhand att de kunde ha formulerats annorlunda. Att inte fokusera 

litteraturstudien på en specifik undersökningstyp där kontrastmedel används bidrog 

till att bredda sökningen och därmed urvalet av artiklar. En svaghet med det är att 

litteraturstudien då inte kunde svara på huruvida undersökningstyp eller 

administrationssätt bidrar till frekvensen av kontrastmedelsreaktioner. 

Inklusionskriterierna var tillfredsställande men tidsramen för studierna innebar att 

två daterade studier inkluderades, den ena från 2005 och den andra från 2006. 

Urvalsprocessen ansåg författarna utfördes tillfredsställande men bristande 

erfarenhet av att läsa vetenskapliga studier kan ha påverkat urvalsprocessen och ska 

därför ses som en svaghet i litteraturstudien. Huruvida olika kontrastmedel inom 

kategorin icke-joniska kontrastmedel kan påverka frekvensen av 
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kontrastmedelsreaktioner studeras inte i denna litteraturstudie. Detta skall ses som 

en svaghet i litteraturstudien. Litteraturstudien svarade på sitt syfte. 

 

Forskningsetiskdiskussion 

De åtta studier som ingick i denna litteraturstudies resultat hade begränsad etisk 

diskussion. Detta såg författarna som en svaghet. I fyra av åtta studier nämnde 

forskarna huruvida de hade sökt och fått etiskt tillstånd för sina studier men i 

resterande fyra studier krävdes det att författarna sökte information om etiskt 

förhållningssätt i tidskrifternas hemsidor. De åtta studierna rapporterade själva att 

de sökt etiskt tillstånd och/eller följt Helsingforsdeklarationen eller så ingick det 

etiska resonemanget som ett krav för publicering i vardera tidskrift. 

 

Olika finansiärers intressen kan skilja sig åt. När företag finansierar en studie finns 

en risk att de vill att forskningen ska ställa deras produkt i bättre dager än andra 

(Helgesson 2015, 26). I en av de åtta studierna var en av forskarna anställd av det 

företag som tillverkat det undersökta kontrastmedlet, denna studie finansierades 

även av samma företag. Detta redovisas i studien. I en annan av de åtta studierna så 

finansierades studien av det företag som har utvecklat det undersökta 

kontrastmedlet. Detta redovisas i studien. Huruvida dessa två faktum har påverkat 

utgången av de två studierna kan inte denna litteraturstudie svara på. Författarna 

anser att det är viktigt att det synliggörs vilket de båda studierna gör men överlag 

anser författarna att detta är en svaghet. 

 

Konklusion  

Kontrastmedelsreaktioner orsakade av icke-joniska jodhaltiga kontrastmedel är 

ovanliga men risken kvarstår. Denna litteraturstudie rapporterade att kvinnor löper 

en statistiskt signifikant högre risk för att drabbas av en kontrastmedelsreaktion vid 

administreringen av dessa kontrastmedel. Frekvensen kan sjunka med ökad ålder 

men behöver nödvändigtvis inte göra det. Vissa bakomliggande sjukdomstillstånd är 

mer riskbenägna än andra. 

 

Denna litteraturstudie bidrar med att ge röntgensjuksköterskor och andra 

yrkesgrupper inblandade i det kliniska arbetet där icke-joniska, jodhaltiga 

kontrastmedel förekommer en övergripande bild av frekvensen av 
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kontrastmedelsreaktioner i de tre kategorierna ser ut. Förhoppningsvis kan detta 

bidra till ökad handlingsberedskap för dessa yrkesgrupper. I de fall där 

kontrastmedelsreaktioner kräver ytterligare vård av patienten innebär det en ökad 

kostnad för hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv att sträva efter minskad frekvens av kontrastmedelsreaktioner eller 

åtminstone ett effektivare omhändertagande för att på så sätt försöka minska 

behovet av efterföljande vård på grund av kontrastmedelsreaktionen. 

 

De studier som utgör resultatet i denna litteraturstudie samt tidigare forskning har 

inte svarat på orsakerna till att frekvensen av kontrastmedelsreaktioner ser ut som 

den gör hos de olika kategorierna av patienter. Framtida forskning bör riktas mot att 

identifiera dessa orsaker för att därefter kunna utveckla ännu säkrare icke-joniska, 

jodhaltiga kontrastmedel.  
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Bilaga 1: Artikelsökning 

Datum Databas Söksträng Filtrering Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

2017-02-24 Pubmed ((Contrast Media) 

AND Iodinated) AND 

Adverse reaction 

Ingen 
filtrering. 

190 0 0 0 0 

2017-02-24 Pubmed ((((non-ionic OR 

nonionic)) AND 

(contrast media OR 

Contrast* OR 

contrast agent OR 

CM)) AND (Adverse 

OR reaction OR 

hypersensitivity)) 

Ingen 
filtrering.  

1463 0 0 0 0 

2017-02-25 Pubmed ((((non-ionic OR 

nonionic)) AND 

(contrast media OR 

Contrast* OR 

contrast agent OR 

CM)) AND (Adverse 

OR reaction OR 

hypersensitivity)) 

Journal 
Article, 
Publication 
date: 
2000/01/0
1 - 
2017/2017
-02-25 

472 18 9 5 5 

2017-02-25 Manuell sökning       3 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2: Mall för kvalitétsgranskning.  

Poängsättning 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng 

Abstrakt (syfte, 
metod, resultat) 

Saknas ⅓ ⅔ 3/3 

Introduktion Saknas Låg Medel God 

Syfte Saknas Låg Medel God 

Metod     

Metodval adekvat 
till frågan 

Saknas Låg God  

Urvalet adekvat 
beskrivet 

Saknas Låg Medel God 
 

Bortfall Saknas >20% 5-20% <5% 

Bortfall med 
betydelse 

Saknas/Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen 
besvarad 

Nej Ja 
 

  

Resultatbeskrivning
en  

Saknas Låg Medel God 
 

Statistisk analys  Saknas Låg God  

Tolkning av 
resultatet 

Saknas Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Låg Medel God 

Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg 
 

God  

Anknytningar till 
tidigare forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenskommelse 
med resultatet  

Saknas Låg Medel God 

Ogrundade 
slutsatser 

Finns Saknas   

Total poäng Poäng Poäng Poäng Poäng 

Grad I: 80%   Poäng:  

Grad II: 70%   %:  

Grad III: 60%   Grad:  



 

 
 

Bilaga 3: Urvalstabell.  

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (Bortfall) Resultat Kvalitét, Typ 

B. Zhang, 

Y. Dong, 

L. Liang, 

Z. Lian, 

J. Liu, 

X. Luo, 

W. Chen, 

X. Li, 

C. Liang,  
S. Zhang. 

 

Kina. 

 

2016. 

The Incidence, 

Classification, 

and 

Management of 

Acute Adverse 

Reactions to the 

Low-Osmolar 

Iodinated 

Contrast Media 
Isovue and 

Ultravist in 

Contrast-

Enhanced 

Computed 

Tomography 

Scanning 

We aimed to 

investigate 

the incidence and 

management of 

acute adverse 

reactions (AARs) to 

Ultravist-370 and 

Isovue-370 in 

patients who 
underwent 

contrastenhanced 

computed 

tomography (CT) 

scanning. 

CRF-formulär. 

Data från 

informationssyst

em.  

Statistisk analys 

gjord i SPSS. 

 

Chi-2 test för 

statistisk 

signifikans. 

 

P<0.05 ansågs 

statistiskt 

signifikant.  

137 473 Patienter 

53,614 (39%) kvinnor 

83,859 (61%) män 

 

Medelålder: 54.40 

 

Kvinnor: 0.41% (221 av 53 614). 

Män: 0.25% (207 av 83 859). P< 0.001.  

 

Åldersgrupper: 

20-30: 0.39%.  

30-40: 0.35%.  

40-50: 0.30%.  

50-60: 0.43%.  

60-70: 0.27%.  

70-80: 0.23%.  

>80: 0.11% 

Hög 

 

‘Real-life study’ 

Retrospektiv.  

 

Undantogs från 

etiskt tillstånd 

av etisk 
kommité. 

X. Li, 

J. Chen, 

L. Zhang, 

H. Liu, 

S. Wang, 

X. Chen, 

J. Fang, 

S. Wang, 

W. Zhang. 
 

Kina. 

 

2015. 

Clinical 

observation of 

the adverse 

drug reactions 

caused by non-

ionic iodinated 

contrast media 

results from 

109,255 cases 
who underwent 

enhanced CT 

examinations in 

Chongqing, 

China 

To analyse the 

pattern and factors 

that influence the 

incidence of 

adverse drug 

reactions (ADRs) 

induced by non-

ionic iodinated 

contrast media and 
to evaluate their 

safety profiles. 

CRF-formulär, 

bildarkivssystem 

och 

informationssyst

em för att samla 

in data. 

 

SPSS v.18.0 

X-2 test för 
jämförelser. 

P<0.05 ansågs 

statistiskt 

signifikant.  

109 255 Patienter 

44 683 (40,90%) Kvinnor 

64,572 (59,10%) Män 

 

Medelålder: 56.8 ± 15.3 år. 

 

 

Kvinnor: 0.40% (180 av 44 683). 

Män: 0.30% (195 av 64 572). P<0.01. 

 

Åldersgrupper: 

18–29: 0.42%. 

30–39: 0.40%. 

40–49: 0.43%. 

50–59: 0.43%. 

60–69: 0.28%. 
70–79: 0.28%. 

≥80: 0.24% 

 

Reaktionshistorik: 

6 av 7 patienter. 

 

Astma/Allergi: 

8 av 15 patienter med allergi.  

Medel 

 

Retrospektiv 

studie. 

 

Etiskt tillstånd 

ej sökt. 

Tidskriften har 

etiska kriterier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3: Urvalstabell.  

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (Bortfall) Resultat Kvalitét, Typ 

B-C. Zhang, 

L. Hou, 

B. Lv, 

Y-W. Xu. 

 

Kina. 

 

2013. 

Post-marketing 

surveillance study 

with iodixanol in 

20185 Chinese 

patients from routine 

clinical practices 

To determine the 

incidence of immediate 

and 

delayed adverse drug 

reactions (ADRs), and to 

assess patient discomfort 

following administration 

of iodixanol during 
imaging examinations in 

routine clinical practice. 

Standardiserat formulär 

för att samla in data. 

 

Statistisk analys i SAS 

v.9.2 

 

Deskriptiva statistiska 
metoder. Pearsons x-2 

test. Multivariat 

regressionsanalys. 

20 185 patienter 

7451 (36,9%) Kvinnor 

12 734 (63,1%) Män 

  

Medelålder: 60,4 år 

 

Män kontra kvinnor: 

Estimat (SE): 20,4780 (0,1391) 

Oddskvot: 0,620 

95% KI: 0,472, 0,814 

P = 0,0006 

 

18–40: 2.42%.  

>18 till <70 år: 1,76%.  

41–70: 1,70%.  

>70: 0,76%. 

 

Subgrupp med tidigare reaktioner: 

12.5 % fick reaktioner. 

Subgrupp utan tidigare reaktioner: 

1.5% p=0,024. 

 

 

Subgrupp med astma/allergi: 
1.5% fick reaktioner. 

 

Subgrupp utan astma/allergi: 

1.5% fick reaktioner. p=1.000 

Hög 

 

Prospektiv 

‘Postmarketing 

surveillance 

study’. 

 

Utförd I 

enlighet med 

Helsingfors-

deklarationen. 

Tillstånd givet 

vid behov. 

J. Ho, 

R. J. Kingston, 

N. Young, 

C. H. Katelaris, 

D. Sindhusake. 

 

Australien. 

 

2012.  

 

Immediate 

hypersensitivity 
reactions to IV non-

ionic iodinated 

contrast in computed 

tomography 

To examine the 

incidence, severity and 
risk factors of immediate 

hypersensitivity 

reactions to intravenous 

non-ionic iodinated 

contrast in CT. 

Formulär som fylldes i 

av personalen efter en 

reaktion. Data från 

informationssystem. 

 

Statistisk analys gjord i 

SPSS. 

 

Deskriptiv statistik. 

Chi-2 för 

signifikanstest. 

Oddskvot räknades ut.  

29 962 patienter. 

13 483 (45%) Kvinnor. 

16 479 (55%) Män. 

 

Medelålder: 56.7 år. 

 

1 sjukhus.   

Kvinnor kontra män: Oddskvot 2.41. KI: 1.27 

– 4.6. p = 0.005. 

 

Åldersgrupper:  

20–29: 8st.  

30–39: 5 st.  

40–49: 8 st.  

50–59: 16 st.  

60–69: 6 st.  

70–79: 1 st.  

≥80: 1 st. 

Medelålder: 45.6 år. 

 

Astma/allergi: 18 st (<0.1%) fick en 

reaktion. 

 

Subgrupp utan: 29 994 

0.1% fick en reaktion. 
0.3% fick reaktioner.  

Medel 

 

Prospektiv 

observationsstu

die. 
 

Etiskt tillstånd 

givet. 

 

 



 

 
 

Bilaga 3: Urvalstabell.  

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitét, Typ 

M. Maurer, 

O. Heine, 

M. Wolf, 

P. Freyhardt, 

D. Schnapauff, B. 

Hamma. 

 

Tyskland. 

 

2011. 

Safety and 

tolerability of 

iobitridol in general 

and in patients with 

risk factors: 

  

Results in more than 

160 000 patients 

To review the safety, 

the tolerability and the 

diagnostic 

effectiveness of 

iobitridol under daily  

practice conditions in 

the general population 

and at-risk patients in 

a postmarketing 

surveillance study. 

Standardiserade 

formulär för att samla 

in data. 

 

Statistisk analys gjord i 

SPSS. 

 

Chi-2 för 

signifikanstest. 

160 639 

patienter 

43.6% Kvinnor 

55.1% Män 

Medelålder: 

58.6 år. 

555 Centrum 

inblandade. 

 

Kvinnor: 0,72% (509 av 70 065). 

Män: 0.47% (416 av 88 567). P< 0.001.  

 

Åldersgrupper:  

15–29: 0.8–0.9%.  

30–39: 0.8–1.1%  

40–49: 0.6–0.9%.  

50–59: 0.4–0.9%.  

60–69: 0.3–0.7%.  

≥ 70: 0.2–0.5%. Medelålder: 53.4 år. 

 

Med riskbenägen sjukdomshistoria: 1.8% fick 

reaktioner. Utan: 0.5% p<0,001. 

Reaktionshistorik: 6.0% fick reaktioner. 

Subgrupp utan: 0.5% fick reaktioner.  

p<0,001. 

Astma/allergi: 1.6% fick reaktioner. Subgrupp 

utan: 0.5% fick reaktioner. p<0,001. 

Hög 

 

‘Post-marketing  

surveillance study’ 

 

Inget etiskt tillstånd 

angivet. 

A. F. Kopp, 

K. J. Mortelé, 

Y. D. Cho, 

P. Palkowitsch, 

M. A. Bettmann, 

C. D. Claussen. 

 

Internationell. 

  

2008. 

Prevalence of Acute 

Reactions to 

Iopromide: 

Postmarketing 

Surveillance Study of 

74,717 Patients 

To prospectively 

determine the 

incidence and 

characteristics of 

acute ADRs 

during clinical 

utilization of a single 

nonionic monomeric 

contrast agent, 
iopromide, in 

routine radiological 

practice in a large 

number of nonselected 

patients. 

Standardiserat 

formulär för att samla 

in data. 

 

Datahantering och 

analys gjordes i 

Windows 2000 och 

Novell Netware 4.11. 

Dataanalys gjordes 
med SAS 8.2 

 

Pearsons chi-2 test. 

 

74 717 

Patienter 

Kvinnor: 

47.1% 

Män: 52.9% 

 

Medelålder: 

56.1 ± 16,66 

år.   
 

762 centrum i 

27 länder.  

Kvinnor: 1.7%. 

Män: 1.3%. p<0,0001. 

 

Åldersgrupper: 

18–30: 1.9%. 

30–40: 1.8%. 

40–50: 1.7%. 

50–60: 1.3%. 

60–70: 1.2%. 
70–80: 1%. 

≥80: 0.6%. 

 

Med riskfaktorer: 2.0% fick reaktion. Utan 

riskfaktorer: 1.2% fick reaktioner. p = 0.23. 

 

Reaktionshistorik: 7.4% fick reaktion. 6.2-

faldig ökning jämfört med hela populationen. 

P<0,0001. 
 

Astma/allergi: 

Subgrupp med allergi: 4.1% fick reaktion. 3.4-

faldig ökning jämfört med hela populationen. 

Subgrupp utan astma/allergi: 

1.5% fick reaktioner. p=1.000 

Hög 

 

Prospektiv, övervakande 

observationsstudie. 

 

Följt etiska och juridiska 

krav. Tillstånd sökt vid 

behov. 

 



 

 
 

Bilaga 3: Urvalstabell.  

Författare, År, 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitét, Typ 

T. J. Vogl, 

E. Honold, 

M. Wolf, 

H. Mohajeri, 

R. Hammerstingl. 

 

Tyskland. 

 

2006. 

Safety of 

iobitridol in the 

general 

population and 

at-risk patients 

The purpose of 

this study was to 

review the rate 

of adverse 

events after 

contrast medium 

administration in 

the general 

population and 

at-risk patients 

Standardiserad

e formulär för 

att samla in 

data. 

 

Statistisk 

analys gjord i 

SPSS. 

 

Chi-2 för 

signifikans och 

Pearsons.  

52 057 patienter. 

25 371 Män 

25 439 Kvinnor 

1246 kön okänt. 

 

Medelålder: 58,96 

år. 

 

51 207 

undersökningar i 206 

olika praktiker. 

850 undersökningar i 

fyra olika sjukhus.  

Kvinnor: 1.20% (305 av 25 439) 

Män: 0,75% (183 av 25 372). 

 

Åldersgrupper:  

15–29: 1.40%. 30–39: 1.40%. 40–49: 1.19%. 50–59: 

1.11%. 60–69: 0,87%. ≥ 70: 

0,63%. 

 

Med riskfaktorer: 195 st (1.4%) av 14 068 fick reaktioner. 
Utan riskfaktorer: 

307 (0.8%) av 37 989 fick reaktioner. p<0,001. 

 

Med tidigare kontrastmedelsreaktion: 13 (3.4%) av 379 

fick reaktioner. Utan: 489 (1.0%) av 51 678 fick 

reaktioner. p<0,001. 

 

Subgrupp med astma/Allergier: 66 (1.8%) av 3 699 fick 

reaktioner. Subgrupp utan: 436 (0.9%) as 48 358 fick 

reaktioner. p<0.001 

Hög 

 

‘Post-marketing  

surveillance study’ 

 

Inget etiskt tillstånd 

angivet.  

K. J. Mortelé, 

M-R. Oliva, 

S. Ondategui 

P. R. Ros, 

S. G. Silverman. 

 

USA. 

 

2005. 

Universal Use 

of Nonionic 

Iodinated 

Contrast 

Medium for 

CT: Evaluation 
of Safety in a 

Large Urban 

Teaching 

Hospital 

To evaluate the 

safety of the 

universal use of 

the nonionic 

iodinated 

contrast 

agent iopromide 

in patients 

undergoing CT in 

a large urban 

teaching 

hospital. 

Analys av data 

från 

sjukhusets 

informationssy

stem. 

 

Deskriptiv 

analys av 

variablerna. 

Students T, 

chi-2 test och 

logistisk 

regression. 

 

29 508 patienter 

16 852 (56%) 

kvinnor 

12 656 (43%) män 

 

Medelålder: 54,6 år 

 

1 sjukhus.  

 

Kvinnor: 0,94% (159 av 16 852).  

Män: 0.41% (52 av 12 656). 

P< 0.001. 

 

Subgrupp med tidigare reaktioner: 

29 st fick reaktioner  

<0.1% av hela populationen.  

 

Subgrupp utan: 

29 479 st 

0.6% fick reaktioner.  
 

Subgrupp med astma/allergi: 

116 st (0.4%) fick en reaktion.  

92 st allergiker och 24 st astmatiker.  

 

Subgrupp utan: 

29 392 st 

0.3% fick reaktioner. 

Hög 

 

Prospektiv kohortstudie 

 

Etiska kriterier finns för 

tidsskriften.  

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4: Tabeller.  

Tabell 1: Tabell över könsfördelningen av kontrastmedelsreaktioner.  

Författare Kvinnor Män 

Studie 1 
Li et al. 

0.40%  
180 av 44 683 kvinnliga patienter. p<0.01 

 0.30%  
195 st 64 572 manliga patienter. p<0.01 

Studie 2* 
Kopp et al. 

1.70% p<0.0001 1.30% p<0.0001 

Studie 3 
Ho J et al. 

0.23%  
31 av 13 483 kvinnliga patienter. 
Oddskvot: 2.41. 95% KI: 1.27-4.6. p=0.005. 

0.10%  
16 av 16 479 manliga patienter.  

Studie 4** 
Mortelé K et al. 

0.94%  
159 av 16 852 kvinnliga patienter.  
Oddskvot: 3.1. 95% KI: 1.5-7.0. p<0.05. 

0.41%  
52 av 12 656 manliga patienter.  

Studie 5 
Zhang B et al.  
2015.  

0.41%  
221 av 53 614 kvinnliga patienter. p<0.001. 

0.25%  
207 st av 83 859 manliga patienter. p<0.001. 

Studie 6*** 
Zhang B et al. 
2013.  

Män kontra kvinnor:  
Estimat (SE): 20.4780 (0.1391) 
Oddskvot: 0.620 
95% KI: 0.472-0.814, p = 0.0006 

Studie 7**** 
Maurer et al. 

0.72%  
509 av 70 065 kvinnliga patienter. p<0.001. 

0.47%  
416 av 88 567 manliga patienter. p<0.001. 

Studie 8 
Vogl et al. 

1.20%  
305 av 25 439 kvinnliga patienter. p<0.001. 

0.72%  
183 av 25 372 manliga patienter. p<0.001. 

*Studie 2: Författarna anger inte antal kvinnor eller män i studien.  

**Studie 4: Procentsatsen är uträknad från utfallet och antal patienter i subgrupperna kön.  

***Studie 6: Ingen data om utfallet på vardera kön tillgängligt utöver oddskvoten.  

****Studie 7: Procentsatsen uträknad för att få två decimaler. Hos 2007 patienter fanns ej data om kön. 15 i denna subgrupp fick en reaktion. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4: Tabeller. 

Tabell 2: Tabell över åldersfördelningen av kontrastmedelsreaktioner.  

Studie 1 
Li et al. 

18-29: 
0.42% 

30-39: 
0.40% 

40-49: 
0.43% 

50-59: 
0.43% 

60-69: 
0.28% 

70-79: 
0.19% 

≥80: 
0.24% 

Medelålder*: 
53.3 år.  

Studie 2 
Kopp et al. 

18-30: 
1.9% 

30-40: 
1.8% 

40-50: 
1.7% 

50-60: 
1.3% 

60-70: 
1.2% 

70-80: 
1% 

≥80: 
0.6% 

Medelålder: 
Ej tillgängligt  

Studie 3** 
Ho J et al. 

20-29: 
8 st 

30-39: 
5 st 

40-49: 
8 st 

50-59: 
16 st 

60-69: 
6 st 

70-79: 
1 st 

≥80: 
1 st 

Medelålder: 
45.6 år. 

Studie 4*** 
Mortelé K et al. 

Ålder mellan 19-85 år för de som fick en reaktion.  
Inget statistiskt signifikant samband mellan ålder och kontrastmedelsreaktion.  

Medelålder: 
50.5 år.  

Studie 5 
Zhang B et al. 
2016. 

20-30: 
0.39% 

30-40: 
0.35% 

40-50: 
0.30% 

50-60: 
0.43% 

60-70: 
0.27% 

70-80: 
0.23% 

>80: 
0.11% 

Medelålder: 
51.6 år.  

Studie 6**** 
Zhang B et al. 
2013.  

18-40: 2.42% 

 

>18 till <70 år: 1.76% 

41-70: 

1.70%. 

 

>70:  
0.76% 

≥65 kontra <65: 

Estimat (SE): 20.7694 (0.1691) 

Oddskvot: 0.463 

95% CI: 0.333-0.645 p<0.0001 

Medelålder: 
Ej tillgängligt  

Studie 7***** 
Maurer et al. 

15-29: 
0.8-0.9%  

30-39: 
0.8-1.1% 

40-49: 
0.6-0.9%  

50-59: 
0.4-0.9%  

60-69: 
0.3-0.7%  

≥70: 
0.2-0.5%  

Medelålder: 
53.4 år.  

Studie 8 
Vogl et al. 

15-29: 
1.40% 

30-39: 
1.40% 

40-49: 
1.19% 

50-59: 
1.11% 

60-69: 
0.87% 

≥ 70: 
0.63% 

Medelålder: 
Ej tillgängligt 

*Medelåldern avser gruppen som fick en kontrastmedelsreaktion.  

**Studie 3: Procentsats ej möjligt att räkna ut då författarna ej anger antal patienter per åldersgrupp. 

***Studie 4: Författarna anger ej någon annan data om ålder. Statistiskt signifikant samband ej påvisat.  

****Studie 6: Begränsad data om åldersfördelningen. 

*****Studie 7: Endast uppskattningar då exakta procentsatser ej går att utläsa i studien.  

 

 


